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1 Johdanto 

Tässä toimintatutkimuksen muodossa toteutetussa opinnäytetyössä käsitellään valtion 

hallinnon viraston sihteeritoimintojen keskittämisen myötä tehtyjen uudistusten tutkimuk-

seen perustuvaa suunnittelua, määrittelyä, käyttöönottoa ja kehittämistä kohti viraston 

yhteisiä toimivia sihteeripalveluita.  

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet  

Ennen toimintatutkimuksen aikana käyttöön otettuja muutoksia jokaisella yhdeksällä eri 

yksiköllä oli ollut vähintään yksi nimetty sihteeri. Sihteerit olivat olleet pääosin yksiköiden 

johdon alaisuudessa ja johtajat olivat määritelleet sihteereiden tehtävät. Toimintatutki-

musta edeltäneen organisaatiomuutoksen taustalla olivat olleet muun muassa sihteeri-

tehtävien väheneminen digitalisaation myötä, henkilöstökustannusten vähentämistar-

peet, strategian ja valtion määrärahojen kautta toimintojen tehostamisen tarve ja osaa-

misen sekä sisäisten palveluiden kehittäminen. Toimintatutkimuksen tavoitteena oli uu-

distaa viraston sihteeritoimintoja osana hallinnon tukipalveluita asteittain kohti toimivia, 

riittäviä, tehokkaampia, riittävän laadukkaita sekä taloudellisia sihteeripalveluita.  

1.2 Kohdeorganisaatio 

Tutkimuksen kohteena ovat valtion viraston hallinnon yksikön taloushallinnon ja sihtee-

ripalveluiden vastuualueen uusi sihteeritiimi sekä viraston ylin johto, yksiköiden johtajat, 

esimiehet ja muut sisäiset asiakkaat (asiantuntijat). Virasto on pääkaupunkiseudulla si-

jaitseva yhteiskunnallisesti merkittävä vaikuttaja. Virastossa on yhdeksän eri yksikköä ja 

siellä työskentelee reilut 840 henkilöä. Liikevaihto vuonna 2019 oli keskimäärin 

10 400 000 €. Sihteeritiimissä on toimintatutkimukseen liittyvän kehittämishankkeen 

alussa tutkijan työnjohdollisessa alaisuudessa 9 eri-ikäistä ja koulutus- sekä osaamis-

taustaltaan eroavaa henkilöä. Ennen tutkimuksen alkua välittömästi edeltänyttä organi-

saatiomuutosta oli tapahtunut myös koko viraston siirtyminen nykyaikaisiin monitoimiti-

loihin.  
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1.3. Tutkimuksen ajankohta ja keskeisimmät toimenpiteet 

Tutkimus toteutettiin ajanjaksolla lokakuu 2018 – syyskuu 2019. Tutkimuksen vaiheet 

olivat: suunnittelu ja käynnistäminen loka-marraskuu 2018, nykytilan analysointi ja jatko-

toimenpiteiden suunnittelu marras-joulukuu 2018, muutokset sihteeritiimissä ja viraston 

sisällä tammikuu 2019, tehtyjen muutosten arviointi ja mittaaminen (sihteeritiimi) sekä 

tehtyjen muutosten reflektointi ja jatkokehittämistoimenpiteiden suunnittelu helmikuu 

2019, muutokset sihteeritiimissä maalis-huhtikuu 2019, muutokset sihteeritiimissä tou-

kokuu 2019, muutosten arviointi ja mittaaminen (sisäiset asiakkaat) toukokuu 2019, 

muutosten arviointi ja mittaaminen (sihteeritiimi) elokuu 2019, asiakkaiden ja sihteeritii-

min arviointien analysointi ja jatko-toimenpiteiden suunnittelu elokuu 2019 sekä tulosten 

käsittely ja muutokset syyskuu 2019.   
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2 Käytetyt menetelmät 

Tässä luvussa esitellään tutkimusmuoto ja aineistonkeruumenetelmät. Tutkimus on to-

teutettu toimintatutkimuksena. Aineistoa on kerätty kyselyiden, haastatteluiden, taulukoi-

den, seurantajaksojen, havainnoinnin, suullisten ja kirjallisten palautteiden sekä tutki-

muspäiväkirjan avulla.  

 

2.1 Tutkimusmuoto 

Tämä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketoiminnan kehittämisen opintolinjan 

lopputyöni on toteutettu toimintatutkimuksen muodossa. Toimintatutkimuksen isä sano-

taan olevan Kurt Lewin, joka toi sen amerikkalaiseen ja brittiläiseen sosiaalitutkimukseen 

50 – luvun alussa. Tutkimusotteessa korostuu tutkimusryhmän osallistaminen ja tutkijan 

rooli osallistavana fasilitaattorina, eli mahdollistajana. Toimintatutkimuksen eri vaiheissa 

kerätään ensin siihen liittyvää oleellista tietoa, luodaan tutkimussuunnitelma, otetaan 

suunnitelma käytäntöön, kerätään suunnitelman käytännön toteutuksen aikana lisää tie-

toa, analysoidaan tieto ja tehdään johtopäätöksiä tutkimuksen aikaisista muutoksista 

suhteessa haluttuun päämäärään. Mikäli haluttuun päämäärään ei päästä, tehdään tut-

kimuksen aikana jatkuvana prosessina uudelleen muotoilua ja kehittämistä tutkimuksen 

aikaisen uuden tiedon analysoinnin perusteella, kunnes haluttuun päämäärään pääs-

tään. Lewiniin liittyen puhutaan myös niin sanotusta itsereflektoinnin syklien spiraalista 

tai itsereflektoinnin spiraalista, jonka eri prosessivaiheissa toistuvat haluttuun lopputu-

lokseen riittävään määrään saakka: suunnittelu, toiminta, havainnointi, heijastaminen ja 

uudelleen suunnittelu. (Kemmis – Mc Taggart – Nixon 2014, 8 – 9.) 

