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1 JOHDANTO

Hyvinvoiva ja onnellinen työntekijä on tehokas. Työhyvinvoinnin kokeminen on

yksilöllistä. Siihen vaikuttavat monet eri tekijät. Yritykset ovat ryhtyneet erilai-

siin toimiin saadakseen parannusta henkilöstön työkuntoisuuteen ja hyvinvoin-

tiin työpaikoilla. Kannattava liiketaloudellinen toiminta ja hyvä johtajuus ovat

keskeisiä asioita yritysten menestymisen kannalta. Näiden rinnalle on nostettu

uusi käsite: strateginen henkilöstövoimavarojen johtaminen eli Strategic Hu-

man Resource Management (SHRM). Sen ajatuksena on, että kilpailustrate-

gia toteutuu vain riittävän, osaava ja motivoituneen henkilöstön avulla (Viitala

2004, 10).

Tehokkuusvaatimukset ja työssä onnistuminen edellyttävät yritysten henkilös-

töltä osaamista ja voimavaroja. Menestyvä ja valveutunut organisaatio toimii

aina askeleen edellä kilpailijoihin nähden. Se asettaa myös jatkuvasti uusia

haasteita ja tavoitteita organisaation kehittymiselle. Henkilöstön pysyminen

mukana tässä jatkuvassa muutoksessa on yksi työhyvinvoinnin tavoitteista.

Tutkimusten mukaan puolet työntekijöistä kokee liiallisen kiireen aiheuttavan

stressiä ja joka viides kokee lomautuksen, irtisanomisen tai työttömyyden uh-

kaa. (Otala & Ahonen 2005, 15.) Jo muutaman työntekijän poissaolo voi aihe-

uttaa ongelmia ja katkoksia tuotannossa tai palvelujen saatavuudessa sekä

kustannusten nousua. Henkilöstön antama työpanos on ratkaisevaa toiminnan

kannattavuudelle. (Viitala 2004, 10.)

Omasta kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen ja siihen panostaminen ovat

yksilöiden omakohtaisia valintoja, mutta jos fyysinen tai henkinen kunto rapis-

tuvat, sen vaikutukset näkyvät nopeasti myös työelämässä. Mielenterveyden

ongelmat sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ovat olleet jo pitkään työky-

vyttömyyseläkkeiden yleisempiä syitä. Työssä jaksaminen ja siinä pärjäämi-

nen edellyttävät myös henkilöstön omaa vastuunottoa osaamisestaan ja työ-

kunnostaan. (Otala & Ahonen 2005, 15.)

Opinnäytetyön lähtökohtana on Seinäjoen keskussairaalan sairaalahuoltaja-

palvelujen työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen ja edistäminen oppi-

malla parhaista työhyvinvoinnin käytännöistä ja toimintatavoista benchmar-
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king-toiminnan avulla. (Tuominen 2005, 5.) Keskeistä tässä opinnäytetyössä

on hakea tietoa sekä löytää tarkoituksenmukaisia ja konkreettisia toimintamal-

leja, joilla työnantaja voi edelleen tukea ja edistää henkilöstön työhyvinvoinnin

kehittymistä ja työssä jaksamista eläkeikään saakka.
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2 TYÖHYVINVOINTI JA BENCHMARKING- TOIMINTA
SAIRAALAHUOLTAJAPALVELUISSA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on tehty pitkäjänteistä työtä koko hen-

kilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä.  Sairaanhoitopiirissä on mittava tie-

donkeruujärjestelmä, josta saatua tietoa käytetään pohjana työhyvinvoinnin

kehittämisessä. Työhyvinvointi voidaan ymmärtää mm. yksilön kokemuksena

työnteon mielekkyydestä, työyhteisön ilmapiiristä, lähiesimiestyöstä ja johta-

misesta. Hyvä työterveys- ja työturvallisuus ovat osa toiminnan laatua ja työn

tuloksellisuutta. (Ollila & Joki 2005, 5.) Onnistuneeseen lopputulokseen voi-

daan päästään hyvällä vuorovaikutuksella esimies-alaissuhteissa. (Rehnbäck

& Keskinen 2005, 7.)

Sairaalahuoltajan työ on fyysisesti kuormittavaa, ja työssä joutuu kohtaamaan

myös kiirettä, stressiä ja työn jatkuvaa keskeyttämistä. Työstä selviytyäkseen

työkunnosta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Työkunnon merkitys

myös korostuu iän karttuessa. Sairaalahuoltajapalvelujen henkilöstön suhteel-

lisen korkea keski-ikä ja sen tuomat haasteet sekä työn fyysinen luonne yh-

dessä voivat myös asettaa rajoituksia selvitä päivittäisistä työtehtävistä. Työ-

hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä organisaation koko henkilöstön kes-

ken. Sen tulisi olla osa jokapäiväistä toimintaa. Keskeistä on, että organisaati-

olla on yhteinen käsitys toiminnan tarpeista ja tavoitteista. Työhyvinvoinnin

kehittämisessä kannattaa tehdä yhteistyötä, verkostoitua sekä oppia parhailta

esikuvilta yli toimialarajojen. (Ollila & Joki 2005, 32.)

Sairaalahuoltajapalvelujen vastuuyksikössä benchmarking- toimintaa on käy-

tetty yhtenä työkaluna toiminnan kehittämisessä, kuten suorituskyvyn mittaa-

misessa ja erilaisten toimintojen tehokkuusvertailuissa sekä operatiivisen toi-

minnan kehittämisessä. Sairaalahuoltajapalvelujen toiminnassa laadun pitkä-

jänteinen kehittäminen on tuonut organisaatiolle ja sen henkilöstölle monia

onnistumisen hetkiä mm. menestyminen valtakunnallisessa laatupalkintokil-

pailussa vuonna 2006. Sairaalahuoltajapalvelujen toimintajärjestelmään on

sisällytetty ISO 9001:2000 standardin laatujärjestelmä, ISO 14001:2004 ym-

päristöjärjestelmä sekä OHSAS 18001:2007 työterveys- ja työturvallisuusjär-

jestelmä.
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Henkilöstön aktiivinen osallistuminen toiminnan kehittämiseen on ollut yksi

avaintekijä organisaation kehittymisessä sekä hyvässä tuloksellisessa toimin-

nassa. Henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvalla kouluttamisella ja

osaamisen kehittämisellä. Sairaalahuoltajien vuotuiset strategiapäivät antavat

henkilöstölle vaikuttamismahdollisuuden toiminnan jatkuvalle kehittymiselle

innovaatiotoiminnan kautta, pienryhmien kokoontumiset ovat luovuuden ja

uusien ideoiden kehittämistyöpajoja.

Bencmarking- toiminnan kehittäminen ja tehostaminen ovat edelleen haastee-

na sairaalahuoltajapalvelujen toiminnassa. Sairaalahuoltajapalvelujen bench-

marking- toiminnassa keskeistä on valikoida laadukkaat yhteistyökumppanit ja

verkostoitua oman toimialan osaajien kesken. Tärkeää on myös vision ja tah-

totilan ylläpitäminen organisaatiossa ja tulevaisuussuunnitelmissa. (Sydän-

maanlakka 2004, 118.)
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3 BENCHMARKING-TOIMINTA JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEN
HAASTEET

3.1 Benchmarking käsitteenä

Sana benchmarking tarkoittaa vanhaa englanninkielistä sanaa ”suuntamerkki”.

Sitä käytetään edelleen englannissa maanmittausalan käsitteenä, ja se tar-

koittaa kolmen eri ulottuvuuden (pituusaste, leveysaste ja korkeus) mukaan

täsmällisesti määritettyä kiintopistettä. Kiintopistettä käytetään mm. teiden ja

rakennusten suunnittelussa. (Karlöf 1998, 131.) Liikemies Xeroxin tekemässä

määrittelyssä benchmarking on tuotteiden, palvelujen ja eri toimintatapojen

jatkuvaa mittaamista ja analysointia vertailussa kilpailijoihin ja muihin huippu-

yrityksiin.  Käsitteeseen liittyy toiminnan vertaamista ja kehittämistä kohti pa-

rempaa osaamista ja toimintatapojen kehittämistä. Käsite kuvaa liiketaloustie-

teessä tavoitetta tai normia, jolla se pyritään saavuttamaan. (Lecklin 2006,

161.) Nykyisin benchmarking-toiminnalla tarkoitetaan myös toimivien käytän-

töjen etsimistä (Kantola 2003, 13.)

Benchmarkingille ei ole löydetty toistaiseksi sopivaa käännöstä. Siitä käyte-

tään ilmaisuja esikuva-analyysi, esikuvavertailu, esikuvilta oppiminen ja ver-

taisanalyysi. (Hotanen, Laine & Pietiläinen 2001, 6.) Karlöf, Lundgren ja Fro-

ment (2003) käyttävät benchmarkingista ilmaisua vertailujohtaminen. (Karlöf,

Lundgren & Froment 2003, 35.) Benchmarkingin rinnalle on noussut myös

toinen käsite benchlearning eli vertailuoppiminen. (Karlöf & Lövingsson 2006,

109.) Liikemies Xerox Corporation, joka tunnetaan valokopiokoneiden valmis-

tajana, otti vertailujohtamisen käyttöön liikkeenjohdossa 1970-luvulla. Yleisen

käsityksen mukaisesti Xeroxin kokemukset liikkeenjohtamisesta ovat olleet

alkuna benchmarking-toiminnalle. Hyvien esimerkkien opetukselliset vaikutuk-

set on toki tunnustettu jo 1800-luvun loppupuolelta. Liikemaailmassa oletta-

mus siitä, että kannattaa ottaa oppia muiden kokemuksista, eikä opetella kaik-

kea kantapään kautta, ei ole kuitenkaan kovin yleinen eikä hyväksytty tapa

organisaation kehittämisessä. (Karlöf, Lundgren & Froment 2003, 36.)

Markkinatalouden myötä kilpailun kiristyminen on pakottanut yrityksiä mietti-

mään toimintansa kehittämistä ja uudistamista. Markkinatalous on vauhditta-
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nut myös verkostoitumista ja kumppanuussuhteiden kehittämistä eri yritysten

kesken. Kilpailun hyödyt on tunnustettu, ja kilpailijoita voidaan pitää hyvinä

esimerkkeinä ja esikuvina. Tehokkuuden lisääminen ja oikeiden asioiden te-

kemisen täsmentäminen ovat vertailujohtamisen tavoitteita. (Karlöf, Lundgren

& Froment 2003, 38.)

Benchmarking-toiminnalla pyritään tässä työssä, hakemaan ja löytämään tie-

toa, jota voidaan soveltaen käyttää oman organisaation työhyvinvoinnin edis-

tämiseen. Benchmarking-toiminta on parhaimmillaan vuorovaikutteisen oppi-

misen menetelmä, jossa opitaan parhailta esikuvilta. Vaikuttavinta benchmar-

king-toiminta on silloin, jos se johtaa verkostoitumiseen ja yrityskumppanuu-

teen.

3. 2 Benchmarking kehittämisen työkaluna

Benchmarking-toiminta on oikein ymmärrettynä ja käytettynä tehokas työkalu

organisaation toiminnan kehittämisessä ja parantamisessa. Benchmarkingissa

tapahtuu vuorovaikutusta ja oppimista, josta saatua tietoa sovelletaan oman

organisaatio toiminnan kehittämiseen ja parantamiseen. (Hotanen, Laine &

Pietiläinen 2001, 7-8.) Benchmarking on yhteistyötä vertailuorganisaatioiden

kesken, jossa molemmilla on annettavaa ja saatavaa. Benchmarking arviointia

voidaan toteuttaa kahdella tavalla: vertailemalla tuloksia ja suorituksia tai ver-

taamalla prosesseja ja eri työvaiheita. Laajasti suoritetussa vertailussa arvioin-

tia suoritetaan molemmilla alueilla. (Lecklin 2006, 161.) Benchmarking- tyypit

ovat Nivan ja Tuomisen (2005) mukaisesti:

1. Strateginen benchmarking

Strategisten valintojen vertailua tehdään oman alan yritysten kesken, jol-

loin vertailun avulla opitaan ymmärtämään alan luonnetta ja kokonaisuutta.

Jos vertailua tehdään oman alan ulkopuolisiin yrityksiin, voidaan saada

esille uusia ja mielenkiintoisia tapoja toimia. Tässä kohtaa on tarkistettava,

että strategiset valinnat ovat oikeita ja tarkoituksenmukaisia, jolloin myös

operatiivisesta kehittämisestä on hyötyä.
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2. Tuote-benchmarking

     Tuotekehittelyn tavoitteena on saada uusi tuote ylivoimaiseksi kilpailijan

     tuotteeseen verrattuna. Ylivoimaisuutta varmistetaan mittauksilla ja vertai-

     lulla kilpailijoihin. Uusia tuoteratkaisuideoita voidaan saada oman alan ul-

     kopuolelta. Esimerkiksi Remington sai kirjoituskoneen toimintaidean pianon

     koskettimista.

3. Prosessi-benchmarking

Erot kahden toimintaprosessin välillä voivat olla hyvin suuria ja näkyvät

merkitsevästi laatu- ja tehokkuuseroina. Ero ei välttämättä näy yksittäisissä

vaiheissa, vaan siinä, miten koko prosessi toimii. On järkevää tutkia koko

prosessi ja pyrkiä löytämään ja kehittämään niitä kriittisiä pisteitä, jotka

vaikuttavat merkittävimmin koko prosessin lopputuloksessa. Toimintapro-

sessin mittaamiseen pisteytetään prosessin menestystekijät, ja kehitetään

niihin soveltuvat suorituskykymittarit.

4. Osaamisen benchmarking

Keskeistä osaamisessa ja sen kehittämisessä ovat työntekijöiden ammatti-

taito ja käytössä oleva teknologia ja sen hallitseminen. Tarkasteltavaksi

voidaan ottaa mm. toimitusprosessi ja myyntiprosessi. Näissä prosesseis-

sa korostuvat toiminnan tehokkuus ja kielitaito. Selvitettäessä toisten

osaamista haluamme tietää, miten he ovat tietyn asian tehneet. Uudet asi-

at näyttävät yleensä itsestään selvyyksiltä, joista voidaan itsekin oppia,

mutta ratkaisevaa on se, miten ne saadaan omaksuttua ja kehitettyä oman

toiminnan prosesseihin sopiviksi. (Niva & Tuominen 2005, 12–15.)

Lecklin (2006) puolestaan jakaa benchmarking-toiminnan kolmeen ryhmään:

sisäinen, ulkoinen ja toiminnallinen benchmarking. Sisäistä benchmarkingia

voidaan toteuttaa laajasti yrityksen sisällä. Arvioinninkohteiksi voidaan valita

eri toimintayksikköjä ja tuotantolinjoja. Vertailussa voidaan huomioida suori-

tuskyvyn tuloksia taloudellisilla tai ei-taloudellisilla tunnusluvuilla ja mittareilla.

Arvioinnin kohteeksi voidaan valita mm. toiminnan tehokkuus, kustannukset,

asiakaspalautteet, asiakastyytyväisyysmittaukset sekä henkilöstötulokset, joita

vertaillaan ja analysoidaan. Tavoitteena on oppia parhailta yksilöiltä. Sisäistä
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benchmarkingia voidaan käyttää julkisen hallinnon toiminnan vertailussa.

(Lecklin 2006, 161.)

Ulkoinen benchmarking toteutuu vertailemalla yritystä saman toimialan muihin

yrityksiin tai toimialan ulkopuolisiin yrityksiin. Tavoitteena on löytää parhailta

yrityksiltä toimivat käytännöt, joita hyödynnetään omassa toiminnassa ja sen

kehittämisessä. Myös kilpailevien yritysten kesken voidaan käydä rajoitettua

benchmarking-toimintaa ja löytää yhteisiä intressejä. (Lecklin 2006, 161.)

Toiminnallinen benchmarking laajentaa benchmarking-käsitettä. Vertailukoh-

teeksi voidaan etsiä oman alan ulkopuolelta sellaisia yrityksiä, jotka ovat me-

nestyneet alallaan tunnustetusti ja joita pidetään alan keulakuvina. Parhaiden

yritysten prosesseista opitut asiat voivat viedä omaa organisaatiota ison aske-

leen eteenpäin. (Lecklin 2006, 162.)

Lecklinin (2006) mukaan benchmarkingin tavoitteita ovat:

 parempien toimintatapojen identifioiminen

 oikean tavoitetason määrittäminen

 uusien menetelmien ja ideoiden löytäminen

 ennakkoluulojen poistaminen

 parhaiden käytäntöjen oppiminen.

Benchmarking voi olla organisaatiossa uusien ja edistyksellisten toimintojen

edesauttaja. Vertailemalla ja analysoimalla muiden toimintoja saadaan uskoa

ja rohkeutta myös oman organisaatiotoiminnan kehittämiseen ja uusien kor-

keampien tavoitteiden asettamiseen. (Lecklin 2006, 163.) Karlöfin ym. (2003)

mukaan vertailujohtaminen on uusien virikkeiden keräämistä toisilta organi-

saatioilta. Uudet inspiraatiot lisäävät luovuutta ja uusia ajatuksia, joita ei ehkä

muuten olisi tullut ajatelleeksikaan. (Karlöf, Lundgren & Froment 2003, 39.)