 

Toimintatutkimusta käytetään ammatillisen kehittymisen välineenä. Strategiana käyte-

tään käytännön toimintaa ja teoreettisen tutkimuksen vuorovaikutusta. Tutkimuskäytän-

nölle tyypillistä on muun muassa toimiminen ryhmässä, pyrkiminen yhteisvastuulliseen 

kehittämiseen, tutkimusryhmän osallisuus, demokraattisuus sekä pyrkimys vaikuttaa sa-

malla kertaa sosiaaliseen muutokseen ja tieteen kehittymiseen. Toimintatutkimusta on 

sovellettu Suomessa esimerkiksi yhteiskunnallisten liikkeiden, koulutuksen ja työelämän 

tutkimuksen aloilla. Toimintatutkimuksellinen toimintatapa on nykyään merkityksellinen 

organisaatioiden ja toimintatapojen kehittäjä. Taustasyitä tähän ovat muun muassa: siir-

tyminen hierakkisista ylhäältä ohjatuista organisaatioista kohti verkostomaisia organi-

saatioita sekä toimintatapoja, (joissa työntekijät nähdään arvokkaina asiantuntijoina, joi-
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den osaamista kannattaa hyödyntää), vastuun ja vaikutusvallan jakaminen koko työyh-

teisölle (Empowerment-käsitteen kautta työntekijöiden sisäisen voimantunteen ja itsensä 

valtaistamisen lisääntyminen), töiden uudelleen organisointi pienemmille itseohjautuville 

tiimeille sekä siirtyminen yhä laajempaan yhdessä tekemiseen. (Suojanen 2014.)  

Toimintatutkimukseen liittyvän demokraattisen osallistumismahdollisuuden avulla kyet-

tiin jo vuonna 48 osoittamaan selkeä yhteys työtyytyväisyyden, työmoraalin ja tuottavuu-

den lisääntymiseen. Toimintatutkimuksellisen kenttäkokeen tai tosielämän muutosko-

keen perusmalliin kuuluvat Lewisin mukaan: vertailuasetelma, lähtötilan kartoittaminen, 

intervention (tutkimuksessa mukana olemisen) kuvaaminen ja lopputilan mittaaminen. 

Toimintatutkimuksessa ei ainoastaan kuvata tai selitetä asioita tai ilmiöitä, vaan siinä 

pyritään muuttamaan sosiaalista todellisuutta. Tutkimuksen tavoitteena oleva muutos voi 

tapahtua, olla tapahtumatta, tai tapahtua eri tavoin kuin alun perin tavoiteltiin. Toiminta-

tutkimuksessa tutkittavat ovat aktiivisina subjekteina mukana muutos- ja tutkimusproses-

sissa. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa, miten tutkittavat kohteet voivat muuttua, tai 

miksi ne eivät muutu. (Saaranen-Kauppinen - Puusniekka 2006.) 

2.2 Vertailuasetelma 

Tutkimuksen vertailuasetelmana käytettiin tutkijan edellisessä työpaikassa vuosina 2017 

ja 2018 tehtyä sekä tekemää julkishallinnon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kou-

lusihteeripalveluiden uudistamista ja keskittämistä hallinnon alle. Kyseiseen uudistami-

seen sisältyi samankaltaisuuksia tämän tutkimuksen muutoksiin nähden, kuten sihteeri-

tehtävien ja asiakastarpeiden kartoittaminen, peruspalveluiden määrittely, sihteereiden 

osaamisen kehittäminen, palvelun laadun mittaaminen sekä sihteereiden osallisuuden, 

vertaisoppimisen, itseohjautuvuuden ja yhteiskehittämisen lisääminen. 

2.3 Aineiston keruu 

Tämän tutkimuksen aineiston keruussa on harjoitettu triangulaatiota, eli on käytetty luo-

tettavuuden, eli validiteetin vuoksi useampia menetelmiä, joista osa kuuluu laadullisen, 

eli kvalitatiivisen tutkimuksen ja osa määrällisen, eli kvantitatiivisen tutkimuksen piiriin. 

Menetelminä on käytetty kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluvia sähköisiä puolistrukturoi-

tuja mielipidekyselyitä, puolistrukturoituja teemahaastatteluja, tutkimuspäiväkirjaa, tutki-

jan havainnointia, organisaatiossa aiemmin saatavilla olevien tausta-aineistojen analy-
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sointia sekä kvantitatiivisen tutkimuksen piiriin kuuluvia anonyymejä kohdennettuja mit-

taavia asiakastyytyväisyys- ja työtyytyväisyyskyselyitä. Muita menetelmiä olivat tapaa-

misten muistiinpanojen, kahdenkeskisten keskustelujen ja ryhmän osallistavien fasilitoin-

nin perusmenetelmien (kehityskartta, minuuttikierros, fasilitoitu palaveri ja avointen ky-

symysten käyttäminen) osittainen käyttäminen tiedon saannin ja kehittämisen tukena. 

Fasilitointimenetelmiä varten tutkija osallistui fasilitoinnin yhden päivän koulutukseen. 

Menetelmiä tullaan hyödyntämään jatkossa laajemmin tarpeen mukaan.  

2.4 Mittarit 

Tutkimuksen tuloksia tulkittiin mittaamalla viraston sisäisten asiakkaiden ja sihteereiden 

tyytyväisyyttä tutkimuksen aikana tehtyihin muutoksiin sekä vertaamalla tutkimuksen ai-

kaisia henkilöstökustannuksia muutoksia edeltäneisiin henkilöstökustannuksiin. Mittaus-

ten ohella käytettiin tulkinnoissa muun muassa havainnointia, palautteita, sihteereiden 

osaamisen ja tiimin työilmapiirin kehittymistä. Tutkimuksen aikana käyttöön otettuja mit-

tareita hyödynnetään myös tutkimuksen jälkeen ja niitä kehitetään tarpeen mukaan. 
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3 Nykytila-analyysi 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen alkuvaiheen nykytilan analyysiä. 

3.1 Tutkimuksen tausta-asetelma 

Viraston alkuasetelmassa loput yksiköiden johdon alaisuudessa olleet sihteerit siirrettiin 

1.10.2019 lähtien hallinnon yksikköön aiemman taloushallinnon vastuualueen yhteyteen 

perustettuun sihteeritiimiin. Noin vuotta aiemmin oli hallinnon yksikköön siirretty kolme 

sihteeriä pienemmäksi sihteeritiimiksi hallintoyksikön johtajan alaisuuteen. Uudessa vas-

tuualueessa olivat taloushallinnon ja sihteeripalveluiden tiimit, joiden esimiehenä toimi 

aiemman taloustiimin talouspäällikkö. Vastuualueen nimeksi tuli talous- ja sihteeripalve-

lut. Taloustiimissä oli yhteensä kuusi asiantuntijaa (esimies mukaan lukien) ja sihteeritii-

missä yhdeksän sihteeriä (tiiminvetäjä mukaan lukien). Sihteeripalveluille palkattiin oma 

tiiminvetäjä 1.11. lähtien sihteeripalvelukoordinaattorin nimellä. Tiiminvetäjän tehtävänä 

oli koordinoida keskitettyjä sihteeritoimintoja, vastata uuden tiimin työn johtamisesta 

sekä toimia tiimin yhtenä sihteerinä.  

1.11. alkaen sihteeritiimin henkilöstömäärä oli eläköitymisen myötä kahdeksan. Yksi 

työntekijöistä oli osa-aikainen (puolet normaalista työajasta) ja tiiminvetäjän sihteerityön 

työpanos uutena ulkoisen rekrytoinnin kautta tulleena alussa vähäinen. Yksikköä koske-

via organisaation uudelleen organisointiin liittyviä tiimitasoisia muutoksia ei oltu aloitettu 

vielä lokakuussa, vaan odotettiin että uusi tiiminvetäjä aloittaa marraskuussa vastuualu-

een esimiehen kanssa uuden tiimin organisointiin, työtehtäviin ja tiimihengen luomiseen 

liittyvät toimenpiteet. Uudella tiiminvetäjällä oli aiempaa kokemusta viraston ulkopuolelta 

sihteereiden esimiehenä toimimisesta ja organisaatiomuutoksista.  

3.2 Kustannusvaikutukset tutkimuksen alussa 

Tutkimuksen alussa sihteeripalvelut-tiimin kustannusvaikutukset palkkakustannusten 

osalta olivat keskimäärin alla esitetyn taulukon mukaiset. Aiempaan vuoteen verrattuna 

sihteereiden vähennys oli ollut 2 henkilötyövuotta. Uusia rekrytointeja haluttiin kustan-

nus- ja tehostamissyistä välttää ennen tutkimuksen tuottaman tiedon ja kokemuksen 

analysointia.  
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Taulukko 1 Sihteeritiimin kustannusvaikutukset tutkimuksen alussa 

Sihteerit HTV. 
tutkimuksen 
alussa 

Tiiminvetäjä  
(, josta sihteeri-
työn panos n. 
40%) 

Kk-kulut il-
man sivuku-
luja 

KK-tason säästö 
vrt. 1.9.18 tilanne 

Kk-tason säästö 
vrt. 2017 tilanne 

Henkilövähen-
nys viimeisen 
vuoden aikana 

8,5 1 29700 2750 6000 2 

 

3.3 Tutkimuksen roolit ja menetelmät 

Tiiminvetäjä ja esimies päätyivät toteuttamaan tiimikohtaiset muutokset sekä tulevien 

sihteeripalveluiden uudistamiseen liittyvät tehtävät osittain toimintatutkimuksen muo-

dossa. Tiiminvetäjän rooliksi määritettiin koko tutkimuksesta vastaaminen, eli tutkimuk-

sen suunnittelu, johtaminen, läpivieminen, analysointi, suositukset toimenpiteistä jat-

kossa ja raportoiminen. Tutkimuksen kohderyhmiksi tutkija ja esimies valitsivat ja kutsui-

vat sisäiset asiakkaat (johtajat, esimiehet, tiiminvetäjät ja asiantuntijat) sekä koko sihtee-

ritiimin.  

Nykytilan analysoimiseksi tiiminvetäjä (toimintatutkimuksen toteuttaja ja tutkija) käytti tut-

kimusmenetelmistä sähköistä kyselyä ja osittain strukturoitua haastattelua mieltämilleen 

avainasiakkaille (ylin johto ja yksiköiden johtajat) sekä sihteeritiimin jäsenille. Menetel-

mien avulla tutkija halusi selvittää avainasiakkaiden tyytyväisyysasteen silloisiin käy-

tössä oleviin sihteeritehtäviin, sihteerien silloiset tehtävät eri yksiköissä ennen palvelui-

den yhtenäistämisen muutoksia sekä avainasiakkaiden toiveet palveluiden sisällöstä jat-

kossa. Sihteereiden osalta tutkija halusi selvittää silloiset tehtävät eri yksiköissä, eri yk-

siköiden ja tehtävien silloisen koetun työllistävyyden, eri sihteereiden alustavan osaami-

sen tason ja toiveet uuden tiimin tulevaan työnjakoon liittyen.  