3.3 Esikuvaorganisaatio

Esikuvaorganisaatiolla tarkoitetaan vertailuorganisaatiota tai benchmarking-

kumppania, jonka suorituskyky tai prosessit ovat tunnistettu esikuvallisiksi

(Hotanen, Laine & Pietiläinen 2001, 53.) Esikuva on yleensä aina mielenkiin-

toinen vertailukohta, joka innostaa ihmisiä tekemään työssään yhä parempia

suorituksia. (Karlöf, Lundgren & Froment 2003, 41.) Esikuvaorganisaation va-

lintaa kannattaa miettiä tarkoin. Yrityksen koko toimintaa ei kannata kerralla
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ottaa vertailtavaksi, vaan rajata benchmargin kohde (Lecklin 2006, 166). Sen

jälkeen voidaan täsmentää, mihin ongelmaan ja kehittämisen alueeseen ol-

laan hakemassa ratkaisua.  (Karlöf, Lundgren & Froment 2003, 102.) Seuraa-

vat asiat on hyvä määritellä: mitä esikuvaorganisaatiolta halutaan oppia, sekä

keneltä halutaan oppia. Esikuvaorganisaation valinnassa ratkaisevana tekijä-

nä ei pidetä toiminnan tai tuotteen samanlaisuutta, vaan haasteellisimpia esi-

kuvaorganisaatioiden valintoja voivat olla oman toimialan ulkopuolelta olevat

yritykset, joille kyseiset toiminnot tai prosessit ovat vielä keskeisempiä tai tär-

keämpiä kuin oman yrityksen toiminnassa. Parhaat kehittämisideat ja toimi-

vimmat käytännöt voivat löytyä oman toimialan ulkopuolelta. (Karlöf, Lundgren

& Froment 2003, 167.)

3.4 Benchmarking-prosessi

Benchmarking-tapaamiseen on valmistauduttava huolella. Benchmarking on

prosessi (Ks. taulukko 1.), jonka eri vaiheet suunnitellaan tarkasti. Etukäteis-

suunnittelu varmistaa onnistuneen vierailukäynnin ja tavoitteiden saavuttami-

sen. (Hotanen ym. 2001, 12–15.) Yhteydenotot ennen vierailukäyntiä on luon-

tevaa tehdä yrityksen johtajaan tai laatupäällikköön. Vierailukäynnin avoimuus

ja molempien osaspuolien hyötyjen korostaminen ovat edellytyksiä vierailu-

käynnin onnistumiselle (Lecklin 2006,168).

Benchmarking-kumppanin valinnan jälkeen tehdään suunnitelmat vierailu-

käynnillä tehtävästä tiedonkeruusta. Kysymys- tai haastattelulomaketta suun-

niteltaessa on mietittävä, mitkä asiat ovat vertailun ja oman toiminnan kehit-

tämisen kannalta tärkeitä asioita ja mitä kysymyksiä esitetään benchmarking-

kohteelle sekä miten laaja tutkimus tehdään. Kysymysten selkeys ja vertailu-

kelpoisuus auttavat luotettavan tiedon hankintaa ja myöhempää aineiston

analyysivaihetta. Tiedon keruun voi aloittaa oman toiminnan nykytilan kartoi-

tuksesta. Oman prosessin selkeä kuvaus helpottaa tietojen keruussa ja auttaa

kysymysten laadinnassa sekä sisäänajoa benchmarking-ajatteluun. Omien

tietojen keruun jälkeen kerätään kumppanin bencmarking-tiedot.
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TAULUKKO 1. Benchmarkingprosessin vaiheet (mukaillen Hotanen ym.

2001.)

1. Kehityskohteen
valinta

 valinnan on tuettava organisaatio

päämääriä

 johdon tuki hankkeeseen

 aiheen tarkka rajaus

2. Benchmarking-
kumppanin valinta

 tutustuminen yrityksen toimintaan ja

tavoitteisiin

 yhteydenotot yrityksiin

 resurssien arviointi

 tavoitteiden asettaminen

 vastuista sopiminen

 aikatauluista sopiminen

 haastatteluteemojen ja toiminta kuva-

usten vaihto ennen vierailua

3. Benchmarking-
käynnin toteutus

 oman organisaation toiminnan kuvaus

 oman toiminnan tehokas analysointi

 vuorovaikutus haastatteluteemojen

mukaisesti

 keskustelun tallennus (video tai nau-

huri)

 havaittujen kehitysnäkymien hyödyn-

täminen

4 Tietojen analy-
sointi

 välittömästi vierailukäynnin jälkeen

Tulosten hyödyntäminen omassa organisaatiossa sekä vaikuttavuuden

seuranta
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3.5 Benchmarkingin eettisiä periaatteita

Benchmarkingin-käynnin eettiset periaatteet ohjaavat koko prosessia. (Ks.

taulukko 2). Vierailukäynnit perustuvat aina keskinäiseen luottamukseen tieto-

jenvaihdosta ja sen käsittelystä. Luottamus vahvistuu, jos kaikkien osapuolten

käsitykset ja odotukset benchmarking- toiminnasta ovat yhtenäiset ja saman-

suuntaiset. Tärkeää on myös, että kaikki noudattavat benchmarking-

toiminnassa samoja eettisiä periaatteita (Niva & Tuominen 2005, 106).

Benchmarkig-kumppanin tiedon hankinnassa voidaan käyttää monia erilaisia

tiedon lähteitä.  Vertailukelpoisten tietojen saamiseksi voidaan tarvita useam-

pia kysely- tai haastattelukertoja. Tiedon keruussa huomioitavia asioita Leckli-

nin (2006) mukaan ovat: dokumentointi, luottamuksellisuus, kohteen rajaus,

anonyymisyystarpeet, avoimuus kumppanille ja sovitut pelisäännöt (Lecklin

2006, 170).

TAULUKKO 2. Benchmarkinginin eettiset periaatteet (Niva & Tuominen 2005)

1. Laillisuus

2. Tietojen vaihto

3. Salassapito

4. Hyödyntäminen

5. Yhteydenpito

6. Yhteydet ulkopuolisten kanssa

7. Valmistautuminen ja vierailun toteutus

8. Kumppanuus

1. Laillisuus

Varmistetaan aina toimen laillisuus, vältetään sellaisia keskusteluja ja toimen-

piteitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti kaupantekoon, markkinointiin tai

asiakasyhteistyöhön. Vältetään myös osallistumista hyvän kauppatavan vas-
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taisiin sopimuksiin tai lahjontaan tai niihin viittaaviin toimiin. Noudatetaan lii-

kesalaisuudesta annettuja ohjeita.

2. Tietojen vaihto

 Määritetään ja rajataan bencmarking-kohde sekä varmistetaan, että kaikki

osapuolet ovat ymmärtäneet yhteistyön tarkoituksen. Annetaan benchmarking

-kumppanille samanlaista tietoa kuin halutaan itsekin saada. Ollaan avoimia ja

rehellisiä kaikissa toiminnoissa ja tehdään selväksi, mitä odotetaan suhteelta.

3. Salassapito

Käsitellään saamiamme tietoja luottamuksellisesti ja noudatetaan kaikissa

toiminnoissa salassapitosopimuksia. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman

osallistuvan yrityksen lupaa.

4. Hyödyntäminen

Benchmarkingin välityksellä saatavaa tietoa voidaan käyttää vain yritysten

päämäärien ja parannusmenetelmien muotoilemiseen. Benchmarking-

kumppanin nimen käyttö tai sen paljastaminen, tietojen anto kumppanista tai

heidän käyttämistä menetelmistä on sallittua vain kyseisen kumppanin luvalla.

5. Yhteydet benchmarking- kumppaniin

Mahdollisuuksien mukaan benchmarking- yhteys on luotava kumppaniyrityk-

sen nimeämän yhteyshenkilön välityksellä. Kunnioitetaan kumppaniyritykses-

sä vallitsevaa yrityskulttuuria ja noudatetaan sovittuja tapoja ja menettelyjä.

6. Yhteydet ulkopuolisten kanssa

Benchmarking-kumppanin henkilöstön yhteystietoja ei saa ilmoittaa tai luovut-

taa muille ilman kyseisten henkilöiden suostumusta.

7. Valmistautuminen. Valmistaudutaan ensimmäiseen benchmarking – yhtey-

denottoon huolellisesti ja varmistetaan, että tietojen vaihto olisi mahdollisim-

man tehokasta ja hyödyllistä. Käytetään benchmarking- kumppanin aikaa

mahdollisimman tehokkaasti valmistautumalla hyvin jokaiseen tapaamiseen.

Valmistetaan jokaista tapaamiskertaa varten kysymysten runko- ja esityslista.

8. Toteuttaminen

Täytetään kaikki velvoitteet benchmarking-kumppania kohtaan sovitussa ajas-

sa ja sovitun mukaisesti.

9. Kumppanuussuhde ja tietojen käsittely

Yritetään ymmärtää sekä kohdellaan benchmarking-kumppania siten kuin hän

haluaa itseään kohdeltavan. Käsitellään ja käytetään tapaamisen aikana saa-
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tuja tietoja benchmarking-kumppanini toivomusten mukaisesti. (Niva & Tuomi-

nen 2005, 106–109.)

3.6 Benchmarkinginin tavoitteet ja hyödyt

Vertailujohtamisessa on tärkeää huomioida syiden ja seurausten väliset erot,

jotka selittävät myös suoritusten välisiä eroja. Toimintojen ja suoritusten väli-

set erot voivat johtua organisointitavasta, prosessien ja toimintojen erilaisuuk-

sista. Vertailujohtamisen tulosten analysoinnissa on tarpeen käyttää täsmälli-

siä analyysimenetelmiä, joilla saadaan aineistosta esille täsmentävät kriteerit.

Vertailujohtamisen perustaksi voidaan asettaa seuraavat kriteerit:

 Tutkimus: miten toimimme nyt?

 Vertailu: miten muut toimivat?

 Ymmärtäminen: mikä prosessissa selittää suoritusten välisen kui-

lun?

 Parannustoimenpiteet: toteutus ja oppiminen.

Vertailujohtaminen on johdon käyttämä toiminnan kehittämismenetelmä, jossa

kiinnitetään vähemmän huomiota oppimisnäkökulmaan. Vertailujohtamisen

rinnalle on myöhemmin esitetty sitä tukeva käsite benchlearning eli vertai-

luoppiminen. (Karlöf, Lundgren, Froment 2003, 44–45.)

3.7 Vertailujohtamisesta vertailuoppimiseen

3.7.1 Benchlearning käsitteenä

Benchlearning eli vertailuoppiminen kehitettiin vuonna 1994 Karlöf Consulting-

yhtiössä. Vertailujohtamisessa keskitytään tunnuslukuihin ja prosesseihin kun

taas vertailuoppimisessa paneudutaan syvällisemmin ensin syysuhteisiin ja

sen jälkeen organisaation oppimiseen eli ihmisten saamaan tietoon siitä, mikä

on tärkeää organisaation menestykselle. Tiedon karttuminen perustuu yleensä

kokemuksiin. Oppimisessa on tärkeää systematisoida kokemuksia ja ongel-

maratkaisuissa etsiä varastoitunutta tietoa sekä käyttää omaa luovuutta. Ver-

tailuoppimisen ohella lisääntyy myös kilpailuvietti, joka on tiedonhankinnan ja
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toiminnan tehostamisen edellytys kehitykselle, joka hyödyntää sekä työnteki-

jää että työnantajaa (Karlöf & Lövingsson 2004, 342)

3.7.2 Vertailuoppimisen vahvuudet

Organisaatioiden on menestyäkseen tärkeää löytää tasapaino asiakkaan

saaman arvon ja tuottavuuden välille lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä. Organi-

saatioiden on tärkeä vastata myös kahteen kysymykseen: Mistä tiedät, että

toimintasi on tehokasta? ja Miten tehokasta toimintasi voi jatkossa olla? (Kar-

löf & Lövingsson 2004, 345).

Karlöf ja Lövingsson (2004) valaisevat vertailuoppimista seuraavien asiakoko-

naisuuksien mukaisesti:

Taulukko 3. Vertailuoppimisen rakennuspalikat (Karlöf & Lövingsson 2004)

1. Toiminnan tehokkuus

2. Oppiminen

3. Osallistuminen

4. Hyvät esikuvat

1. Toiminnan tehokkuudessa yhdistyvät edellytykset oppimiselle ja tavoitteelle

parantaa toiminnan tehokkuutta. (Ks. taulukko 3.) Vertailuoppimiseen pohjau-

tuvan kehittämistyön lähtökohtana on toiminnan tehokkuuden tuottama arvo

asiakkaalle suhteessa arvon tuottamisen vaatimiin kustannuksiin.

Yrityksen on menestyäkseen löydettävä oikea tasapaino asiakkaan saaman

arvon ja tuottavuuden välille. Kehittämistyön hyöty on määriteltävä suhteessa

hintaan (tehdäänkö oikeita asioita).

2. Oppimiselle asetetaan kaksi tavoitetta:1. Lisätä oppimista, joka liittyy lähei-

sesti strategisesti ja operatiivisesti tärkeisiin asioihin, 2. Kehittää kykyä oppia

uutta. Vertailuoppiminen vaikuttaa sekä oppimishalukkuuteen että oppimisen

edellytyksiin.
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3. Osallistumiselle asetetaan useita näkökohtia. Se havainnollistaa vertailu-

analyysin ja vertailuoppimisen välistä olennaista eroa. Vertailujohtamisessa

näkökulma suuntautuu useimmiten ”ylhäältä alaspäin” koska johto haluaa pa-

rantaa organisaation tehokkuutta. Vertailuoppimisessa vastuu siirtyy organi-

saatiolle. Oppimisvastuu on niillä henkilöillä, joita muutokset koskevat. Tärke-

ää on, että asianosaiset kokevat olevansa osallisena muutostyössä ja näkevät

sen vaikutukset.

4. Hyvillä esikuvilla on monta merkitystä. Vertailuoppimisessa niitä käytetään

oppimisen ja parannusten vauhdittajana. Hyvä esikuva nostaa organisaation

tavoitetasoa, herättää ideoita sekä opettaa löytämään uusia parannusehdo-

tuksia. Esikuvat voivat antaa mahdollisuuden vaihteluun sekä kannustaa or-

ganisaatiota toimimaan uteliaasti ja ulospäin suuntautuvasti. Tärkeä näkökoh-

ta on myös se, että osallistuminen tuo mahdollisuuden hyödyntää hyvien esi-

merkkien myönteisiä piirteitä. (Karlöf & Lövingsson 2004, 344–345.)

Karlöf ja Lövingsson (2004) kuvaavat tätä oikeustieteestä lainatulla kielikuval-

la: ”Tavallisesti muutosten tekijöiden pitää todistaa, miksi jotain pitää muuttaa.

Hyvän esikuvan käyttö siirtää todistustaakan säilyttäjille. Heidän pitää osoit-

taa, miksei jotain pidä muuttaa”.

Kertatutkimuksena tehty benchmarking voi auttaa yritysjohtoa parempien toi-

mintatapojen ja ratkaisujen kehittämisessä. Hyöty voi jäädä lyhytaikaiseksi,

ellei se johda henkilöstön oppimisprosessiin. Benchmarkingilla tehostetaan

toimintaa, mutta benchlearningilla tehostetaan uuden toiminnan oppimista.

(Ks. kuvio 1.) Karlöf & Östbom (1993) kuvaavat vertailun ja oppimisen yhtey-

den, jonka tarkoituksena on tuloksen parantaminen. (Karlöf & Östbom 1993,

195.)
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BENCHMARKING BENCHLEARNING

Toiminnan tehostaminen Osaamisen kehittäminen

– tehostaminen –ja kuilujen umpeen-

kurominen

– kulttuurimuutos kohti oppivaa orga-

nisaatiota

– tuottavuus / laatu – prosessien ymmärtäminen

– menestyksekkään käyttäytymisen

kodifiointi

– alhaisemmat kustannukset

– suuremmat tuotot

– käyttäytymisen ja asenteiden muut-

tuminen

      Lyhytaikainen, operatiivinen

                                   Pitkäaikainen strateginen

Kuvio 1. Vertailun ja oppimisen yhteys (Karlöf & Östbom 1993)

3.8 Työhyvinvoinnin benchmarking

Benchmarking toimintaa voidaan hyödyntää kehitettäessä yritysten liikeideaa,

tuotteitaan, prosessejaan tai henkilöstön osaamista. Henkilöstön osaaminen ja

työstä selviytyminen liittyvät olennaisesti työhyvinvointiin. Jokaisella toimialalla

on joukko samankaltaisia yrityksiä, joissa asioita tehdään paremmin, nope-

ammin ja eri tavalla kuin omassa organisaatiossa. Myös työhyvinvoinnin hyviä

käytäntöjä voidaan käydä oppimassa toisilta menestyviltä yrityksiltä. Mittareina

työhyvinvoinnin vertailussa voidaan käyttää henkilöstötutkimuksia ja konkreet-

tisi toimintatapoja. (Niva & Tuominen 2005, 11.)

3.8.1 Työhyvinvoinnin käsite

Työhyvinvointi kuvaa sitä, että työ ja työpaikka sisältävät sellaisia ominaisuuk-

sia ja piirteitä, jotka edistävät työhyvinvointia ja pitävät sitä yllä. Siihen sisälty-

Tuloksen parantuminen
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vät epäkohtien, terveysvaarojen ja – haittojen poistaminen ja hyvinvoinnin

edellytysten ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen (Riikonen, Kämäräinen,

Lappalainen, Oksa, Pääkkönen, Rantanen, Saarela & Sillanpää 2006, 11).

3.8.2 Työhyvinvoinnin edistäminen, kulttuuri ja arvot

Työhyvinvoinnin edistäminen on koko työyhteisön yhteinen projekti. Se on

jatkuva prosessi.  Perustana työhyvinvoinnin edistämisessä on joukko siihen

vaikuttavia tekijöitä kuten johdon sitoutuminen, toimivat ohjausjärjestelmät,

yhteisesti hyväksytyt periaatteet ja tavoitteelliset toimintatavat, sekä käytän-

nön toimenpiteet, joilla voidaan myönteisesti vaikuttaa työhyvinvoinnin edisty-

miseen ja sen säilyttämiseen. Työterveyshuolto ja muut työyhteisön sisäiset ja

ulkoiset asiantuntijatahot ovat mukana tukemassa työhyvinvoinnin toteutumis-

ta. Työterveyshuolto toimii erityisesti työterveyden ja työhyvinvoinnin asiantun-

tijana ja edistäjänä. (Ahola, Kivistö & Vartio 2006, 90–92.)

Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja siihen panostaminen ovat yhtey-

dessä organisaation taloudelliseen menestymiseen. Henkilöstön työssä jak-

samista tukeva toiminta näkyy mm. henkilöstökustannusten sekä eläke- ja

vakuutuskustannusten säästöinä. Henkilöstön terveys ja motivoituneisuus nä-

kyvät positiivisesti työn laadussa ja hyvän asiakaspalvelun toteutumisessa.

Hyvinvoiva henkilöstö on vahvempi ottamaan vastaan uusia haasteita ja sie-

tämään muutospaineita. (Ollila & Joki 2005, 5.)



19

KUVIO 2. Työelämän kehittäminen (mukaillen Ollila & Joki 2005)

Tuloksellisuus, hyvä palvelun laatu ja työhyvinvointi saadaan aikaan ennak-

koon suunnittelulla henkilöstöstrategialla ja kehittämistoiminnalla (Ks. kuvio 2.)

Jokaisella yrityksellä on oma sisäinen yrityskulttuurinsa, joka on saanut toimin-

tamuotonsa vuosien saatossa. Ihmisten käyttäytymistä ohjaavat yrityksessä

vallalla olevat arvot ja uskomukset. Yrityksen vahvan kulttuurin voi aistia jo

ensi käynnillä yrityksessä, muuta eläväksi se voidaan kokea, olemalla tai

työskentelemällä yrityksessä pidempään. (Viitala 2004, 56.) Organisaation

työkulttuurilla on vaikutusta henkilöstön työhyvinvointiin ja motivaatioon.

Organisaation arvojen merkityksen ylläpitäminen ja niiden huomioiminen pää-

töksenteossa vahvistavat yrityksen uskottavuutta ja luotettavuutta toimijana.

Se on myös mahdollisuus johdolle toiminnan kehittämisessä ja muutosten lä-

piviemisessä. Hyvillä henkilöstöpalveluilla luodaan organisaation ulkopuolelle

hyvää kuvaa henkilöstön sitoutumisesta, organisaation toiminnasta ja asia-

kaskeskeisyydestä. Yrityskulttuuri muodostuu monista eri osatekijöistä (Ks.

taulukko 4), joilla on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia myös henkilöstön työhy-

vinvointiin. (Liukkonen 2008,15.)

Toiminta-ajatus
Visio

Toimintastrategia
Palvelustrategia

Kehittämis-
suunnitelma

Henkilöstöstrategia

Työhyvinvointi

Kehittäminen/
Toteutus

Tuloksellisuus         Laatu



20

Taulukko 4.  Yrityskulttuurin eri osa-tekijät. ( Liukkonen 2008).

YRITYSKULTTUURI
PERUSUSKOMUKSET
ARVOT
PERIAATTEET

TAVAT JA TOIMINTAMALLIT

Toiminta-ajatus - missio
- visio

Menestystekijät - tuotteet, palvelu

- prosessit
- osaaminen

Rakenteet - valta
- kommunikaatio, vuorovaikutus

- työn ja toiminnan ohjaus

Johtaminen - toimintatavat

Yrityskulttuurin ilmenemismuodot Scheinin (1991) mukaan ovat artefaktit (ih-

misen tekemä esine tms.) arvot ja perusoletukset. (Viitala 2004, 57.)

ARTEFAKTIT ovat yrityskulttuurin näkyvin taso, jotka ovat ihmisten luomia ja

rakentamia. Niitä ovat esimerkiksi rakennukset, toimitilat, kuviot, muodot ja

värit. Artefaktit ovat helppo havaita, mutta niiden merkitys ei aina heti avaudu

ulkopuoliselle. Tunnettuja artefakteja ovat mm. Finnairin pelkistetty mainoskieli

tai apteekkien pelkistetty ja monesti persoonaton ilmapiri. (Viitala 2004, 57.)

ARVOT muodostavat organisaatiokulttuurin kivijalan. Arvot kertovat mitä pide-

tään arvokkaan ja tavoiteltavana. Arvot perustuvat hyväksyttyihin periaatteisiin

kuten: kunnioitus, palvelu, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja yhteisöllisyys.

Yritysten arvot ovat usein ihanteita ja arvostuksia kuten asiakaslähtöisyys,

luotettavuus ja paras laatu. Julkiset arvot määritellään usein arvokeskusteluis-

sa, joihin yrityksen koko henkilöstö osallistuvat (Viitala 2004, 57–58).

PERUSOLETUKSET syntyvät asioista, jotka ovat yritystoiminnalle ominaisia.

Ne muodostavat yhteisen toimintamallin ja säännöt. Perusoletukset voivat kul-

kea yrityksen kulttuurissa vahvana sääntönä, jota on vaikea murtaa. Esimer-
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kiksi, että irtisanoutumistilanteessa viimeksi tullut lähtee ensimmäisenä (Viitala

2004, 57–58).

Yritysten tärkeäksi kehittämistavoitteeksi on noussut luovuutta ja innovatiivi-

suutta edistävän kulttuurin luominen. Luovuuden vahvuuksia ovat kyky ajatella

uudella tavalla ja halu etsiä uusia ratkaisuja. Innovatiivisuudessa korostuu ky-

ky luovuuden varassa kehittää toteutuskelpoisia ratkaisuja.

Luovuutta ja innovatiivisuutta edistäviä organisaatiokäytäntöjä ovat:

 palkitsemisjärjestelmät, jotka kannustavat uuden luomiseen

 eri toimintaympäristöjen seuraaminen ja niistä oppiminen

 sidosryhmien seuraaminen ja niistä oppiminen

 avoin keskustelu ja tiedon vaihto

 toiminnan läpinäkyvyys

 luovuutta ilmentävien tekojen ja tulosten näkyvä arvostaminen

 yhteistyön kehittäminen.

Oppivassa organisaatiossa riskinotto sallitaan eikä epäonnistumisista rangais-

ta, vaan ne käsitellään palautteina, joista voidaan ottaa oppia ja saada uutta

haastetta toiminnan kehittämiselle (Viitala 2004, 62).

Työyhteisöllä on keskeinen rooli työyhteisön henkisen hyvinvoinnin ja myön-

teisen ilmapiirikulttuurin luomisessa. Sen tulisikin itse arvioida työilmapiirin

laatua ja määritellä sille tavoitteet. Työryhmän toiminnan kehittämiseen kan-

nattaa panostaa, koska sillä on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja työssä jak-

samiseen.  Terveen työyhteisön tunnusmerkkeinä voidaan pitää avointa ilma-

piiriä, selkeitä vastuualueita, arvostusta, palautetta, työyhteisön tukea ja tur-

vallisuutta. Työyhteisön pahoinvointi voi ilmetä erilaisina epäkohtina työyhtei-

sössä. Työyhteisön huonon ilmapiirin osa-tekijöitä ovat mm. juoruilu, työnteki-

jöiden keskinäinen kilpailu, avoimuuden puute, ”vapaamatkustajat”, töiden

epätasainen jakautuminen, syyllisten etsiminen sekä keskinäisen yhteistyön

puute, jos kaikki eivät halua toimia tiimin pelisääntöjen mukaisesti. (Riikonen

ym. 2006, 79.) Pentti Sydänmaanlakan (2400) mukaan:

”Henkisyys työssä on yhteisen merkityksen etsimistä yksilön, ryhmän ja koko

organisaation tasolla”.
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Kim ja Mauborgne (2007) ovat kehittäneet ns. sinisen meren strategiassa nel-

jä kysymystä, joilla voidaan luoda uutta arvokäyrää ja jotka tuovat uusia näkö-

kulmia arvokeskusteluun. Näitä ovat:

 Mitä tekijöitä toimialalta voidaan poistaa?

 Mitä tekijöitä tulisi supistaa?

 Mitä tekijöitä tulisi korostaa?

 Mitä uusia tekijöitä tulisi luoda?

Kaksi ensimmäistä kysymystä liittyvät kustannusrakenteisiin ja kaksi viimeistä

kysymystä antavat tietoa siitä, miten asiakkaan saamaa arvoa voidaan kohen-

taa ja miten luodaan uutta kysyntää. (Kim & Mauborgne 2007, 52.) Tarvetta

uudelle arvokeskusteluajattelulle varmasti on sekä kustannusrakenteiden että

toimintarakenteiden uudistamisen valossa.

3.8.3 Työn kuormitustekijät

Englanninkielinen termi ”stress” viittaa elinympäristön asettamiin haasteisiin ja

tilanteisiin, jossa haasteita esiintyy. Suomessa stressi-termiä käytetään ku-

vaamaan ihmisen kokeman paineen tunnetta. Psyykkisten kokemusten taus-

talla voivat olla myös fyysiset tuntemukset, joita ihminen kokee haasteiden

edessä. Stressi syntyy ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kes-

keistä on ihmisen ja ympäristön yhteensopimattomuus yksilön tarpeiden ja

ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien välillä (Ahola, Kivistö & Vartio 2006,

41).
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TAULUKKO 5. Työn kuormittuneisuusmalli (mukaillen Riikonen ym.2006).

TASO 1. Tekninen taso, työn kuormitustehtävät määräytyvät mm.

työalan tai vallitsevan tekniikan mukaisesti. Työtehtävän ja

työkuorman muotoutumiseen vaikuttavat tuotesuunnittelussa

ja menetelmäsuunnittelussa tehtävät valinnat ja päätökset.

Myös kiinteistön rakenteelliset suunnittelut vaikuttavat työn-

kuormaan.

TASO 2. Työnjärjestelytaso, jossa vaikuttavina tekijöinä voivat olla,

työn kierto, työn laajentaminen, työn rikastaminen, urakkatyö

ja tiimityö siten, että sama perustehtävä eri tilanteissa kuor-

mittaa eri tavalla.

TASO 3. Inhimillinen taso, jossa vaikuttavina tekijöinä voivat olla

mm. ikä, sukupuoli, ammatillinen osaaminen (tiedot, taidot,

työn hallinta) työ- ja toimintakyky, motivaatio, työtapa, ja

stressin sietokyky. Sama kuormitus eri henkilöillä saa aikaan

erilaista kuormittumista.

TASO 4. Aikataso, kuormittuminen voi olla joko kertaluontoista tai

jatkuvaa. Kuormittuminen voi toistua samankaltaisena lyhyi-

nä toistoina. Aikatekijän vaikutuksesta kuormittuminen saa

aikaan kuormittuneisuutta, joka voi ilmetä erilaisina muutok-

sina elimistössä, ruumiillisina ja henkisinä tuntemuksina sekä

muutoksina työnsuorituksessa, työn laadussa ja määrässä.

Työstressi käsitteenä kuvaa vuorovaikutusta yksilön ja hänen ympäristönsä

välillä. Pitkään jatkunut ratkaisematon ristiriita, työntekijän edellytysten ja työn

vaatimusten välillä voi johtaa työn haitalliseen kuormitukseen ja laukaista

stressioireita. Työjärjestelyissä voi olla ongelmia, jotka vaativat uusia ratkai-

sumalleja ja työssä kuormittuminen voivat ilmetä erilaisina ja eriasteisina

kuormituksina (ks. taulukko 5). Liika kuormittuminen, voi ilmetä hyvin erilaisina

haitallisina seurauksina. Tämä on vaarana etenkin, jos on pitkäkestoinen epä-

suhta työn vaatimusten ja työntekijän suoritusedellytysten välillä. Työn kuormi-

tustekijät voidaan jakaa työn kuormittuneisuustasoihin. (Riikonen ym. 2006,

75.)
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Työntekijän omaehtoinen työnkuormittuneisuuden säätely perustuu työn vaa-

timusten ja työntekijän toiminnan väliseen vuorovaikutukseen. Tässä vuoro-

vaikutuksessa työntekijä on itse aktiivisessa roolissa, jossa hän voi säädellä

kuormittumistaan muuttamalla esimerkiksi työskentelytapoja. Kuormittumisen

säätelyssä työntekijän omaehtoinen säätely voi muodostua seuraavista toimis-

ta: työtaitojen ja toiminta valmiuksien kehittäminen, menettelytapojen ja toi-

mintastrategioiden kehittäminen, mikrotaukojen ja muun elpymisen suunnittelu

ja toteutus, työsuoritusten ennakointi ja suunnittelu.  (Riikonen ym. 2006, 96.)

Robert Karasek (1979) kehitti väitöskirjassaan työn vaatimukset - työn hallin-

tamallin, jossa hän selvittää työn psyykkisten vaatimusten ja mahdollisuuksien

vaikutusta työn hallintaan. Työn psyykkiset vaatimukset ovat sekä määrällisiä

(työmäärä, aika) että laadullisia (asetetut tavoitteet). Hallinnan mahdollisuuk-

silla kuvataan työntekijän omia mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä ja työ-

oloihinsa. Keskeisiä työn hallintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mahdollisuus ke-

hittää omaa osaamistaan ja käyttää kaikkia tietojaan ja taitojaan työssään se-

kä päätösvaltaa ja itseohjautuvuutta työn suunnittelussa ja tavoitteiden asette-

lussa. (Ahola, Kivistö & Vartio 2006, 42.)

Vähän kuormittavat työt Aktivoivat työt

Passivoivat työt Paljon kuormittavat työt

Kuvio 3.  Työn vaatimukset - työn hallintamalli työn terveysvaikutuksista (Ka-

rasek 1979 mukaillen)

Työn psyykkiset vaatimukset

Työn hallinta
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Vähän kuormittavat työt

psyykkiset vaatimukset ovat vähäisiä ja hallinnan mahdollisuudet runsaat

 lisäävät toiminnan vapautta

Aktivoivat työt

työn vaatimukset ovat runsaat, mutta työn hallintamahdollisuuksiakin on run-

saasti

 asettavat vaatimuksia, mutta antaa mahdollisuuksia niiden hallintaan

Passivoivat työ

joissa työn vaatimukset ja hallinnan mahdollisuudet ovat vähäiset

 omien tietojen ja taitojen käyttö on vähäistä tai sitä ei ole ollenkaan

 heikentää valmiuksia vastata muutoshaasteisiin

Paljon kuormittavat työt

joissa psyykkisiä vaatimuksia on runsaasti, mutta hallintamahdollisuuksia vä-

hän

 voivat aiheuttaa suuren sairastumisen riskin

Malliin voidaan lisätä myös työyhteisön sosiaalinen tuki, jolla on keskeinen

merkitys työntekijän psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. (Ahola, Kivistö & Vartio

2006, 42–43.)

Johannes Siegrist (1996) on myös kehittänyt joihinkin työolotekijöihin perustu-

van työstressimallin, joka on keskittynyt erityisesti työn palkitsevuusrakentei-

siin. Tämän ponnistelu-palkitsevuusmallin mukaan, työssä ponnistelun terve-

ysvaikutukset riippuvat työstä saadusta vastineesta. Työn vaatimusten (tavoit-

teet) ja työntekijän kokemien sisäisten paineiden (mm. hyväksynnän tarve,

henkilökohtaiset tavoitteet) ja yksityiselämän vaativien velvoitteiden taakka,

voivat saada työntekijän ponnistelemaan työssään. Siegristin (1996) mukaan

terveyden kannalta tärkeimpiä vastineita työstä, ovat palkka, arvostus ja va-

kaa asema. Kun taas terveydelle haitallisempia tilanteita, ovat ponnistelut vä-

häisestä vastineesta huolimatta, esimerkiksi tilanteet joissa:

 työntekijän kokemus, ettei hänellä ole vaihtoehtoja valitsevalle epätyy-

dyttävälle työlle (työmarkkinatilanne)

 työntekijä hyväksyy epätyydyttävän työtilanteen, odottaessaan va-

kinaistamista

 liiallinen sitoutuminen työhön, voi korostua tarpeesta tulla hyväksytyksi

työyhteisössä.
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Ponnistelu-palkitsevuus- mallin lopputulos on oikeudenmukaisuuden toteutu-

minen työyhteisössä. Terveyden kannalta tärkeimmäksi on koettu oikeuden-

mukaisuus päätöksenteossa ja koetussa kohtelussa. Kokemukset päätöksen-

teon oikeudenmukaisuudesta ovat mm. kuulluksi tuleminen, johdonmukai-

suus, läpinäkyvyys ja mahdollisuus korjata jo tehtyjä päätöksiä. Oikeudenmu-

kaiseen kohteluun kuuluvat myös huomioonottaminen ja kohtelias käytös.