3.4 Johtajien kysely 

Tutkija teki johtajille Google Forms-ohjelmalla kyselyn lokakuussa 2018.  Kyselyyn vas-

tasi kuusi johtajaa kymmenestä. Kyselyn lomake ja kooste löytyy Liitteestä 1. Kyselyn 

perusteella selvisi avainasiakkaiden alustavat tarpeet ja toiveet tuleville keskitetyille sih-

teeripalveluille. Pääsääntöisesti johtajat olivat tyytyväisiä sihteeripalveluidensa silloiseen 

tasoon. Vastausten perusteella sihteeritoiminnot olivat jakautuneet eri yksiköihin eri ta-

voin. Kyselystä saadut johtajien sihteeripalveluiden palvelutoiveet ja kehittämisehdotuk-

set on esitetty seuraavaksi.  
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Palvelutoiveet johdon mukaan jatkossa 

ylimmän johdon assistenttipalvelut, suunnittelutehtäviin osallistuminen (ml. seuranta), projekteihin osallistuminen (pro-
jektisihteeri), henkilöstöhallinnon lomakkeiden valmistelu ja kierrättäminen, käyttölupa-asiat, johtotiimin kokousten val-
mistelu, pöytäkirjojen pitäminen tarvittaessa, uusien työntekijöiden perusperehdytys, poislähtevien henkilöiden tuki, 
intranet-sivujen päivittäminen, laskujen käsittely (myös laskutus), esitysmateriaalien valmistelu, neuvonta järjestelmiin 
ja henkilöstöasioihin liittyen, työhyvinvointiryhmien jäsenyys, yksiköiden kotipesien toimistotarvikkeista ja yleissiistey-
destä huolehtiminen, luottamuksellisten asioiden käsittely, pienhankinnat, kokouspöytäkirjojen ym. vieminen intraan, 
matkalaskujen käsittely, yhteydenpito hallinnon muihin palveluihin, yksikön talouden seuranta, tapahtumajärjestelyt, 
sidosryhmäyhteydenpito, vieraiden vastaanottaminen, liikelahjojen valmistelutehtävät 

Kuva 1 Johdon palvelutarpeet sihteeritiimille 

 

Kyselyn jälkeen tutkija pohti johdon vastauksia ensin esimiehen ja sitten sihteereiden 

kanssa marraskuussa 2018. Palvelutoiveissa esiintyneet sihteeritehtävät vaikuttivat pää-

osin toteutuskelpoisilta jatkoa ajatellen. Maksullisen liiketoiminnan laskutukseen liittyen 

tiimissä oli sillä hetkellä ainoastaan yksi pian eläköityvä sihteeri, joka oli aiemmin tehnyt 

vastaavaa tehtävää. Pohdinnan jälkeen tuloksena oli, että kyseinen tehtävä ei jatkossa 

kuulunut perustason sihteeritehtäviin ja palveluvalikoimaan, koska yksiköillä oli perintei-

sesti aiemmin ollut nimetyt eri alojen asiantuntijatiimien laskuttajat kyseisiin tehtäviin ja 

laskuttajat eivät pääsääntöisesti aiemmin olleet olleet sihteereitä. Tarvittaessa asiaan oli 

mahdollista palata myöhemmin uudelleen. Esimies ja tutkija viestivät asiasta kyseisen 

yksikön johdolle.   

 

Yksiköiden talouden seurannan osalta oli kanta se, että tehtävä kuului pääasiallisesti 

vastuualueen taloustiimiin, jossa yksiköiden omat talouden tukihenkilöt työskentelevät. 

Talouden perusraporttien käsittelyyn liittyen sihteeritiimi voi kuitenkin toimia johdon 

apuna tarvittaessa. Sitä varten kutsui tiiminvetäjä taloustiimin asiantuntijat perehdyttä-

mään tehtävän sihteeritiimille. Johtajakyselyssä esille tullut henkilöstöhallinnon asioiden 

asiantuntijuus ja tuki sijaitsivat hallinnon toisella vastuualueella, joten niihin liittyvät pal-

velupyynnöt voivat sihteerit ohjata heille eteenpäin. Toki oli hyödyllistä lisätä myös sih-

teereiden asiantuntijuutta palvelun sujuvoittamiseksi, joten tutkija pyysi HR-asiantunti-

joita myöhemmin sihteeritiimin kokouksiin.  

 

Kyselyssä tuli esille hallinnon muidenkin tukipalveluiden lisätiedotustarpeita. Sihteerit 

voivat viedä muiden hallinnon tukipalveluiden valmista ohjemateriaalia intraan, mutta itse 

asiantuntijoilla oli hallussaan varsinainen tietoaineisto, tai sellainen oli hyvä tehdä, mikäli 

aiemmin ei ollut tehty. Tähän liittyen tutkija oli yhteydessä eri vastuualueiden esimiehiin 

ja yksikön johtajaan. Järjestelmätukeen niin ikään oli virastossa omia vastuuhenkilöitä 

sekä tahoja. Koulutusta eri järjestelmiin oli saatavilla viraston ja valtion koulutuspalvelui-
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den kautta myös esimerkiksi sähköisellä alustalla valtion omassa e-Oppiva-koulutusjär-

jestelmässä. Senkään tehtävän ei näin ollen nähty varsinaisesti olevan sihteeritiimin pe-

ruspalvelua.  

 

Seuraavaksi on esitetty kooste tutkimuksen alun aikaisista johdon kehittämisehdotuk-

sista sihteeripalveluihin liittyen. Kehittämisehdotukset herättivät alussa seuraavia poh-

dintoja: vertaisarvioinnin hyödyntämistä sihteeritoimintojen keskittämiseen ja erityisesti 

sihteerien työnkuviin, osaamiseen ja yleensä sihteeritehtäviin liittyen voi kokeilla myö-

hemmässä vaiheessa hyödyntämällä verkostoitumista valtion muiden virastojen sisällä, 

pöytäkirjojen laadinta kokousten osallistujien kesken kiertävänä tehtävänä oli useissa 

yksiköissä jo käytössä One Note -pohjaisina muistiinpanoina (, joita sihteeri tarvittaessa 

muokkasi jälkikäteen ja vei sitten intraan, mutta ei välttämättä osallistunut näihin kokouk-

siin), taloushallinnon osaamista kannatti kehittää sisäisesti taloushallinnon asiantuntijoi-

den tiedon jakamisen sekä vierioppimisen kautta ja Office-työkalujen osaamista esimer-

kiksi itseoppimalla valtion sähköisten koulutusportaalien kautta.  