(Ahola, Kivistö & Vartio 2006, 48.)

3.8.4 Työhyvinvoinnin toimijat

Yksilön työhyvinvointia voidaan peilata Abraham Maslowin (1943) tarvehierar-

kiaan. Siinä Maslow korosti yksilön kokonaisvaltaista tutkimusta ja heidän po-

tentiaalisten ominaisuuksien toteuttamista. (Rauramo 2004, 39.)

Henkisyys, sisäinen draivi Omat arvot ja ihanteet
itsensä toteuttamisen tarpeet oppiminen, osaaminen, työ jatkuva

kehittäminen, luovuus
arvostuksen tarpeet arvot, kulttuuri, strategia, mittaami-

nen, oman työ arvostus
läheisyyden tarpeet ryhmät, tiimit, työkaverit, johta-

mine
turvallisuuden tarpeet työyhteisö, fyysinen turvalli-

suus, työn pysyvyys
fysiologiset perustarpeet terveys, fyysinen kunto

ja jaksaminen

KUVIO 4. Työhyvinvoinnin kuvaaminen Maslowin tarvehierarkian avulla. (Rau-

ramo 2004, 40.)

Alimman tason tarpeet ovat fysiologiset perustarpeet, kuten ravinto, juoma,

fyysinen kunto ja riittävä uni ja lepo. Fyysinen hyvinvointi on työhyvinvoinnin

perusta.

Toisen tason muodostavat turvallisuuden tarve kuten työympäristön henkinen

ja fyysinen turvallisuus ja työilmapiiri sekä turvallisuuden tunne työn jatkumi-

sesta.

Kolmannen portaan muodostavat läheisyyden tarpeet kuten, kuuluminen

ryhmään, toimivat ihmissuhteet ja tasapuolinen johtaminen. Sosiaalinen hy-

vinvointi auttaa ihmistä työnsitoutumisessa ja työssä jaksamisessa.
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Neljännen portaan muodostavat arvostuksen tarpeet, kuten työyhteisön arvot

ja kulttuuri, strategiatyöskentely sekä oman osaamisen arvostus. Osaamisen

mukaan ihmiset valitaan tiimiin.

Viidennen tason muodostavat oma ammattitaito, koulutus, osaaminen ja

elämän päämäärien asettaminen.

Työhyvinvointi koostuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin raken-

tumisesta ja kehittymisestä jotka vaikuttavat myös yksilön suorituskykyyn.

(Rauramo 2004, 40.)

 Otala ja Ahonen (2005) lisäävät Maslowin tarve hierarkiaan vielä yhden por-

taan henkisyyden ja sisäisen draivin, jotka kuvaavat omia arvoja, motiiveja

sekä yksilön sisäistä energiaa. Työelämässä tapahtuvat muutokset ovat mu-

sertaneet työyhteisöjen turvaverkkoja, joten jokaisen on entistä enemmän

otettava vastuuta omasta pärjäämisestä työelämässä. Työnantajan toimenpi-

teillä ja tuella ei ole sanottavaa vaikutusta, jos yksilöt eivät itse ole motivoitu-

neita ja halukkaita kehittämään ja vaalimaan omaa työhyvinvointiaan. Vastuu

on loppukädessä jokaisella itsellä. (Otala & Ahonen 2005, 30.)

Työelämän muutokset, kuten teknologian kehittyminen, taloudelliset muutok-

set, kilpailun kiristyminen kansallisella ja kasainvälisellä tasolla sekä niihin

liittyvät tehokkuuden ja palvelun vaatimukset, ovat saaneet aikaan suuria

muutospaineita yritysten toiminnassa. Muutoksenhallintaan ja sen läpiviemi-

seen organisaatiot tarvitsevat laajaa asiantuntijuutta ja tukiverkostoa. Tuen

tarve kasvaa suhteessa työn ja toimintojen muutostarpeista johtaneisiin toi-

mintoihin, kuten uuden opettelu, työaikamuutokset ja turvallisuustoimenpiteet

välittömästi työhön vaikuttavissa toimissa. Työhyvinvoinnin toimijat toimivat

yhteistyössä työhyvinvoinnin toteutumisessa ja sen edistämisessä organisaa-

tiossa. (Ahola, Kivistö & Vartiala 2006, 93.)

3.8.5 Työhyvinvoinnin mittarit

Työterveystyö ja sen palvelujen tuottaminen yrityksille, ovat aina olleet talou-

dellisia kysymyksiä. Työterveyshuollon palvelujärjestelmä tarjoaa työterveys-

palveluja yrityksille, joiden on kustannuksellaan järjestettävä työntekijöilleen
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työterveyshuolto (1383/2001,4§). Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa

se siinä laajuudessa kuin työ, henkilöstö ja työolosuhteet ja niiden muutoksista

johtuva tarve edellyttävät. Tätä tarvetta tulisi arvioida yhdessä työnantajan

edustajien kanssa ja toiminta tulisi nähdä aina kokonaisuutena.  (Manninen,

Laine, Leino, Mukkala & Husman 2007, 20.)

TAULUKKO 6. Työterveystyön rooli (Liukkonen 2006)

Euroilla on puhuttavaa
Eettiset kysymykset on huomioitava
Kilpailukyky
Henkilöstön motivaatiokysymykset, nuoret -eläkeikää lähestyvät
Asennekysymykset lisääntyvät
Globalisaation tuomat haasteet
Monikulttuurisuuden haasteet
Terveyden edistäminen ja terveyden vaikuttavuus
Seurantaan tulee panostettava
Riskit ja pedagogiikka hallintaan
Kykyä mitata oikeita asioita ja tulkita tuloksia
Pedagogiikkaa lisää, työterveysasiantuntijoita tarvitaan terveysopetta-
jan rooliin
Työterveyspalvelujen kilpailu kiristyy

Taloudellisiin vaatimuksiin lasketaan myös organisaatiokysymykset, koska

palvelun kohteena, ovat organisaatio ja siellä työskentelevät työntekijät ja hei-

dän tarpeensa. Työterveystyötä tekevillä tulisi olla paljon tietoa niistä organi-

saatioista, joille he palvelujaan tarjoavat sekä niissä tehtävästä työstä. Työhy-

vinvointiin vaikuttavat tekijät muodostavat kokonaisuuden, joiden on oltava

kaikkien osapuolten tiedossa. (Taulukko 6) Työterveyspalvelujen tarjoajille ja

palvelun ostajilla on oltava yhteinen näkemys siitä, mitä työterveyspalveluja ja

missä laajuudessa niitä tarvitaan. Yhteistyön tiivistäminen, palvelujen segmen-

tointi (lakisääteisten lisäksi) ja resurssien oikea kohdentaminen, ovat terveys-
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palvelujen vaikuttavuuteen ja organisaation taloudellisiin resursseihin vaikut-

tavia asioita (Liukkonen 2008, 53).

Tulevaisuuden työterveyspalvelujen tulee keskittyä yhä enemmän työpaikan

ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Markkinoinnin asiantuntijat puhuvat entistä

enemmän asiakkaan todellisten tarpeiden tunnistamisesta ja niiden paranta-

misvaikutusten taloudellisesta merkityksestä. Vahvan talouden myötä organi-

saatiot, voivat tarjota työtä ja työhyvinvointipalveluja, joista kaikki hyötyvät.

(Liukkonen 2008, 53).  Kun systemaattisella ja vaikuttavalla työhyvinvointi –

ohjelmalla, voidaan vähentää työtapaturmia, sairauslomia, ennenaikaista

eläkkeelle siirtymistä ja sillä voidaan positiivisesti vaikuttaa työyhteisön ilmapii-

riin ja työtehoon, tulisi nämä asiat voida osoittaa taloudellisina lukuina. Orga-

nisaatioiden johto luottaa yleensä numeroihin ja näkee myös hyvinvointiin pa-

nostamisen investointina eikä kuluina. (Kauhanen 2006, 195).

3.8.6 Työhyvinvoinnin kehittäminen

Työhyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat maassamme hyvin tiedostettuja. Työ-

hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat yritysten henkilöstö strategioissa huomi-

oitu entistä määrätietoisemmin ja ennaltaehkäisevää toimintaa on tehostettu.

Henkisen työterveyden ja fyysisen työhyvinvoinnin edistäminen sisältyvät työ-

turvallisuuslakiin, työterveyshuoltolakiin ja tasa-arvolakiin, joissa on kiinnitetty

huomiota koko työorganisaatiota koskeviin toimenpiteisiin. Valtiovallan toimes-

ta ovat myös eri julkiset tahot (työterveyshuolto, työsuojelu, eläkelaitokset)

yhdistäneet voimansa ja tiivistäneet yhteistyötä työhyvinvoinnin edesauttami-

sessa ja työkyvyn ylläpitämisessä. Yhteisenä tavoitteena on työväestön työ-

hyvinvoinnin parantaminen ja säilyttäminen eläkeikään saakka. (Kauhanen

2006, 195) Työkykyä ylläpitävää toimintaa (tyky) on laajennettu käsittämään

organisaation tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä.  Sen

tulisi olla suunnitelmallista ja tavoitteellista monimuotoista toimintaa. Tällöin

voidaan puhua jo kattavasta työhyvinvointitoiminnasta (tyhy), jossa ovat mu-

kana organisaation koko toiminta ja henkilöstö.  Työterveyshuollolla on asian-

tuntijan rooli työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelussa, kuntoutustarpeen

selvittämisessä ja toiminnan käynnistämisen opastamisessa. Varsinaisten

työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden käynnistysvastuu on työnantajalla.
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(Manninen, Laine & Leino 2007, 173.) Vaikuttava tyky - toiminta perustuu yh-

teistyöhön, osallistumiseen ja sitoutumiseen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan

lähtökohtana voivat olla yksittäiset projektit, joilla saadaan kosketusta työnteki-

järyhmiin sekä organisaation toimintaan. Työkykyä ylläpitävästä toiminnasta

saadaan jatkuva käytäntö ja työhyvinvoinnin edistämisen työkalu, jos siihen

vaikuttavat osapuolet, ovat aktiivisessa ja avoimessa keskusteluyhteydessä

keskenään. Työkykyä ylläpitävän toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi voi-

daan projekteissa käyttää terveydenedistämisen asiantuntijoita. (Manninen,

Laine & Leino 2007, 175.)

KUVIO 5. Työkykyä ylläpitävän toiminnan mittarit (mukaillen Kauhanen 2006)

Työhyvinvoinnin tuloksekas toiminta perustuu yhteistoimintaan. (Kuvio 5). Mi-

kään organisaation yksittäinen taho ei yksin voi huolehtia asioista riittävällä

tavalla. Työhyvinvoinnin keskeisessä roolissa ovat myös työsuojelu, työterve-

yshuolto, linjaorganisaatio sekä yrityksen ylin johto, joka on myös tukemassa

työhyvinvoinnin toteutumista panostamalla siihen resursseja, aikaa ja rahaa.

(Kauhanen 2006, 196.)

1. Sitoutuminen ja
tavoitteiden asettelu

2. Yksilön työky-
vyn mittaaminen

3. Työn ja ympä-
ristön mittaaminen

Palaute ja uudet
tavoitteet

4. Työyhteisön
mittaaminen

Työterveyshuollon ja työsuojelun perus-
toiminnot

          Työkykyä ylläpitävä toiminta:
          Työyhteisö ja yksilö
          Työympäristö ja työ

             Vaikuttavuuden arviointi

                         Seuranta
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3.9 Henkilöstöjohtaminen

Johtamiseen liittyy runsaasti erilaisia oppeja ja johtamismalleja. Yleisesti joh-

tajuus on jaoteltu liiketoiminnan johtamiseen (management) ja ihmisten johta-

miseen (leadership). Nykyään nämä johtamisen mallit on nähtävä yhtenäisinä

toimina, joita toteutetaan kokonaisvaltaisesti.  Karlöf & Lövingsson (2004) nä-

kee johtajuudessa kolme eri roolia: valmentaja, joka johtaa ihmisiä, valvoja,

joka seuraa toiminnan tehokkuutta sekä strategipäätösten tekijä. (Karlöf & Lö-

vingsson 2004,10.)

Johtajuuden perustana on hyvä itsensä johtaminen, johon sisältyvät kyky uu-

distu, muuttua ja luoda uutta. Toimintaympäristöjen muutokset luovat uutta

työkulttuuria ja siihen on mukauduttava, jos aikoo pysyä kilpailussa ja muutok-

sessa mukana. Keskeisiä työympäristön muutostekijöitä ovat globalisaatio,

kehittyvä teknologia, muutosnopeus, asiakkaiden vaatimusten kasvu, työnteki-

jöiden uusi rooli, osaamisen jatkuva kehittäminen, organisaatioiden uudet ta-

vat toimia sekä tietotyön lisääntyminen. Kaikkiin näihin kysymyksiin on otetta-

va kantaa ja ne vaikuttavat myös tulevaisuuden johtamiskäytäntöihin. (Sy-

dänmaanlakka 2004, 14–15.)

3.9.1 Henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja haasteet

Henkilöstövoimavarojen johtamisella tarkoitetaan, organisaatioissa tehtäviä

toimenpiteitä, jotka liittyvät henkilötön hankintaan ja ylläpitoon. Tavoitteena on

palvelusuhteiden eduista sopiminen yksimielisesti ja yhteisymmärryksessä

sekä palvelussuhteen vakiinnuttaminen.  (Kauhanen 2006, 16.)

Suomalainen yritystoiminta on muuttunut viimeisen 15 vuoden aikana. Yritys-

maailmassa ollaan yhä enemmän yhtä mieltä siitä, että henkilöstö on yrityksen

tärkein voimavara taloudellisten resurssien lisäksi. Osaavasta henkilöstöstä

kilpaillaan, henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen panostetaan yhä enem-

män ja keskeiseksi haasteeksi ovat nousseet henkilöstön työhyvinvointi ja

työssä jaksaminen. Henkilöstön osallistaminen, innovatiivisuus ja jatkuva toi-

minnan kehittäminen, ovat keskeisiä toimia organisaation onnistuneessa stra-

tegiatyössä. Henkilöstöjohtaminen koostuu klassisesta jaottelusta: johtajuus

(leadershipp), työelämän suhteiden hoitaminen (Industrial Relations), henki-
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löstövoimavarojen johtaminen (Human Recource Management). Työelämän

suhteiden hoitaminen on työnantajana ja työntekijän välistä suhteiden hoita-

mista henkilöstöhallintoa, yhteistoimintaa ja ristiriitojen ratkomista. Jokaisella

työntekijällä on oikeus hyvään ja tasapuoliseen johtamiseen. Työntekijöiden

tasapuolinen kohtelu on perusedellytys hyvässä ja luotettavassa johtajuudes-

sa. (Viitala 2004, 10–14.)

Henkilöstön roolimuutokset, kuten itsensä johtaminen ja joustavuus, ovat tuo-

neet johtamiselle uutta haastetta. Johtajan on kyettävä rakentavaan vuorovai-

kutukseen ja kommunikointiin. Keskeistä johtamisessa ovat vastuun jakami-

nen, luottamuksen osoittaminen ja kannustaminen sekä motivaation ylläpitä-

minen. Johtajalla on tärkeä rooli hyvän työilmapiirin rakentajana, johtajan oma

esimerkki toimijana viestittää henkilöstölle, mitkä arvot ja eettiset periaatteet

ovat organisaatiossa valalla. (Borgman & Packalén 2002, 97). Työssä jaksa-

miselle ja tuloksekkaalle toiminnalle uutta haastetta tuovat organisaation pe-

rinteinen ja uudenlainen toimintakulttuuri (ks. taulukko 7). Siinä keskeistä ovat

säännönmukaisten rutiinien rikkominen ja innovatiivisen sekä vapauttavan

kulttuurin luominen organisaation toimintatavassa. (Juuti 2006,78.)

TAULUKKO 7. Perinteinen ja uudenlainen organisaatiokulttuuri (mukaillen

Juuti 2006)

Perinteinen Uudenlainen

tekniikka koneet ja laitteet tietojärjestelmät

toimintaohjeet yksityiskohtaisia sääntöjä vähän sääntöjä, paljon liikku-

matilaa

rutiinit tehokkuus, standardisointi asiakkuus, paljon tiedonhakua

taidot rajattuja osaaminen keskeistä

ensisijaista tehokkuus innovaatiot

Perinteinen ja uudenlainen kulttuuri voivat kokea ristiriitaa siinä, että uuden-

laista kulttuuria on sisällytetty perinteiseen kulttuuriin. Työntekijöillä ei ole vielä

valmiuksia toimia uudenlaisten rutiinien mukaisesti ja ristiriita vapauden ja luo-

vuuden sekä säännönmukaisuuden ja rutiinien kesken on vielä suuri tai sen

työstäminen on kesken. (Juuti 2006, 79.)
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Työn muuttumisen mukana muuttuu myös henkilöstötyö. Perinteinen henkilös-

töhallinnon tehtäväkenttä ja perinteinen henkilöstöjohtaminen ovat saaneet

uusia haasteita henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisessa. Organisaation toi-

minnassa tapahtuvat erilaiset kriisit ja konfliktit vaativat asioiden selvittämi-

seen ja ratkaisujen etsimiseen uusia toimintatapoja, koska normaaleja henki-

löstö- ja esimiestyöhön kuuluvia asioita voidaan selvitellä työterveyshuollosta

haettavina palveluina. Työssä tapahtuvat liiketoiminnalliset muutosprosessit ja

niistä johtuvat henkilöstön muutospaineet ja tunnetilat ovat siirtyneet lääketie-

teellistä hoitoa vaativiksi työterveysongelmiksi. (Liukkonen 2008, 142.)

3.9.2 Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi

Hyvä ihmisten johtaminen tukee työntekijöiden onnistumista työssä. Keskuste-

levat ja vuorovaikutteiset organisaatiot auttavat työntekijöitä innovatiiviseen ja

luovaan työskentelytapaan sekä luovat hyvää ja kannustavaa työilmapiiriä.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä on tärkeää pitää jatkuvaa työn kehitystyötä

yllä. Tärkeää on tarkastella ihmisen ja työn välistä suhdetta. Mielekkään ja

kiinnostavan työn peruselementtejä ovat työn riittävä haasteellisuus, itsenäi-

syys ja työn kehittävyys. Rehellisen ja aidon palautteen tulisi kertoa työn on-

nistumisen tilasta sekä kannustaa yhä parempiin työnsuorituksiin. Esimiehen

tulisikin olla jokaisen työntekijän tukihenkilö ja työn onnistumisen organisoija,

joka lähtee etenemään jo perehdytystilanteesta. (Juuti 2007, 86.)
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TOTEUTUS

4.1 Opinnäytteen tavoitteet

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on hankkia ja tuottaa sellaista tietoa, jolla

vahvistetaan henkilöstön osaamista, työhön sitoutumista ja työssä jaksamista

sekä parannetaan työhyvinvointia Seinäjoen keskussairaalan sairaalahuolta-

japalveluissa.

Opinnäytetyön tavoitteet:

 1. Kehittää ja hyödyntää benchmarking-toimintaa työhyvinvoinnin edistämi-

sessä.

 2. Tunnistaa parhaita ja toimivia käytäntöjä työhyvinvoinnin edistämisessä

benchmarking-toiminnan avulla Seinäjoen keskussairaalan sairaalahuoltaja-

palvelujen toiminnassa.

4.2 Kohderyhmät ja valintaperusteet

Benchmarking-kohteiksi valitsin kolme eri toimialaa edustavaa yritystä, joihin

kaikkiin tein benchmarking-käynnin. Yhteinen piirre ja valinnan peruste näille

organisaatioille oli se, että ne kaikki olivat osallistuneet Suomen laatupalkinto-

kilpailuun ja saavuttaneet siinä Recognised for Excellence-tunnustuksen.  Re-

cognised for Excellence -tunnustukset on jaettu vuosittain  viiden ja neljän

tähden tunnustuksiin, saavutetun pistemäärän perusteella: 400–499 pistettä

oikeuttaa neljän tähden tunnustukseen ja 500 pistettä yli viiden tähden tunnus-

tukseen. Laatupalkintokilpailun voittajat saavuttavat yleensä yli 500 pisteen.

(Laatukeskus 2008). Benchmarking-käynnit tein seuraaviin organisaatioihin:

Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus, Turenki, Keravan kaupungin päivähoi-

to, Kerava, ja Stora Enso Metsä, Jyväskylä.

Benchmarking-käyntien keskeisenä teemana olivat ne toiminnot, jotka ovat

vaikuttaneet benchmarking-kohteiden henkilöstötoimiin, osaamiseen, työssä
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jaksamiseen ja työhyvinvoinnin kehittymiseen organisaatioissa. Käyntien

haastatteluteemojen (Liite 2) mukaisesti vierailukäynneillä keskusteltiin myös

henkilöstöjohtamisen merkityksestä sekä bencmarking-toiminnan hyödyntämi-

sestä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä.

4.2.1 Kiipulasäätiö, Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus

Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus on ammatillisen erityisopetuksen, ai-

kuiskoulutuskeskuksen ja kuntoutuksen osaaja ja palvelujen tuottaja. Kiipulan

monipuolinen toiminta aikuisten ammatillisen erityiskoulutuksen ja työikäisen

väestön työhyvinvoinnin edistämiseksi on jatkunut keskeytyksettä 50 vuotta.

Nykyinen Kiipulan ammattiopiston aikuiskoulutus on maan ainoana erikoistu-

nut työ- ja toimintakyvyiltään heikentyneiden aikuiskoulutukseen. Kuntoutus-

keskus on myös erikoistunut työikäisen väestön kuntouttamiseen. Vuonna

2007 Kiipulasäätiössä työskenteli 260 henkilöä. (Kiipulasäätiö Vuosikertomus

2007.)

Laatupalkintokilpailussa vuonna 2007 Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskusta

ylläpitävä säätiö sai Recognised for Excellence-tunnustuksen. Arviointipalaut-

teen mukaan Kiipulan vahvimpia alueita olivat johtajuus, henkilöstö ja asiakas-

tulokset. (Laatukeskus 2007.)

4.2.2 Keravan kaupungin päivähoito

Keravan kaupungin päivähoito tarjoaa koko- ja osapäivähoitoa alle kouluikäi-

sille lapsille. Päivähoitoa tarjotaan kunnan päiväkodeissa ja perhepäivähoi-

dossa. Päivähoito on tavoitteellista toimintaa, josta vastaa kasvatusalan koulu-

tuksen saanut henkilöstö. Keravan päivähoidon toiminta-ajatus on tukea per-

heitä heidän kasvatustehtävässään eri yhteistyökumppaneiden kanssa sekä

luoda perusta elinikäiselle kasvulle ja oppimiselle tarjoamalla monipuolisia

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluja lähipalveluna. Onnistuneen

toiminnan aikaansaamiseksi jokainen päiväkoti laatii vuosittain yksikkökohtai-

sen toimintasuunnitelman. Keravan päivähoidon henkilöstömäärä vuonna

2007 oli 380 työntekijää sijaiset huomioiden. Päivähoidon henkilöstön muo-
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dostavat päiväkodin johtaja, lastentarhaopettajat, lastenhoitajat ja päiväko-

tiapulaiset. Perhepäivähoito on yksilöllinen ja kodinomainen hoitomuoto, jossa

lasten hoito tapahtuu kodeissa. Perhepäivähoitajat ovat kaupungin työntekijöi-

tä, ja heidän esimiehenään toimii alueen päiväkodinjohtaja. (Keravan päivä-

hoito, 2008.)

Laatupalkintokilpailussa vuonna 2005 Keravan kaupungin päivähoito sai Re-

cognised for Excellence-tunnustuksen. Palauteraportissa todettiin Keravan

päivähoidon vahvuutena olevan toiminnan ennakoinnin ja monipuolisen palve-

lutarjonnan. Arvioinnissa todettiin, että päivähoidon henkilökunta on sitoutunut

suunnitellun strategian toteutumiseen. Strategiset linjaukset viedään yksikkö-

tasolle toimintasuunnitelmien kautta (Laatukeskus 2007).

4.2.3 StoraEnso, Metsä

Stora Enso on metsäteollisuusyhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja

kirjapaperi, aikakausilehti- ja hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teolli-

suuspakkaukset sekä puutuotteet. Stora Enso Metsä on Suomessa toimiva

puuta hankkiva ja toimittava organisaatio. Suomen lisäksi Metsä hankkii puuta

Venäjältä ja Baltiasta konsernin muiden puunhankintayhtiöiden toimittamana.

Metsä vastaa puunhankinnasta ja asiakkaidensa puuhuollosta Suomessa se-

kä puunhankinnasta Pohjois-Ruotsissa. Stora Enso Metsän henkilöstömäärä

oli vuoden 2006 lopussa 730. Työntekijäryhmä koostuu metsureista ja termi-

naalityöntekijöistä. Kaupunkilaismetsänomistajia palvelevat metsäpalvelupis-

teiden henkilöstö useissa eri kaupungeissa. Stora Enso Metsän asiakkaita

ovat Stora Enson omat sellu- ja paperitehtaat sekä sahat Suomessa. Stora

Enson päätuotteet ovat: painopaperit, hienopaperit, pakkauskartongit ja puu-

tuotteet. (Metsän tarina, Stora Enso Metsä 2008.)

Stora Enso Metsä oli vuoden 2007 laatupalkintokilpailun voittaja yli 600 pis-

teellä. Stora Enso Metsä arvioitiin toiminnaltaan ja tulokseltaan erinomaiseksi.

Tuomariston erityishuomion saivat prosessit ja asiakastulokset, joissa organi-

saatio saavutti korkeimmat pistemäärät. Arvioinnin tuloksissa kävi ilmi myös

johdon ja henkilöstön yhteinen näkemys tulevaisuuden visioista. Tuomariston
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perusteluissa huomion sai myös organisaation käytännön toiminnassa näkyvä

innostunut me- henki, jonka osoittavat myös henkilöstötutkimusten hyvät tu-

lokset (Metsän tarina, Stora Enso Metsä 2008.)

4.3 Tiedonhankintamenetelmät ja aineiston keruu

Opinnäytetyön tarkoituksen mukaisesti tiedonhankintamenetelmänä käytettiin

benchmarkingia eli vertailujohtamista, joka on systemaattinen tiedonhankin-

tamenetelmä, jossa opitaan parhailta esikuvilta. (Taulukko 8.) Opittuja käytän-

töjä soveltamalla oman yrityksen toimintaan, voidaan saada parannuksia ai-

kaan. (Hotanen, Laine & Pietiläinen 2001,6.) Vuorovaikutuksen toteutumiseksi

benchmarking- vierailuissa käytettiin tiedonhankinta menetelmänä teema-

haastattelua (Ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 203).

Keskusteluja johdatteli ennakolta laaditut haastatteluteemat (Liite 2), jotka oli

laadittu opinnäytetyön tavoitteiden pohjalta. Puolistrukturoidun teemahaastat-

telun tavoitteena oli herättää mahdollisimman vuorovaikutteinen ja avoin kes-

kustelutilanne. Teemahaastattelu mahdollistaa vapaan keskustelun, jossa ei

olla liian tiukasti sidoksissa haastattelujen teemakysymyksiin, vaan eri aihe-

alueita, voidaan käsitellä joustavasti haastateltavien ehdoilla. (Ruusuvuori &

Tiittula 2005, 11–12.) Teemahaastattelulla toteutui työhyvinvointiin liittyvien

asioiden analyyttinen keskustelu, joka antoi haastateltaville mahdollisuuden

tuoda vapaasti esiin haluamiaan asioita.
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TAULUKKO 8. Opinnäytetyön tiedonkeruussa käytetyt benchmarking- proses-

sin vaiheet

Vaihe 1. Kehityskohteen valinta           Aiheen rajaus

 Työhyvinvoinnin kehittäminen

 Bencmarking- toiminnan kehit-

täminen

 Vaihe 2. Benchmarking- kohteiden

valinnat  Kaikki valitut yritykset ovat

osallistuneet valtakunnalliseen

laatupalkintokilpailuun

 Tutustuminen benchmarking

yrityksiin (yritysten www-sivut).

 Yhteydenotot yrityksiin (säh-

köpostit, puhelut) ja ennak-

koon lähetetty vierailukirje se-

kä opinnäytetyön tutkimus-

suunnitelma

Vaihe 3. Benchmarking -käyntien to-

teutus eli haastattelut

 Oman organisaation esittely

 Haastattelua haastattelutee-

mojen mukaisesti

 Keskustelujen nauhoitus

Vaihe 4. Tietojen analysointi  Aineiston analysointi ja saat-

taminen valmiiksi opinnäyte-

työksi.

4.4 Benchmarking-käyntien toteutus

Benchmarking- kohteiden valinnan jälkeen lähetin kaikkiin valitsemiini yrityk-

siin sähköpostilla vierailukirjeen, jossa kerroin opinnäyteyöni aiheesta ja vie-

railukäyntiäni koskevista tavoitteista. Sähköpostit lähetin yritysten johtaville

henkilöille. (Liite 1.) Yhteydenottoihini vastattiin sähköpostilla noin viikon sisäl-
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lä ja kaikki valitsemani organisaatiot halusivat tulla mukaan opinnäytetyöni

aineistoon. Sen jälkeen yhteydenpitoa käytiin sähköpostilla tai soittamalla,

joissa sovittiin, ketkä henkilöt yrityksistä osallistuvat benchmarking- käynneille.

Sen jälkeen sovittiin vierailukäyntien ajankohta ja paikka.

Benchmarking käynnit kolmeen yritykseen tein sovittujen aikataulujen mukai-

sesti: 13.6.2008, Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskukseen (Turenki)

16.6.2008 Keravan päivähoitoon (Kerava) ja 8.7.2008 Stora Enso Metsälle

(Jyväskylä). Kaikissa benchmarking- kohteissa riitti suullinen lupa haastatte-

luille sekä osallistuvien yritysten nimen julkaisuun ja yritysten esittelyyn opin-

näyteyön aineistossa.

Haastatteluihin osallistuivat kaikista yrityksistä yhteensä viisi henkilöä, neljä

naista ja yksi mies. Kaikkien haastatteluun osallistuneiden henkilöiden tehtä-

vänkuvaan kuului omien perustehtävien lisäksi organisaatioiden toiminnan

kehittämistehtäviä tai henkilöstön johtamista ja ohjaustehtäviä. Työntekijän

edustajia ei osallistunut yhteenkään haastattelutilanteeseen, vaikka esitin tä-

hän toiveen haastattelukirjeessä. Kaikissa haastattelukohteissa annettiin lupa

keskustelujen nauhoittamiseen. Haastatteluihin varattiin aikaa kaksi tuntia,

joka toteutui kahdessa haastattelukohteessa. Yhdessä kohteessa haastattelu

kesti puolitoista tuntia. Aineiston analyysissä ja tuloksissa haastateltavat esiin-

tyvät anonyymeinä. Haastattelut tehtiin yritysten omissa toimitiloissa. Yhdessä

kohteessa haastattelu suoritettiin asiakaspalvelutilassa, jossa oli asiakas het-

ken paikalla, mutta se ei sanottavasti häirinnyt haastattelutilannetta. Yleisesti

kaikki haastattelut sujuivat rauhallisesti ja häiriöttä.

4.5 Aineiston analyysi

Aineiston analyysimenetelmänä käytin sisällön analyysiä, jolla voidaan analy-

soida aineistoa systemaattisesti. Sitä voidaan käyttää mm. puheiden, dialogi-

en, kirjeiden ja muun kirjallisen materiaalin analyysiin. Sisällön analyysipro-

sessi sisältää aineiston pelkistämisen, ryhmittelyn ja abstrahoinnin. Sisällön

analyysi kuvaa tutkittavaa ilmiötä tiivistetysti ja yleisessä muodossa. Sisällön

analyysi tuottaa tutkittavaa ilmiötä kuvaavia kategorioita. (Kyngäs & Vanhanen

1999, 5-7.)



40

Aineiston kaikki haastattelut nauhoitettiin. Aineistoa kertyi yhteensä viisi ja

puoli tuntia. Aineiston analyysin aloitin kuuntelemalla nauhat ja kirjoittamalla

ne tekstiksi mahdollisimman sanatarkasti. (Ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara

2007, 217.) Valmis teksti sisälsi kaikki haastateltavien puheenvuorot ja omat

kysymykseni. Tekstiä kertyi yhteensä n. 23 sivua.

Tekstiä luin useita kertoja ja sen jälkeen merkitsin tekstistä yliviivauskynällä

haastatteluteemojen mukaisia vastauksia, joita kirjoitin ylös paperille. Matriisin

vasempaan marginaaliin kirjasin ylös alkuperäisiä ilmaisuja, jotka nousivat

esille aineistolle esitetyistä kysymyksistä. Aineiston analyysiä jatkoin aineiston

pelkistämisellä, jonka tarkoituksena on koodata alkuperäisilmaisuja. Pelkiste-

tyt ilmaisut kirjasin matriisin oikeaan marginaaliin listoiksi. Seuraava analyysin

vaihe oli pelkistettyjen ilmaisujen ryhmittely, jonka tarkoituksena on etsiä pel-

kistettyjen ilmaisujen eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Samaa tarkoittavat il-

maisut yhdistetään saamaan alakategoriaan ja niille annetaan niiden sisältöä

kuvaavat nimet. Analyysiä jatkoin yhdistämällä samansisältöiset alakategoriat

toisiinsa muodostaen niistä yläkategorioita ja nimeämällä ne alakategorioista

muodostetuilla nimillä. Analyysia jatkoin vielä yhdistämällä yläkategoriat toisi-

aan yhdistävään kategoriaan ja nimeämällä sen aineistoon liittyvällä käsitteel-

lä. (Ks. Kyngäs & Vanhanen 1999.)