 

M2-järjestelmätukea sai sihteereiden ohella viraston kahdelta M2-vastaavalta (, joista 

toinen työskenteli 1.10.2018 lähtien sihteeritiimissä ja toinen sihteeritiimin kanssa sa-

malla vastuualueella) sekä tarvittaessa suoraan viraston ulkoistamasta valtion keskite-

tystä taloushallintopalvelusta, henkilöstöhallinnon järjestelmätukea sai myös hallinnon 

toiselta vastuualueelta henkilöstöhallinnon asiantuntijoilta (, mutta esimerkiksi järjestel-

mäohjeistus olisi mahdollisesti tarpeen viedä intraan), talouden suunnittelu- ja seuranta-

tehtävät olivat taloushallinnon tiimissä (, eivät sihteeritiimissä), projektisihteerin tehtävä 

voisi olla tarvittaessa soveltuva osalle sihteeritiimistä (virastossa on meneillään useita 

eri projekteja), työnjakoa viestinnän ja sihteeritiimin kanssa voisi pohtia joidenkin viraston 

yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen liittyen. 

 

Kehittämisehdotukset sihteeritiimille 

eri organisaatioiden sihteeritoimintojen vertaisarvioinnin (Benchmarking) hyödyntäminen sihteeripalveluiden 
kehittämisessä, pöytäkirjojen pitäminen voisi poistua sihteereiden tehtävävalikoimasta ja se voitaisiin järjes-
tää yksiköissä toisin, sihteereiden taloushallinnon ja Office-työkalujen osaamisen kehittäminen, oma-aloittei-
suuden kehittäminen, M2 -järjestelmätuen ja henkilöstöhallinnon järjestelmätuen järjestäminen hallinnon tu-
kipalveluissa muutoin kuin sihteeripalveluna, palveluiden riittävyydestä huolehtiminen sihteeritiimissä, henki-
löstöhallinnon prosessien selkiyttäminen ja kehittäminen, yksiköille nimetyt sihteerit, selkeät tehtäväkokonai-
suudet tiimin sisällä, palvelunsaannin varmistaminen tiimin sisällä (aina joku paikalla hoitamassa yksiköiden 
palvelutarpeet), rohkeutta kyseenalaistaa totutut tavat, määrämuotoisten dokumenttien valmistelutehtävät 
sihteeritiimiin ja muista hallinnollisista tehtävistä huolehtiminen, hallinnon sisällä roolien selkiyttämistä: mo-
net aiemmin sihteerien yksiköissä tekemät tehtävät voisivat luontevammin olla taloushallinnon tai henkilöstö-
hallinnon tehtäviä (esim. suunnittelu, seuranta jne.), avoimuutta miettiä, millaisia uusia rooleja voisi ottaa: 
toimisto-ohjelmien tuki, tilaisuuksien järjestelyihin osallistuminen (yhteistyö viestinnän kanssa), intranetin 
päivitys, matkajärjestelyt, projektisihteeritehtävät (nämä riippuvat siitä, millainen sihteeritiimistä muotoutuu, 
millaista osaamista ja mielenkiintoa siinä mukana olevilla on ja miten tehtävien ja vastuiden organisointi 
muilta osin etenee) 

Kuva 2 Johdon kehittämisehdotukset sihteeritiimille 
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3.5 Johtajien haastattelut 

Kyselyn jälkeen tutkija ja vastuualueen esimies vielä tapasivat marraskuun alussa 2018 

johtajat puolistrukturoitujen haastattelujen merkeissä. Johtajilta kysyttiin sihteereidensä 

silloisista tehtävistä tarkentavasti, olivatko he tyytyväisiä silloisiin yksiköidensä sihteeri-

toimintoihin ja mitä toiveita heillä olisi tehtävien sekä yhtenäisten sihteeripalveluiden suh-

teen jatkossa. Kaikki johtajat osallistuivat haastatteluihin. Haastattelut tukivat osaltaan 

aiemman johtajakyselyn tuloksia. Kyselyä täydentävinä seikkoina tuli esille, että sihtee-

reiden osaamisessa on merkittäviäkin eroja eri yksiköiden sihteereiden välillä. Sihteeri-

työlle pari johtajaa halusivat laatuvaatimukset, mittarit, tavoitteet ja seurantaa.  

Keskimäärin 20% vastaajista halusi jatkossa nimetyn yksikkösihteerin ja keskimäärin sa-

man verran ei halunnut nimettyjä sihteereitä, vaan sihteeripoolin, jossa kaikilla on val-

mius ottaa vuorotellen eri tehtäviä vastaan. Myöhemmin mahdollisesti käyttöön otettavaa 

palvelupyyntöjen keskitettyä niin sanottua tiketöinnin järjestelmää (, jossa tehtäväpyyn-

nöille tulisi kuittaus, käsittelyajan ja käsittelijän sekä määrien seuranta) pitivät erityisesti 

tutkija ja vastuualueen esimies osiltaan hyvänä seurannan ja työllistävyyden välineenä. 