Tällä menetelmällä analysoin koko aineiston tutkimuksen tarkoituksen ja ta-

voitteiden suuntaisesti. Analyysiyksikkönä käytin sanayhdistelmiä. Ana-

lyysimatriiseihin kertyi runsaasti pelkistyslistoja ja niiden luokituksia. Analyysi-

vaiheeseen kului runsaasti aikaa, mutta se auttoi sisäistämään analyysin eri

vaiheita ja analyysin lopputulosta. Analyysin lopputuloksena syntyi tutkittavaa

ilmiötä kuvaavia kategorioita. (Ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 4.) Aineiston

tutkimustuloksia esitän sanallisesti ja kategorioiden avulla sekä autenttisina

lainauksina. Esimerkkinä aineiston pelkistäminen, johdon ja henkilöstön väli-

nen arvokeskustelu. (Liite 3).  (Ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 6.)
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5 TULOKSET

5.1 Yritysten nykytilanne

Kaikissa benchmarking-kohteissa toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen

on ollut tavoitteellista toimintaa. Tulevaisuuden toimintastrategioissa keskeisi-

nä kysymyksinä henkilöstötoimintojen osalta ovat henkilöstöresurssien riittä-

vyys, osaamisen tarve ja sen kehittäminen. Henkilöstökoulutusten aihe-

alueina on ollut mm. työterveystyö ja työturvallisuuden kehittyminen. Liiketoi-

mintojen kiristyvä kilpailu ja työn muutokset lisäävät painetta työhyvinvoinnin

kehittymiselle ja henkilöstötyytyväisyydelle. Laadukkaan toiminnan ylläpitämi-

nen vaatii hyvää ja rakentavaa yhteistyötä kaikkien henkilöstöryhmien sekä

sidosryhmien kesken. Yritysten toiminnan yhteiskunnallinen vastuu on myös

keskeinen haaste, joka edellyttää jatkuvaan toiminnan kehittämiseen sekä

liiketoimintojen sekä henkilöstötoimintojen osalta.

Jokaisessa benchmarking-kohteessa toimintaa ohjaavana tekijänä vaikutti

yrityksissä oleva yrityskulttuuri ja arvopohja. Ne ovat kehittyneet vuosien var-

rella, mutta ovat osaltaan kantavana voimana edelleen yritysten toiminnassa.

Organisaatioiden laadun hallinnassa on edelleen käytössä EFQM- mallin mu-

kainen itsearviointi, joka on ohjaavana tekijänä laadun jatkuvalle parantamisel-

le ja toiminnan kehittämiselle erilaisten tunnuslukujen osa-alueilla. (Silvennoi-

nen & Michelsen 2005, 14.)
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5.1.1 Johdon ja henkilöstön välinen arvokeskustelu

Pelkistämistä ja aineiston ryhmittelyä ohjasi tutkimuskysymys:

Miten johtajat ja henkilöstö osallistuvat arvojen määrittämiseen?

Alakategoria Yläkategoria Yhdistävä
kategoria

Kuvio 6. Yritysten arvojen määrittely ja jalkauttaminen henkilöstölle

Arvojen juurruttaminen ja tietoisuus arvojen olemassaolosta yrityksissä oli

keskeinen lähtökohta kaikkien haastateltujen yritysten toiminnassa. Yleisesti

voidaan todeta, että kaikissa haastatelluissa organisaatioissa arvot oli laadittu

ja avattu yhteistyössä koko henkilöstön kesken. (Ks. kuvio 6.) Arvokeskuste-

lua oli käyty avoimesti, ja henkilöstö uskalsi ottaa osaa arvokeskusteluun.

Tärkeänä pidettiin myös sitä, että arvot avataan ja keskustellaan arvojen tar-

koituksesta ja merkityksestä yrityksen toiminnassa.

”…en tiedä tuleeko sitä arvokeskustelua enää niinkään kahvipöytäkeskuste-

luissa. Tulevat enemmän esille, kun esillä toiminnan muutoksia ja uuden

suunnittelua. Silloin tarkastellaan elävätkö ne tätä päivä.”

Osallistuminen ja
vuorovaikutus

Yhteinen päämäärä-
joka on tunnistettu
yhdessä

Yhteinen arvo-
keskustelu

Liiketoimintaa
ohjaavat tekijät

Yhteinen arvojen määrit-
tely
Workshop- toimintaa hen-
kilöstökoulutuksissa

Yhteiset arvot organisaatiossa
Arvot on yhteisesti hyväksytty
ja sisäistetty
Arvot ohjaavat toimintaa

Keskustelua käydään
Uskalletaan keskustella
Tarkastellaan arvojen yhteyttä
missioon ja visioon
Arvojen toimivuutta tarkastel-
laan tekemisten kautta
Ilman arvoja ei voi toimia
Vahva kulttuuri
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”…arvot johtavat toimintaa, arvot täytyy avata ja miettiä mitä ne tarkoittavat

meidän toiminnassa. Haasteellista on saada ne henkilöstön tietoisuuteen.”

Hyvänä esimerkkinä oli Workshop-toiminnan käyttö henkilöstökoulutuksissa

laadittaessa organisaation toimintaa kuvaavia elementtejä. Silloin, kun henki-

löstö pääsee konkreettisesti vaikuttamaan organisaation toiminnan ja vision

laatimiseen ja tuottamiseen, se myös hyväksyy ja sisäistää ne. Yleistä oli, että

arvokeskustelua käytiin jatkuvasti yhteisissä kokoontumisissa ja silloin, kun

organisaation toiminnassa tapahtui muutoksia. Todettiin myös, että ilman ar-

voja organisaatiot eivät voi toimia.

5.1.2 Henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet

Pelkistämistä ja aineiston ryhmittelyä ohjasi tutkimuskysymys:

Miten henkilöstö otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun?

Alakategoria  Yläkategoria  Yhdistävä
  kategoria

Kuvio 7. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet

Henkilöstö muka-
na toiminnan ke-
hittämisessä

Yhteiset toiminta-
käytännöt

Sisäiset ohja-
ustekijät

Vaikuttamista
edistävät teki-
jät

Kuunteleminen
Oleminen mukana
hankkeissa
Oleminen mukana toi-
minnan muutoksissa
Kuukausipalaverit

Kehittäminen on sisään rakennettu
Kehittämistä tehdään koko ajan
Osallistuminen kehityskeskusteluihin
Vaikuttaminen itseohjautuvasti
Tiimikorteissa vastuut ja valtuudet
Tiimillä pelisäännöt

Prosessit ohjaavat toimintaa
Työohjeet ohjaavat toimintaa
Vastuu prosessin omistajalla
Henkilöstötoiminnot
Johdon sitoutuminen kehityskes-
kusteluihin
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Kaikki haastateltavat arvioivat, että henkilöstön vaikutusmahdollisuudet työssä

ovat viime vuosina kasvaneet ja kehittyneet monella osa-alueella. (Ks. kuvio

7.) Henkilöstön mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen

oli yleinen toimintatapa kaikissa haastatelluissa organisaatioissa. Henkilöstön

kuuntelemista ja asioiden oikea-aikaista tiedottamista pidettiin ehdottoman

tärkeänä onnistuneen kehittämistoiminnan edellytyksenä.  Eräässä organisaa-

tiossa oli laatupalkintohakemusta kirjoitettaessa valmista dataa viety jatkuvasti

intraan henkilöstön luettavaksi. Tämä menettely oli koettu henkilöstön kes-

kuudessa hyvin positiivisena, koska henkilöstö koki olevansa mukana laatu-

palkintoprojektissa, joka oli koko organisaation yhteinen asia. Myös muiden

projektien myötä yhteistyö eri ammattiryhmien kesken oli lisääntynyt. Eräässä

organisaatiossa todettiin kehittämistyön olevan jo sisäänrakennettua, koska

sitä tehtiin koko ajan. Yleisenä työskentelytapana toteutettiin tiimityötä. Haas-

tateltavat kokivat sen antavan henkilöstölle toimintavapautta ja valtaa oman

työn suunnitteluun sekä lisäävän itseohjautuvuutta. Toisaalta sen todettiin

myös lisäävän vastuun ottamista tiimin päätöksenteosta ja työn tuloksista.

Tiimityöhön kannustettiin palkitsemalla parhaat tiimit vuosittain. Tiimit saivat

itse valita kehityskohteet, joita arvioitiin sisäisissä auditoinneissa. Tiimityös-

kentelyyn oli laadittu yhteiset pelisäännöt, jotka ohjasivat ja ryhdittivät tiimien

toimintaa ja tulostavoitteita.

”…jos et ole valmistautunut kokoukseen, älä tule kokoukseen. On hankalaa,

jos kokoukseen valmistautumattoman takia pitää kaikkien muuttaa aikataulu-

ja.”

Prosessien todettiin ohjaavan myös yritysten kehitystoimintaa, jossa vastuu

prosessin kehittämisestä on kaikilla prosessissa toimivilla. Aloitteen tekijän

kuuleminen ja kehitysehdotuksen eteenpäin viemisen katsottiin olevan tiimi-

johtajan ja prosessin omistajan vastuulla.

”Henkilöstöä tulee kuunnella ja henkilöstön esitysten eteenpäinmeno tulee

näkyä, niiden vaikutus ja vaikuttavuus tulevat näkyä. Luottamus on silloin ra-

kennettu henkilöstön ja johdon kesken. Se on avainsana.”

Henkilöstön omia foorumeita, joissa henkilöstö voi vaikuttaa, olivat haastatel-

tavien mukaan kehityskeskustelut, itsearvioinnit, henkilöstötyytyväisyys-



45

kyselyt, henkilöstökokoukset, tiimipalaverit, erilaisten asiantuntijatyöryhmien

kokoukset ja yritysten varsinaiset yhteistyöelimet, kuten yhteistyö- toimikunnat

ja työsuojelutoimikunnat, työkykyä ylläpitävä toiminta (tyky) sekä henkilöstön

virkistystoimikunnat. Työhyvinvointitoiminnan (tyhy) ja työsuojelutoiminnan

kanssa toivottiin enemmän aktiivista yhteistoimintaa, joka olisi yhteisessä lin-

jassa vuosittain tehtävän toimintasuunnitelman kanssa.

5.1.3 Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen hallinta

Pelkistämistä ja aineiston ryhmittelyä ohjasi tutkimuskysymys:

Miten henkilöstön osaamista ja tietämystä hallitaan ja kehitetään?

Alakategoria Yläkategoria Yhdistävä
 kategoria

Kuvio 8. Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen hallinta

Haastatelluissa yrityksissä keskeisessä osassa henkilöstön hyvinvoinnissa oli

henkilöstön koulutuksen ja tulevaisuuden osaamisen ennakointi. (Ks. kuvio 8.)

Liiketoiminnan kiristyvä kilpailu, johtamisjärjestelmien muutokset ja osaamisen

vaatimukset sekä lainsäädännölliset muutokset vaikuttivat organisaatioiden

koulutusten suunnitteluun ja osaamistarpeiden kartoitukseen. Osaamisen ke-

hittymistä seurattiin osaamisrekisterin, koulutuskorttien ja tuloskorttien avulla.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteena oli henkilöstön joustava käyttö organi-

saatioiden eri yksiköissä. Haastateltavat pitivät henkilöstön osaamista tärkeä-

nä osana työhyvinvoinnin edistämisessä.

Henkilökohtaisten kehityskeskustelujen merkitystä korostivat kaikki haastatel-

tavat. Henkilöstöstrategisia tavoitteita olivat henkilökohtaisten kehityssuunni-

Osaamisen
arviointi

Osaamisen
ylläpito

Osaamista edis-
tävät tekijät

Koulutustarpeen kartoitus
Osaamistarpeen seuranta
Erityisosaamisen hyödyntäminen
Kehityskeskustelut jatkuvia
Kehityskeskustelut kaikille
Kehityskeskusteluille tavoitteet

Koulutusmyönteisyys
Lakisäädännön muutokset
Oppisopimuskoulutus
Opiskelu työn ohella
Perehdytys
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telmien laatiminen organisaation koko henkilöstöryhmälle tai valituille ammatti-

ryhmille. Huomioitiin, että keskustelujen tulisi sisältää myös niitä asioita, mistä

työntekijät haluavat puhua. Keskustelut eivät siis saisi olla liikaa sidottuja val-

miisiin kysymysrunkoihin. Ikääntyvälle työntekijälle tärkeitä keskustelun aiheita

olivat työssä jakaminen ja osaamisen ylläpitäminen. Tärkeänä pidettiin myös

sitä, että kehityskeskustelut käydään säännöllisesti ja sovitun aikataulun mu-

kaisesti niin, että koko organisaation henkilöstö pääsee niihin osallistumaan.

Yleisenä käytäntönä oli, että keskustelut oli aikataulutettu organisaation toi-

mintasuunnitelmassa tai vuosikellossa. Toisaalta todettiin, että keskusteluille

jäi usein liian vähän aikaa. Joskus kehityskeskusteluja oli jäänyt pitämättä

mm. muutosprosessien aikana. Keskustelujen toteuttaminen 100 %:sti voi jos-

kus olla kiinni johtajien sitoutumattomuudesta ja motivaatiosta pitää kehitys-

keskusteluja. Esteiksi arveltiin johtajien epävarmuus ja osaamisen puutteet

pitää kehityskeskusteluja. Haastateltavat totesivat, että henkilöstön mielenkiin-

to kehityskeskusteluja kohtaan on hiukan vähentynyt.  Haasteltavat arvioivat,

että henkilöstön osaamisasiat ja työstä selviytyminen ovat joillekin liian arkoja

asioita keskusteltavaksi. Tämä saattaa olla osasyynä henkilöstön kiinnostuk-

sen ja laskuun.

” …nopea kehitys edellyttää meitä toimimaan ja hakemaan paikkoja ja fooru-
meita, joissa nähdään tulevia trendejä, että osataan varautua, ennen kuin asi-
at ovat ajankohtaisia. ”.

Yleinen koulutusmyönteisyys ja työnantajan tukeminen opiskelussa olivat kes-

keistä toimintaa kaikissa benchmarking-kohteissa. Henkilöstöä kannustettiin

opiskeluun ja ammattitaidon kehittämiseen. Parhaillaan oli tutkintoihin johta-

vissa koulutuksissa kymmeniä henkilöitä. Opiskelu tapahtui pääosin oman

työn ohella.  Lakisääteisten vaatimusten lisäksi koulutusmuotoja kehitettiin ja

toteutettiin tarpeiden ja resurssien mukaan. Yhdessä organisaatiossa oppiso-

pimuskoulutusta käytettiin työn toimenkuvan ja toimintaympäristön muuttues-

sa. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä hyödynnettiin myös verkko-

opiskelua.
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5.1.4 Työyhteisön kehittämisen välineet

Pelkistämistä ja aineiston ryhmittelyä ohjasi tutkimuskysymys:

Työhyvinvoinnin edistämistä kehittäneet toiminnot?

Alakategoria Yläkategoria Yhdistävä
kategoria

Kuvio 9. Työyhteisön kehittämisen välineet

Jatkuva arkityön
olosuhteiden
kehittäminen

Aktiivinen vas-
tuunotto

Hyvinvoivan
työyhteisön
merkkejä

Hyvinvointia edistä-
vän kulttuurin vah-
vistaminen

Tavoitteiden
selkeä määrittely

Henkilöstötyytyväisyyskyselyt
Johtaminen
Henkilöstösuunnitelmat
Työn suunnittelu
Työnkierto
Varhainen puuttuminen
Yhteistoiminta
Laitehankinnat

Kunto-ohjelmat
Säännöt – on yhteisesti sovitut
Johtajien yhteishenki
Tyhy- käytännöt arkeen
Tyky- toiminta läpinäkyvää
Pienetkin asiat vaikuttavat
Kehityskohteet

Osallistuminen
Vaikuttamismahdollisuus
Työn rytmittäminen
Itsehoito-ohjelmat
Sairausloma ei ole aina
vaihtoehto
Porukkahenki
Toimintaympäristön ylläpito
Alaistaidot

Työhyvinvointi kiinnostavaksi
Vastuun ottaminen
Yhteistyön lisääminen eri toimi-
joiden kesken
Seurannan kehittäminen
Vuorovaikutteinen johtaminen
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Benchmarking-kohteissa oli tehty pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä henkilös-

tön kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin edistämisessä. (Ks. kuvio 9.) Keskeisi-

nä työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä pidettiin henkilöstön omaa aktiivista

osallistumista ja vastuunottoa työhyvinvoinnistaan. Haastateltavien mielestä

työolosuhteet ja johtaminen olivat myös työhyvinvointiin merkitsevästi vaikut-

tavia tekijöitä. Hyvässä johtamisessa pidettiin tärkeänä luottamuksen synty-

mistä johtajan ja henkilöstön kesken. Luottamuksen katsottiin edistävän yh-

teistyötä esimies- ja alaissuhteissa, jolloin myös esimiehen osaamiseen ja

kyvykkyyteen luotetaan. Esimerkkinä pidettiin nykypäivän johtamiskulttuuria,

joka on läpinäkyvää ja avointa toimintaa, jossa myös henkilöstön on helpompi

saada äänensä kuuluviin. Arvioitiin myös, että nykypäivän työnjohtoa on help-

po lähestyä kaikilla organisaatioiden tasoilla ja keskusteluyhteys toimii. Johta-

jien päivittäistä tapaamista myös arvostettiin. Tämä oli ilmennyt myös henki-

löstötyytyväisyysmittauksissa.

Työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämisessä vaikuttavina tekijöinä

pidettiin jatkuvaa työn suunnittelua ja siihen osallistumista. Haastateltavien

kokemusten mukaan työn jatkuvat muutokset ja niihin sopeutuminen kuluttivat

paljon henkilöstön resursseja. Todettiin myös, että tehtävien vaihtaminen akti-

voi henkilöstöä toimimaan ja vähensi muutospaineita. Työnkiertoa pidettiin

myös työntekijän mahdollisuutena edistää työhyvinvointiaan sekä tasata ja

jakaa työn kuormittavuutta.

”… jos, työolosuhteet ja johtaminen eivät ole kunnossa, ei työssä jaksa.”

Työnantajalla katsottiin olevan paljon konkreettisia työkaluja, joita käyttämällä

ja kehittämällä työhyvinvointityöstä saadaan vaikuttavaa ja mitattavaa. Haas-

tateltavat arvioivat, että vaikka työnantajat ovat käyttäneet työhyvinvoinnin

eteen paljon voimavaroja ja resursseja, ovat henkilöstön asenteet ja vas-

tuunotto työhyvinvoinnistaan keskeisiä asioita, jotka auttavat myös työnanta-

jaa työhyvinvoinnin edistämisessä.  Todettiin myös, ettei johtaminenkaan on-

nistu aina täysin vaan ongelmia myös esiintyy ajoittain.

”…laitteiden hankinta ei saa olla rahasta kiinni, jos se on vaikuttava tekijä
työssä jaksamiseen”
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Työkykyä ylläpitävään (tyky) toimintaan resursointi näkyi benchmarking koh-

teissa; esimerkiksi monipuolinen liikuntatarjonta auttoi henkilöstöä valitse-

maan sopivan liikuntamuodon.  Organisaatioiden yhteistyökumppaneiden li-

säksi työhyvinvointi toiminnassa oli käytetty myös ulkopuolisia liikunta-alan

asiantuntijoita, jotka suunnittelivat ja toteuttivat liikuntaprojekteja kuten mm.

kuntotestejä. Hiukan huolestuttavana kehityksenä nähtiin henkilöstön kiinnos-

tuksen laskeneen työhyvinvointi- toimintaa kohtaan. Joillakin toiminta-alueilla

työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistumisaktiivisuus oli edelleen vilkasta,

mutta myös osallistumishaluttomuutta esiintyi. Eräässä organisaatiossa työhy-

vinvointi päivään osallistumista kannustettiin tyky- rahalla, joka oli suuruudel-

taan 120 €. Se maksettiin henkilölle, joka palautti kuntokortin ja osallistui työ-

kykyä ylläpitävään päivään.

Haasteena kaikissa benchmarking- kohteissa oli löytää ratkaisuja ja vaihtoeh-

toja organisaatioissa vallitsevaan sairauslomakulttuuriin. Haastateltavat ker-

toivat sairauslomien hieman vähenneen edellisvuoteen verrattuna ja arvioivat

sen johtuneen osaltaan työnantajan panostuksesta työhyvinvointi toimintaan

ja työsuojelun kehittämiseen. Myös varhaisen puuttumisen katsottiin edistävän

työhyvinvointia.

”… tärkeää on sen hengen luominen, ettei sairausloma ole aina se vaihtoehto
työssä jaksamiselle, vaan on olemassa muitakin vaihtoehtoja.”

Kansaneläkelaitoksen ja työeläkejärjestelmien tukemien kuntoutusmuotojen

lisäksi käytössä olivat myös työterveyshuollon työfysioterapian suunnittelemia

henkilökohtaisia kuntoutus- ja itsehoito-ohjelmia, joita voi toteuttaa työpaikoilla

ja kotona. Aina ei ollut tarpeellista eikä halukkuuttakaan lähteä pidempiaikai-

seen kuntoutukseen, vaan henkilökohtaista ja tavoitteellista kuntoutusta oli

järjestetty toteutettavaksi työn ohella. Esimerkkeinä tästä olivat henkilökohtai-

nen työnrytmitys ja taukoliikunta. Todettiin, että pienilläkin toimintatapamuu-

toksilla, voidaan saada parannusta aikaan erityisesti ergonomian alueilla.

Haastateltavat arvioivat, että hyvinvointia edistävän kulttuurin vahvistaminen

on yksi merkittävä haaste yrityksissä. Keskeisiä työhyvinvointikulttuuria vah-

vistavia asioista olivat mm. kiinnostus työhyvinvointi kohtaan, osallistuminen ja
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innostus, uusien toimintatapojen kehittäminen ja yhteistyön lisääminen eri toi-

mijoiden kesken sekä aktiivinen seuranta ja vaikuttavien mittareiden luominen

ja käyttäminen.

” …enemmän tulisi yhdistää tyhy- toimintaa työsuojelun kanssa niin, että toi-
mintasuunnitelmat ovat linjassa työsuojelun vuosikellon kanssa. ”

Tämän ajan haasteena koettiin olevan erityisesti ikääntyvän henkilöstön työs-

sä jaksamisen tukeminen. Uutta haastetta toivat myös nuorempi sukupolvi ja

heidän odotuksensa vaikuttavasta ja motivoivasta työhyvinvointityöstä. Yhtenä

motivaatiotekijänä pidettiin tulospalkkausta, jolla katsottiin olevan vaikutusta

työtyytyväisyyteen. Haastateltavien mielestä rahallinen kannustus ei yksin riitä

pitämään motivaatiota yllä, vaan työnantajan käytössä olevat muut kannusti-

met kuten koulutus- ja virkistysmatkat, kiertopalkinnot, merkkipäivämuistami-

set ja muut huomionosoitukset olivat myös henkilöstölle tärkeitä asioita, joilla

työnantaja pystyy ”ostamaan” hyvää mieltä. Myös perheiden yhteisellä osallis-

tumismahdollisuudella organisaatioiden järjestämiin liikunta- ja virkistystapah-

tumiin oli ollut positiivinen vaikutus lapsiperheisiin.

5.1.5 Benchmarking toiminta

Pelkistämistä ja aineiston ryhmittelyä ohjasi tutkimuskysymys:

Benchmarkin-toiminta organisaatiossa?

Alakategoria  Yläkategoria Yhdistävä
kategoria

Kuvio 10. Benchmarking – toiminta

Parhaiden toi-
mijoiden tun-
nistaminen

Parhaiden toi-
minta-tapojen
hyödyntäminen

Toiminnan
jatkuva paran-
taminen

Tutustuminen oman alan yrityksiin
Tutustuminen ulkomaisiin yrityksiin
Katsotaan, miten muut toimivat
Katsotaan, missä olosuhteissa
Kehityskohteiden tunnistaminen
Osaamistarpeiden tunnistaminen

Koulutusyhteistyö
Bencmarking- toiminta jokaisen vastuulla
Tiedon jakaminen
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Benchmarking -toiminta ei ollut yleisesti käytössä haastattelukohteissa. Ylei-

semmin sitä käytettiin ylimmässä johdossa. Operatiivisessa toiminnassa ver-

tailevaa analyysiä käytettiin, kun tehtiin yritysvierailuja ja käytiin tutustumassa

oman alan organisaatioihin. Käyntien lähtökohtana oli yleisimmin ollut organi-

saatioissa tapahtuvat toiminnan muutokset. Niihin oli haettu toimintamalleja ja

ideoita toisista saman alan toimijoista. Yritysvierailuja tehtiin, myös oman alan

ulkomaalaisiin yrityksiin. Kansainvälisestä benchmarking- toiminnasta olivat

kiinnostuneita yleensä nuoremmat työntekijät. Yhteistyötä ja verkostoitumista

kehitettiin lähialueiden yritysten kesken ja pyrittiin esimerkiksi yhteishakkeilla

edistämään organisaatioiden toimintamalleja ja osaamista. Henkilöstökoulu-

tusten järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden ja organisaatioiden kesken oli

yleinen toimintatapa. Tärkeänä ja vaikuttavana asiana pidettiin tiedon jakamis-

ta muille. Vierailukäynneillä tehdyistä havainnoista tai koulutustilaisuuksissa

opituista asioista kerrottiin koko henkilöstölle ja yhdessä arvioitiin niiden sovel-

tuvuutta oman organisaation toiminnassa.

”…periaate on, että jokaisen tulee tehdä benchmarkingia omissa työtehtävis-
sä, se on kirjoittamaton laki.”

Benchmarkingia- toiminta oli yleisempää ylimmän johdon ja laatupäällikön te-

kemissä yritysvierailuissa. Kilpailijan kanssa oltiin yleisemmin tekemisissä

työsuojelu ja turvallisuusasioissa sekä palkkausasioissa. Niitä voidaan pitää

hyväksyttyinä ja läpinäkyvinä asioina. Yleisesti kaikissa bechmarking- toimin-

nassa keskeistä oli parhaiden toimijoiden tunnistaminen ja parhaiden toiminta-

tapojen hyödyntäminen.
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6 POHDINTA

6.1 Tulosten tarkastelu

Tutkimuksen tarkoituksena oli vahvistaa työhyvinvoinnin kehittymistä saadun

tiedon avulla. Tutkimuksen tavoitteina olivat benchmarking – toiminnan kehit-

täminen ja oppiminen parhaista toimintatavoista työhyvinvoinnin edistämises-

sä.

Työhyvinvointi tutkimusaiheena oli merkittävä ja ajankohtainen. Työhyvinvointi

on osa laajaa työsuojelun käsiteperhettä. Tässä opinnäytetyö raportissani olen

pyrkinyt käsittelemään niitä keskeisiä työhyvinvoinnin ominaisuuksia, jotka

sisältyvät työyhteisöjen toimintaan. Teemahaastattelu lomakkeeseen laadin

kysymykset työelämän tämän hetken keskeisimmistä aihealueista. Teemaky-

symysten tavoitteina oli toimia keskustelujen virittäjänä ja keskustelujen kautta

nostaa esille niitä keskeisiä työhyvinvointiin vaikuttavia asioita, joita bench-

marking kohteissa esiintyi. Oli hyvin haasteellista suunnitella benchmarking

käyntejä, koska vierailukohteet olivat toimialaltaan hyvin erilaisia ja itselleni

vieraita. Mutta tavoitteena minulla olikin valita benchmarking kumppanit oman

toiminta-alan ulkopuolelta.

Tutkimuksen kohderyhmissä oli käyty perusteellista arvokeskustelua ja koko

henkilöstön osallistumista arvokeskusteluun, pidettiin itsestään selvänä. Kes-

keinen asia työhyvinvoinnin kannalta oli koko henkilöstön mukanaolo arvokes-

kusteluissa ja niissä syntynyt vuorovaikutus, joka oli auttanut yhteisten pää-

määrien hyväksymisessä. Yhteisöllinen voima syntyy yhteisistä arvoista ja

yhteisistä tavoitteista. (Otala & Ahonen 2005, 202.) Oleellista kuitenkin on,

että arvot ovat yhtä käytännön toimien kanssa ja niissä korostuvat myös liike-

toimintaa ohjaavat tekijät. Arvokeskustelua tulisi käydä jatkuvasti ja niihin tulisi

löytää myös uusia näkökulmia organisaatioiden muutostilanteissa. Organisaa-

tioissa tapahtuvat toiminnan muutokset ja rakenteelliset uudistukset voivat

vaikuttaa myös yrityskulttuurin muutoksiin.

Esikuva- organisaatioissa henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet olivat moni-

en toimintojen yhteistulosta. Vaikuttavina kategorioina olivat henkilöstön aktii-

vinen osallistuminen toiminnan kehittämiseen ja yhtenäiset toimintakäytännöt
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sekä sisäiset ohjaustekijät. Tiimityön katsottiin edistävän henkilöstön vaikut-

tamismahdollisuutta, mutta se todettiin myös lisäävän vastuuta. Rehnbäck ja

Keskinen (2005) ovat todenneet tutkimusraportissaan, että työntekijän todellis-

ten vaikutusmahdollisuuksien toteutuminen edellyttävät esimiehen suostumis-

ta ja sitoutumista vuorovaikutukseen. (Rehnbäck & Keskinen 2005, 27.)

Työhyvinvointiin vaikuttavia asioita ovat myös osaamisen kehittäminen ja

työnantajan koulutusmyönteisyys. Tutkimuksessa mukana olleet yritykset

edustivat toimialoja, joissa henkilöstön osaaminen ja jatkuva uuden tiedon

hankkiminen on tärkeää toimintatapojen jatkuvissa muutoksissa ja lakimäärä-

ysten muuttuessa. Henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehit-

täminen ovat aina myös liiketoiminnallisesti vaikuttavia asioita. Yritys voi tehdä

henkilöstön osaamisesta kilpailuedun, jolla voidaan nopeasti vaikuttaa asiak-

kaan muuttuneisiin tarpeisiin. Esimerkiksi henkilöstön hyvä kielitaito voi olla

olennainen osa organisaatioiden osaamisvaatimuksia ja vahvuuksia. Tulevai-

suuden haasteisiin varautuminen ja tiedon siirtäminen ovat tärkeitä työhyvin-

vointiin vaikuttavia tekijöitä. (Ollila & Joki 2005, 27.)

Työnantajalla on työyhteisön kehittämiseen ja työssä jaksamiseen monia toi-

mintamalleja ja välineitä. Tavoitteiden selkeä määrittely auttaa työn tekemi-

sessä ja kannustaa itseohjautuvuuteen sekä vastuunottoon työn tuloksista.

Laaksosen (2002) tutkimuksen mukaan henkilöstötoimintoihin panostus voi-

daan nähdä yksilön voimaantumisena ja lopputuloksena voidaan nähdä koko

työyhteisön hyvinvoinnin paraneminen. (Laaksonen 2002, 178.) Avoin ja vuo-

rovaikutteinen johtamiskulttuuri kohottaa henkilöstön itsetuntoa ja auttaa löy-

tämään työniloa. Johdon ja henkilöstön toisiaan arvostava toimintamalli luo

hyvää ilmapiiriä, joka auttaa työn tekemistä organisaation arvojen ja päämää-

rien suuntaisesti. Strategista henkilöstösuunnittelua ja sen toteuttamista, pi-

dettiin yhtenä vaikuttavana työhyvinvoinnin edistäjänä. Henkilöstön kanssa

yhdessä laadittu henkilöstövisio ohjasi henkilöstörakennetta ja osaamista.

Oravainen (2004) on todennut tutkimuksessaan, että työssä jaksaminen on

koko työyhteisön asia eikä aina tarvitse odottaa ulkopuolista apua, vaan asioi-

hin voidaan puuttua myös oman työyhteisön kesken. (Oravainen 2004, 69.)

Vahtera, Kivimäki ja Virtanen (2002) ovat myös todenneet, että hyvä työn hal-
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linta merkitsee henkilöstön laadukasta ja välitöntä osallistumista työn kehittä-

miseen, johon yhdistyvät tehtävien rikastuttaminen, monipuolistaminen ja ke-

hittäminen. (Vaahtera, Kivimäki & Virtanen 2002, 82.)

Benchmarking-toiminta ei ollut yleisesti käytössä esikuvaorganisaatioissa.

Yleisemmin puhuttiin yritysvierailuista, joita organisaatiot tekivät ennalta mää-

riteltyjen teemojen puitteissa tai henkilöstön virkistysmatkojen yhteydessä.

Yritysvierailujen ja benchmarking- toiminnan määrään ovat vaikuttamassa yri-

tysten toimiala, valitseva kilpailutilanne ja liikesalaisuuksien taso sekä yritys-

kulttuuri. Yritysvierailujen tavoitteina ovat yleensä tiedon hankinta ja uusien

toimintamallien oppiminen. Merkittävää on myös uusien verkostojen ja lii-

kesuhteiden luominen, koska ne edistävät liiketoiminnan asiantuntijuutta ja

vahvistavat toimialojen kehittymistä. Benchmarkingia voidaan pitää yhtenä

keinona henkilöstön kehittämisessä, tärkeää on sen suunnan löytäminen, mi-

hin ollaan hakemassa vastausta.