Kokoustekniikkaosaaminen oli nimetty useassa vastauksessa tärkeäksi osaamisen osa-

alueeksi, mutta virastossa oli myös kokoustekniikkaan ja tilavarauksiin erikseen keskit-

tynyt kyseistenkin palveluiden vastuualue. Sihteeritiimiltä johtajista osa toivoi myös en-

tistä laajempaa palveluvalikoimaa ja osallistumista ohjeiden laatimiseen sekä muun mu-

assa esittelymateriaalien valmisteluun. Uuden tiimin ryhmähengen luomiseen, yhteistoi-

minnan kehittämiseen ja organisointiin toivottiin panostusta.  
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Johtajien haastattelujen kooste 

Sihteereiden osaamisessa ja työhön paneutumisessa on merkittäviä eroja sihteereiden välillä. Sihteerityölle tarvitaan 
laatuvaatimukset ja mittarit. Talousasiat eivät kuulu sihteerityöhön. Tehtäviä tulee priorisoida ja ylimmälle johdolle tu-

lee taata riittävät sihteeripalvelut. Osa sihteeritöistä on keskittynyt vain yhdelle osaavalle henkilölle. Työn laatu on 
taattava ylimmän johdon palveluissa. Sihteerityön kehittämiselle on sovittava tavoitteet ja määräajat. Tilanne tulee 

arvioida uudelleen ennen kesää. Tiketöintijärjestelmän käyttöönotto voisi luoda parannuksia sihteeripalveluihin. Ylim-
män johdon sähköpostin ja kalenterin hallintaoikeus tulee olla vain parilla sihteerillä. Ylimmän johdon näkemys on, 

että yksiköille ei tarvita nimikkosihteereitä, vaan sihteeripooli, jossa työt jaetaan sitä mukaa, kun niitä tulee, on oikea 
ratkaisu. 

Sihteerin tehtäviin tulee kuulua yksikköinfojen ja johtotiimin kokousten valmistelua ja sisällöntuottamista yksikön johta-
jan kanssa. Lisäksi uusien henkilöiden perehdytys, isojen tapahtumien kalenterivaraukset, seminaarien hankinnat ja 
järjestelyt, käyttölupien käsittely, henkilöstöhallinto- ja matkanhallintajärjestelmän tuki sekä kokoustekniikkaosaami-
nen.  

Entisen sihteerin eläköityessä tehtävät on jaettu eri sihteereiden kesken tällä hetkellä. Sihteerille tulisi kuulua info-kal-
vojen valmistelu, palkanmuutostoimeksiannot, matkalaskujen valmistelu yksikön johtajalle, johtotiimin kokousten asia-
listat ja pöytäkirjat, uuden tilausjärjestelmän käyttö, yksikön johtajan kalenterin ylläpitäminen ja varaukset muun mu-
assa ulkopuolisten tapaamisiin, intrasivujen ylläpito, uusien henkilöiden käyttöoikeuksien valmistelu sekä perehdytys, 
työvälineiden hankintojen valmistelu, kirjaamopostin edelleen jakaminen, seminaarien paikkavaraukset ja käytännön 
järjestelyihin osallistuminen, työtodistusten laatiminen valmiisiin pohjiin sekä kokouksissa ja kokoustekniikassa avus-
taminen. Kannatetaan yhtä nimikkosihteeriä, koska hän oppisi tuntemaan yksikön ja johtajan käytännöt poolia parem-
min. Ehdotetaan, että eri yksikköinfojen esittelykalvoissa voisi olla sama pohja sihteereillä.  

Kannatetaan nimettyä sihteeriä yksikölle. Sihteerin tehtäviin tulisi kuulua: kokous- ja seminaarijärjestelyt, matkanhal-
lintajärjestelmän tuki, uuden tilausjärjestelmän käyttö, käyttölupien käsittely, yksikön toiminnan suunnittelussa ja seu-
rannassa avustaminen, uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja vastaanottaminen, yksikön sisäinen viestintä, intrasi-
vujen päivittäminen, yksikön työhyvinvointiryhmän jäsenyys, henkilöstöraportointi- ja henkilöstötietojärjestelmän käyttö 
sekä silloin tällöin kokouspöytäkirjan pitäminen. Sihteeripalveluiden tulee olla riittävät, jotta esimiesten työaikaa va-
pautuu oleellisiin tehtäviin. Sihteerin ei tarvitse istua yksikölle nimetyssä monitoimitilassa. Talousasioihin tarvitaan li-
säksi taloushallinnon tiimin tukea. 

Toivotaan nykyistä enemmän sihteeripalveluita. Nykyiset sihteeripalvelut niukat. Sihteereiden osaamista tulee osittain 
kehittää. Jatkossa tarvitaan enemmän järjestelmätukea matkanhallintajärjestelmään. Tällä hetkellä sihteerin tehtäviin 
kuuluu johtajan kalenterin osittainen ylläpito, yksikkötasoiset seminaarijärjestelyt, uusien henkilöiden vastaanotto, in-
tranetsivujen ylläpito, infojen kalvopohjien valmistelu sekä yksikön tyhytoiminta. Toivotaan sihteeriltä myös kokousma-
teriaalien valmistelua sekä johtajan sähköpostien käsittelyä.  

Toivotaan enemmän teknisesti osaavaa palvelua sihteeritiimiltä. Toivotaan tasapuolista ja tasalaatuista sihteeripalve-
lua kaikille yksiköille. Kokoustekniikka, Powerpoint- ja muu järjestelmätuki olisi tarpeen yksikössä. Sihteerin tehtäviin 
kuuluu tällä hetkellä sidosryhmätapaamisten, tapahtumien ja kokousten järjestelytehtäviä, matkanhallintajärjestelmän 
tukea tarvitseville, tiliöintien tarkastamista, laskujen vertailua sopimuksiin tai muihin hankinta-asiakirjoihin uudessa 
tilausjärjestelmässä ja liikelahjavaraston varastokirjanpitoa. Sihteeritiimin muutoksen myötä lopetetaan yksikön hallin-
totiimin palaverit sihteerin kanssa.  

Yksikössämme tarvitaan melko vähän sihteeripalveluita. Sihteerin tehtäviä ovat lähinnä laskujen käsittely, uusien hen-
kilöiden vastaanotto ja perehdytys sekä satunnaiset seminaarijärjestelyt. Emme tarvitse pöytäkirjan pitäjää, koska 
oma henkilöstömme huolehtii tehtävästä. Yksikkömme on suuri ja meillä on paljon tekniikkaosaamista. Jatkossa sih-
teerille tulee aiempaa enemmän hankintojen ja hankintasopimusten syöttämistä uuteen tilausjärjestelmään.  

Aiempi sihteerimme teki talouden suunnitteluun liittyviä tehtäviä, mutta nyt tehtävä on siirretty taloushallinnon tiimiin. 
Sihteeriltä odotetaan seuraavien tehtävien hallintaa: johtajan kalenterivaraukset (erityisesti ulkopuolisten kontaktien 
kanssa), henkilöstöön liittyvien asiakirjojen kierrättäminen ja jakelu, neuvotteluhuoneiden varaus, kansainvälisiin tilai-
suuksiin liittyvät tehtävät (esimerkiksi ilmoittautumisten vastaanotto), matkalaskujen tekeminen matkanhallintajärjestel-
mään, harjoittelijoiden perehdytys ja vastaanotto, johtotiimin kokousten ja yksikkö-infojen tilavaraukset, yksikön muu-
tamien laskujen käsittely ja kierrätys, rekrytoinneissa avustaminen (esimerkiksi haastattelujen aikataulutus), avustami-
nen henkilöstöhallinnon ohjeiden käytännön toteutuksessa ja mahdollisesti intranetin päivittämiseen liittyvät tehtävät. 
Sihteeriltä vaaditaan kielitaitoa. 

Yksikössämme on käytetty melko vähän sihteeripalveluita. Johtajana olen melko omatoiminen, enkä ole tarvinnut pal-
jon sihteeripalveluita. Olisi kuitenkin hyvä, että palveluita olisi mahdollisesti laajemminkin tarjolla kaikille tasapuolisesti. 
Odotamme entistä monipuolisempia, osaavia, yhteneväisiä ja toimivia sihteeripalveluita. Tiimiytyminen ja uuden tiimin 
organisointi on tärkeää. Tehtävä tulee olemaan varmasti haastava, mutta mielenkiintoinen.  

Kuva 3 Johtajien haastattelujen kooste 
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3.6 Sihteereiden kysely 

Samoihin aikoihin johtajakyselyn kanssa teki ja toteutti tutkija marraskuun alussa 2018 

oman kyselyn sihteereille. Kyselyn vastaukset löytyvät liitteestä 2. Vastausten perus-

teella sai tutkimusryhmä selville muun muassa seuraavia asioita: eri sihteereillä oli ollut 

hyvinkin erilaisia työtehtäviä (myös vaativuuden suhteen), osa oli kokenut työmääränsä 

liian pieneksi ja osa liian suureksi, odotukset uuden tiiminvetäjän suhteen olivat osittain 

korkealla, esimiehen ja tiiminvetäjän tehtävät oli sekoitettu osittain keskenään (tiiminve-

täjällä ei esimerkiksi ole samoja oikeuksia ja valtuuksia kuin esimiehellä, vaan esimies 

vastaa viime kädessä vastuualueensa henkilöstön asioista), oman osaamisen kehittämi-

nen oli joillakin sihteereillä ollut aiemmin vähäistä, osa sihteereistä koki perinteiset tai 

yleiset sihteeritehtävät hieman epämieluisiksi, osa sihteereistä halusi jatkaa aiempia 

vastaavissa tehtävissään ja osa halusi tehdä jotain uutta tehtävää (, joka ei varsinaisesti 

ollut tavanomaista sihteerityötä), osa sihteereistä oli tottunut yksin työskentelyyn ja vie-

rasti hieman tiimityöskentelyä, osa toivoi koulutusta, tasapuolista työnjakoa tiimin sisällä 

ja osittain aiempien työtehtävien sekä vastuuyksiköiden säilyttämistä jatkossakin.  

3.7 Sihteereiden haastattelut 

Sihteerikyselyn henkilöiden omia vastauksia kävivät esimies ja tutkija vielä jokaisen 

kanssa erikseen läpi. Sihteereiden haastatteluiden perusteella kävi ilmi, että osaaminen, 

työmäärä ja sihteeritehtävien hallinta olivat epätasaisesti jakautuneet tiimin sisällä. Sih-

teereiden toiveet ja osaaminen eivät täysin vastanneet johtajien toiveita. Tässä vai-

heessa alkoi muodostua kuva siitä, että tulevien muutosten kanssa tulisi edetä joidenkin 

johtajien toiveista poiketen melko maltillisesti, eikä siirtyminen sihteeripooliin, jossa 

kaikki tekevät tasapuolisesti kaikkia tehtäviä ole mahdollista ilman esimerkiksi tiimin si-

säistä lisäkoulutusta ja perehdytystä.  

Myöhemmin loppuvuonna kävi myös ilmi, ettei kaavailtua uutta tiketöintijärjestelmää ollut 

tulossa virastoon käyttöön ainakaan lähiaikoina, tai vuonna 2019, kuten aiemmin oli 

suunniteltu. Tiketöinti olisi muun muassa mahdollistanut sihteereiden palvelupyyntöjen 

keskitetyn kohdentamisen ja käsittelyn tiimin sisällä. Sen avulla olisi saatu entistä pa-

remmin tietoa työmäärästä, työhön käytettävästä ajasta, työtehtävistä ja suoritemääristä 

sihteerikohtaisella tasolla. Haastattelujen perusteella useimmat sihteereistä olivat melko 

avoimia muutoksille. Eri tasoinen ja tyyppinen osaaminen ilmeni kyselyn tavoin haastat-

telujen perusteella. Osa sihteereistä ei sen sijaan ollut avoin tehtävien tai vastuiden 
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muuttamiselle. Haastatteluiden jälkeen korostui myös se, että tulevissa muutoksissa tu-

lee myös huomioida sihteereiden ikä, kokemus sihteeritehtävistä, koulutustausta sekä 

yleinen terveydentila. Seuraavaksi on esitetty kuvana kooste sihteereiden haastatte-

luista. 