Työnantajan panostus taloudellisiin ja toiminnallisiin resursseihin sekä kiinnos-

tus henkilöstön työhyvinvoinnista vaikuttivat myös henkilöstön omaan aktiivi-

suuteen osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaa sekä muuhun henkilöstön

yhteiseen virkistystoimintaan. Virkistystoiminnan toteutuksesta vastasivat mo-

net toimijat yhdessä ja siinä näkyi myös henkilöstön aktiivinen rooli. Monipuo-

liset liikunnan mahdollisuudet antoivat henkilöstölle mahdollisuuden valita jo-

kaiselle sopiva liikuntamuoto. Työhyvinvointityössä vaikuttavana asiana huo-

mioitiin myös henkilöstön perheiden yhteinen aika, jolloin perheet voivat käyt-

tää työnantajan tiloja perheiden yhteiseen liikunnan harrastamiseen.

6.1.1 Eettiset kysymykset

Suullisesti tehdyt sopimukset olivat riittävä lupa kaikille benchmarking-

käynneille sekä teemahaastatteluille. Tutkimuksen eettiset kysymykset, olivat

jatkuvan huomioni kohteena toteutettaessani benchmarking- prosessia, jossa

periaatteina korostuvat luotettavan toiminnan merkitys ja liikesalaisuuksien

pitäminen. (Ks. Lecklin, 2006, 168.) Tutkimusraportissa voidaan esitellä ai-

neistoon osallistuneiden organisaatioiden liiketoimintaa. Tutkimusraportin ana-

lyysiosassa haastateltavien lausumat, ovat autenttisia. Tutkimusraportin tu-
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lososiossa esikuvaorganisaatiot esiintyivät nimettöminä ja haastateltujen vas-

taukset oli esitetty anonyymisti.

6.1.2 Luotettavuus

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus voidaan varmistaa tutkijan tarkalla selos-

tuksella tutkimuksen jokaisesta toteutusvaiheesta. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2007, 227.) Tutkimusvaiheet olen selostanut raportin analyysiosassa.

Mielestäni tässä tutkimuksessa haastatteluiden pohjalta muodostetut katego-

riat ovat yhteydessä tutkimuksen aineistoon, joten se lisää tutkimuksen luotet-

tavuutta. (Ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 10.) Tässä tutkimuksessa oli vah-

vimmin edustettuna työnjohdon edustajat, joten aineistossa esille tulleet asiat

ovat pääosin työnjohdon kerrontaa. Työntekijöiden kokemukset jäivät vähem-

mälle tarkastelulle, ja se voi osaltaan heikentää tutkimuksen luotettavuutta.

Benchmarkig-käynnit organisaatioihin onnistuivat suunnitelmani mukaisesti.

Benchmarking-käyntien onnistumisen edellytyksenä on vierailuprosessin tark-

ka suunnittelu ja aikataulun noudattaminen. Aikataulun noudattaminen on eri-

tyisen huomioitavia asia, jottei esikuvaorganisaation ajallinen uhraus muodos-

tu kohtuuttomaksi. Benchmarking-kohteissa vastaanotto oli täsmällisesti sovit-

tuna aikana ja haastattelut aloitettiin välittömästi tervehdysten jälkeen. Yhdes-

sä kohteessa vierailukäynti aloitettiin ruokailulla. Jokaisessa kohteessa kes-

kusteluyhteys syntyi vaivatta, ja kaikissa haastatteluissa oli aktiivinen vuoro-

vaikutus, myös niissä kohteissa, joissa haastateltavana oli yksi henkilö. Vuo-

rovaikutuksen syntymisen ja keskustelun onnistumisen merkitys on suuri

bencmarking- toiminnassa, koska vierailun päätarkoituksena on tiedon keruu

ja esikuvalta oppiminen. Keskustelujen nauhoitus rauhoitti keskustelutilannet-

ta, jolloin pystyin osallistumaan keskusteluun täysipainoisesti.

Merkittävänä epäkohtana pidin työntekijöiden vähäistä osallistumista haastat-

teluihin. Siihen olivat vaikuttaneet aikatauluongelmat ja henkilöstön kesälomat.

Teemahaastattelut antoivat hyvin tietoa siitä, mitkä olivat organisaatioiden

keskeisiä toimia työhyvinvoinnin edistämisessä. Keskustelut ”rönsyilivät” jos-

kus käsittelemään yritysten toimintaa laajemmasta näkökulmasta, mutta se
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kuvasi hyvin työhyvinvointiin vaikuttavien asioiden laajuutta. Haastattelutilai-

suuden jälkeen minut kutsuttiin tutustumiskierrokselle organisaation toimitiloi-

hin. Se oli mielenkiintoinen kokemus ja laajensi näkemystäni kustakin organi-

saatiosta.

Aineiston analyysi vaati paljon aikaa ja vaati tarkkaa keskittymistä. Sisällön

analyysimenetelmää en ollut aikaisemmin käyttänyt, ja työ eteni hitaasti. Oh-

jaajalta sain tarvittaessa apua ja ohjeita sekä kannustusta oikeassa paikassa,

kun tuntui, ettei työ pääse etenemään. Mutta työn edetessä kategoriat avau-

tuivat, ja työn keskeinen sisältö alkoi elää myös matriisissa, johon syntyi mit-

tava määrä kategorioita ja niihin liittyvää tekstiä. Tutkimustuloksista ilmeni te-

kijöitä, jotka olivat yleisemmin vaikuttaneet työhyvinvoinnin kehittymiseen ja

sen ylläpitämiseen benchmarking-kohteissa.

6.2 Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että yrityksissä tehtävä

työhyvinvointi työ on monitahoista eri toimijoiden yhteistyötä jota kehitetään

jatkuvasti. Henkilöstötoimiin varataan riittävästi resursseja ja rahaa. Vaikutta-

vat ja työhyvinvointia edistävät toimintatavat liittyivät henkilöstön vaikuttamis-

mahdollisuuteen. Arvokeskustelut ja avoin tasavertainen johtamiskulttuuri

kannustivat ja auttoivat henkilöstöä omatoimiseen työn – ja toiminnan suunnit-

teluun.

Tulevaisuuden vahva ennakointi johdatteli strategista henkilöstösuunnittelua ja

se toteuttamista. Johdon koulutusmyönteisyys kannusti henkilöstöä osaami-

sen kehittämiseen ja jatkuvaan uuden oppimiseen.

Kehitettävinä toimintoina esille tulivat työhyvinvointia edistävän kulttuurin vah-

vistaminen sekä yksilön oma vastuun ottaminen omasta työhyvinvoinnistaan,

yhteistyön lisääminen eri työhyvinvointi toimiomijoiden kesken sekä työhyvin-

vointi työn seurannan kehittäminen. Haasteena nähtiin myös jatkuva johtajuu-

den kehittäminen ja tukeminen.



57

Benchmarking-toiminta soveltuu mitä parhaiten myös henkilöstön työhyvin-

voinnin kehittämiseen. Benchmarking-käynneillä esille tulivat toimintamallit,

joilla oli yhtäläisyyksiä organisaatioiden kesken. Kaikissa organisaatioissa oli

tehty pitkäjänteistä ja tavoitteellista kehittämistyötä työhyvinvoinnin edistämi-

sessä. Voidaan todeta, että organisaatioiden investoinnit  työhyvinvoinnin ke-

hittämiseen näkyivät myös arkitoiminnan sujumisena sekä yleisenä työtyyty-

väisyytenä.

6.3 Jatkotutkimukset ja tulosten tarkastelu

Tämä tutkimuksen myötä heräsi mielenkiintoni laajempaan työhyvinvoinnin

tutkimiseen Seinäjoen keskussairaalan sairaalahuoltajapalveluissa. Uusia työ-

kaluja tulisi luoda, joilla työnantaja voisi tukea ja edesauttaa työhyvinvoinnin ja

henkilöstön työterveyden edistämisessä. Tämän tutkimuksen myötä ilmeni

työhyvinvointitoimijoiden yhteistyön lisääntynyt tarve, vaikka ennaltaehkäise-

vän ja varhaisen puuttumisen toimintamallit ovat käytössä.  Tarvitaan kuiten-

kin uusia ja konkreettisia käytäntöjä ja toimia, joilla voitaisiin aktivoida myös

henkilöstön omaa vastuun ottoa hyvinvoinnistaan. Pienilläkin toiminnan muu-

toksilla voidaan saada aikaan merkittävää parannusta henkilöstön työhyvin-

voinnin kehityksessä. Pitkäkestoisempaan ja vaikuttavampaan työkykyä ylläpi-

tävään toimintaan tulisi panostaa yhä voimakkaammin ja määrätietoisemmin

sekä asettaa toiminnoille selkeät tavoitteet. Lähtökohtana tulisi olla peruster-

veyden edistämiseen liittyvät toiminnot ja siihen lisättynä muu työhyvinvointiin

liittyvä työ, jolla saadaan siihen lisää vaikuttavuutta. Tarvetta olisi jo ihan uu-

den työhyvinvointikulttuurin luomiselle, jossa mahdollisuutena olisi vaihtoeh-

toisten toimintatapojen käyttöönotto mm. sairauslomakulttuurissa. Tarvitaan

myös asenteiden muutoksia ja vastuunottoa omasta työhyvinvoinnin edistämi-

sestä.

Tutkimuksessa mukana olleiden benchmarking kohteiden henkilöstötoimin-

noista voidaan ottaa oppia, jota voidaan soveltaa sairaalahuoltajapalvelujen

työhyvinvointi työn edistämisessä. Keskeisimmät asiat olivat henkilöstön vai-

kuttamismahdollisuudet ja aktiivinen osallistuminen sekä vastuunotto oman

hyvinvoinnin edistämisestä ja ylläpitämisestä ovat välttämättömiä toimia, joita

tulee edelleen kehittää ja tukea.  Se auttaa myös työnantajaa toteuttamaan
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tavoitteellista ja vaikuttavaa työhyvinvointityötä. Merkittävä asia on myös lii-

kunnan merkityksen korostaminen, joka tässä työssä näkyi työnantajan pa-

nostuksena monipuoliseen liikuntatoimintaan. Lopuksi voidaan sanoa, että

tarkoituksenmukainen ja vaikuttava työhyvinvointityö toteutuu yhteistyössä

henkilöstön, johdon ja työhyvinvointitoimijoiden kesken
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LIITTEET

Liite 1. BENCHMARKING –VIERAILU

Opinnäytetyön tutkimuskohde

Hyvä työnantajan edustaja

Opiskelen Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa palveluliiketoiminnan koulutus-
ohjelmassa ja suoritan ylemmän AMK- tutkintoa matkailu-, ravitsemis- ja talo-
usalan opinto-ohjelmassa. Tavoitteenani saada tutkinto päätökseen syksyn
2008 kuluessa. Opiskelen oman työni ohella ja opinnäytetyöni on tilaus työn-
antajaltani.

Opinnäytetyöni aihe on Työhyvinvoinnin Benchmarking- Seinäjoen keskussai-
raalan sairaalahuoltajapalveluissa.

Opinnäytetyöni tutkimusaineistonpohjaksi olen valinnut Bencmarking käynnit
kolmeen eri toimialaa edustavaan yritykseen.

Ystävällisesti ja täysin luottamuksellisesti tiedustelen mahdollisuutta päästä
yritykseenne keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia ja näkemyksiä, sekä
oppimaan uutta niistä toiminnoista ja menestystekijöistä, jotka ovat keskeisesti
vaikuttaneet onnistumiseenne mm. laatupalkintokilpailussa henkilöstötoiminto-
jen osalta. Tutkimuksen ensisijaisena kohteena ovat ne toiminnot, jotka ovat
vaikuttaneet henkilöstön osaamiseen, työolosuhteisiin, työhön sitoutumiseen,
työssä jaksamiseen sekä työhyvinvoinnin kehittymiseen. Toivon pääseväni
ryhmäkeskusteluun organisaationne kehittämisestä vastaavan henkilön, sekä
2-3 työntekijäedustajan kanssa.

Pyrin toteuttamaan vierailut teoreettisen benchmarkig- käytännön mukaisesti.
Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimushaastattelua.
Yrityksen toimiala tai muu tunnistettava organisaation toimintatapa ei tule esil-
le tutkimuksessani ilman yrityksen lupaa.

Toivon ystävällisesti pikaista yhteydenottoanne, jossa voisimme sopia
Benchmarking- vierailukäyntini ajankohdasta yritykseenne, sekä muista asi-
aan liittyvistä käytännöistä. Vierailukäyntini ajankohdaksi esitän touko-
kesäkuuta.

Odotan mielenkiinnolla yhteydenottoanne.
Ystävällisin terveisin:

Aila Välimäki
siivoustyönjohtaja, laatuvastaava
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Seinäjoen keskussairaala,
Huhtalantie 53
60220 Seinäjoki
p. 044- 415 4275
email: aila.valimaki@epshp.fi

mailto:aila.valimaki@epshp.fi
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Liite 2. BENCHMARKING- KÄYNNIN HAASTATTELUTEEMAT

1. YRITYKSEN NYKYTILANTEEN KUVAAMINEN

 Kerro lyhyesti organisaationne toimiala ja nykytilanne.

2. YRITYKSEN VISIO, MISSIO JA ARVOT

 Miten johtajat osallistuvat organisaation vision, missio ja
arvojen määrittelyyn ja miten ne on jalkautettu kentälle
henkilöstön tietoisuuteen?

3. YRITYKSEN HENKILÖSTÖPOLTIIKKA JA
HENKILÖSTÖTULOKSET?

 Miten henkilöstöpolitiikkaa sovelletaan käytännössä? ote-
taanko henkilöstö mukaan sen suunnitteluun?

 Miten henkilöstön osaamista ja tietämystä hallitaan ja kehi-
tetään?

 Miten organisaatiossanne käydään vuoropuhelua ja mitkä
ovat henkilöstön vaikutusmahdollisuudet omaan työhön?

 Henkilöstön vastuut ja valtuudet
 Miten sijaisuudet hoidetaan?
 Miten johdetaan henkilöstön työssä jaksamista ja motivaa-

tiota?
 Miten kehitetään henkilöstön työhyvinvointia?
 TYHY- toiminta
 Mitä henkilöstötulosten mittareita käytetään? mitä ne ker-

tova?
 Mitä muuta haluat kertoa henkilöstötoiminnoista / tuloksis-

ta?

4. YRITYKSEN BENCHMARKING- TOIMINTA

Miten yrityksenne toteutetaan benchmarking toimintaa yrityksenne kehittämi-
sessä?
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Liite 3. Aineiston pelkistäminen

Miten johtajat osallistuvat organisaation vision, missio ja arvojen määrittelyyn
ja miten ne on jalkautettu kentälle henkilöstön tietoisuuteen?

Alkuperäisilmaisuja haastattelusta Pelkistettyjä ilmaisuja

”…arvojen määrittely on yhteinen…” yhteinen määrittely
”…arvoja määrittelee henkilöstö yhdessä…” yhteisesti tuotettuja
”…yhteiset arvot kattaa koko organisaation…” henkilöstö yhdessä
”…arvot ovat yhteisesti tuotettuja…” yhteisesti mietittyjä
”… meillä on workshop-toimintaa
henkilöstökoulutuksissa, kaikki osallistuu…” workshop- toimintaa koulutu-

tuksissa
”…arvot toteutuvat arjen toiminnassa…” arvot toteutuvat arjessa
”… ne ovat laatupäällikön takaraivossa niin
kuin varmasti jokaisella johtajalla…” johtajilla takaraivossa
”…arvojen päivitys tapahtuu yhteisissä
tilaisuuksissa…” arvojen päivitystä yhdessä
”…esim. kokouksissa mietitään ja katsotaan
istuvatko arvot edelleen meidän
visioihin ja suunnitelmiin…” istuvatko missioon ja visioon
”…ne tulevat enemmän esille, kun on
toiminnan suunnittelua ja päivitystä…” arvojen päivitys
”…arvokeskustelua käydään ja niitä
tarkastellaan tekemisien kautta…” tarkastellaan tekemisien

kautta
”…arvot on kirjattu ja niistä uskalletaan
keskustella…” uskalletaan keskustella
…” arvot ohjaavat kaikkea toimintaa…” ohjaa toimintaa
”…ei pysty tekemään työtä, jos arvomaailmaa
 ei ole hyväksytty ja sisäistetty…” arvot on yhdessä hyväksytty

ja sisäistetty
”…arvot johtavat toimintaa ja ne täytyy avata…” arvot avataan
”…mietitään mitä ne tarkoittavat meidän
 toiminnassa…” mitä tarkoittavat
”…ilman arvoja ei voi toimia eikä tehdä työtä…” ilman arvoja ei voi toimia
”…arvot edustavat vahvaa kulttuuria, meillä on sitä
ja se näkyy toiminnassa…” vahvaa kulttuuria

”… emme ole taho, joka yksin tekee työtä
omilla arvoilla, siinä on mukana koko
henkilöstö…” yhteiset arvot
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Aineiston ryhmittely     Alakategoria        Yläkategoria

yhteinen määrittely
yhteisesti tuotettuja
henkilöstö yhdessä
yhteisesti mietittyjä
workshop-toimintaa

yhteiset arvot organisaatiossa
arvot on yhteisesti hyväksytty ja sisäistetty
arvot ohjaavat toimintaa
arvot toteutuvat arjessa

johtajilla takaraivossa
toteutuvat
keskustelua käydään
uskalletaan keskustella
tarkastellaan yhteyttä missioon ja visioon
tarkastellaan tekemisten kautta
ilman ei voi toimia
vahvaa kulttuuria