 

 

TOIVEET  OSAAMINEN TYÖMÄÄRÄ 

Apua tiimistä oman nykyisen tehtävän hoita-
miseen. Ei erityistä halukkuutta laajentaa 
osaamista perinteisen sihteeritehtävän suun-
taan. Tykkää työn itsenäisyydestä.  

Oman kapean tehtäväkentän erin-
omainen hallinta. Ei merkittävää ko-
kemusta perinteisestä sihteeritehtä-
västä. 

Ajoittain liian suuri. 

Avoin muutoksille. Jäämässä melko pian pois 
työelämästä.  

Ei merkittävää kokemusta perintei-
sistä sihteeritehtävistä. Tehnyt yksi-
kössä aiemmin enemmän muun 
tyyppisiä tehtäviä. 

Ajoittain liian pieni. 

Toive siirtyä mahdollisesti toiseen tehtävään 
talossa. Tiimiltä odottaa tukea uuden opette-
luun. 

Ei merkittävää kokemusta perintei-
sistä sihteeritehtävistä. Tehnyt yksi-
kössä aiemmin enemmän muun 
tyyppisiä tehtäviä. 

Sopiva. 

Avoin muutoksille. Oikeudenmukainen työn-
jako ja palkkaus odotuksissa. 

Monipuolinen kokemus eri sihteeri-
tehtävistä. 

Liian suuri. 

Avoin muutoksille. Oikeudenmukainen työn-
jako ja palkkaus odotuksissa. 

Monipuolinen kokemus eri sihteeri-
tehtävistä. 

Ajoittain liian suuri. 

Toive jatkossakin melko samanlaiseen rajat-
tuun tehtäväkenttään. 

Oman kapean tehtäväkentän erin-
omainen hallinta. Ei merkittävää ko-
kemusta perinteisestä sihteeritehtä-
västä. 

Ajoittain liian suuri. 

Avoin muutoksille. Oikeudenmukainen työn-
jako ja palkkaus odotuksissa. 

Monipuolinen kokemus sihteeritehtä-
västä. 

Ajoittain liian suuri. 

Toive vaikuttaa työn sisältöön ja saada tarvit-
tavaa lisäkoulutusta. 

Pitkäaikainen kokemus rajatusta sih-
teeritehtäväkentästä. 

Sopiva. 

Toive saada pitää nykyinen yksikkö. Toive 
vaikuttaa työn sisältöön. Toive voida tehdä 
oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaisia 
tehtäviä. 

Pitkäaikainen kokemus rajatusta sih-
teeritehtäväkentästä. 

Liian pieni. 

Kuva 4 Sihteerihaastattelujen kooste 

 

3.8 Ydinongelmat ja mittarit (keskeiset löydökset) 

Alkukartoitusten (kyselyt ja haastattelut) jälkeen oli saatu selville, että tiimin sisällä tar-

vittiin sihteeritehtävien kannalta tärkeän osaamisen kehittämistä (muun muassa viestin-

tätaidot, viestintävälineet ja talousosaaminen) tiimin yhteisöllisyyden, osallistumisen ja 

yhteishengen kehittämistä, motivoimista, uusien työelämätaitojen (, kuten itseohjautu-

vuus, tiedonhaku- ja tiedon soveltaminen), sekä tiimin valmentavaan johtamiseen, kehit-

tämiseen ja yhteisvastuullisuuteen opettelua. Toimintatutkimuksen kannalta keskeiseksi 
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kysymykseksi nousi nykytila-analyysin perusteella: Miten uudistuneissa sihteeripalve-

luissa voidaan tuottaa asiakastarpeisiin perustuvia, riittävän laadukkaita, tehokkaita ja 

monipuolisia palveluita käytössä olevilla resursseilla ja osaamisella? Keskeisiksi mitta-

reiksi valikoituivat: asiakas- ja sihteereiden tyytyväisyys sekä palvelun kustannustehok-

kuus. Haasteina taustalla olivat muun muassa: epätasaisesti jakautunut osaaminen (esi-

merkiksi työssä apuna toimivat digivälineet ja kokoustekniikka eivät olleet kaikilla sihtee-

reillä hallussa), osittain puutteellinen motivaatio monipuolisiin sihteeritehtäviin (osalle 

kutsumusammatti, osa oli niin sanotusti ajautunut sihteeritehtävään), tiimin monimuotoi-

suus (ikä, kokemus, koulutus, luonne, terveydentila ja niin edelleen), henkilöstökustan-

nusten tehostaminen virastossa ja valtiolla, osittain puutteelliset tiimityötaidot (osa sih-

teereistä vierasti yhteisvastuullisuutta tekemisessä ja halusi pitää omat rajatut työtehtä-

vät ja mielellään työskennellä yksin, monitoimitilakaan ei kaikkia houkutellut yhteisölli-

senä työtilaratkaisuna). 

3.9 Sihteeripalveluiden uudistamisen toimintatutkimuksen viitekehys 

Sihteeripalveluiden uudistaminen liittyi muun muassa sellaisiin käsitteisiin kuten: muu-

tos-, projekti- ja työhyvinvoinnin johtaminen, tiimityö, sisäinen viestintä, oppiva organi-

saatio, alaistaidot, Lean-ajattelu ja ketterä oppiminen. Viitekehyksessä tuli ensin miettiä, 

mitä sihteeripalveluilla tarkoitettiin? Tutkimuksen alussa oli luotu virastoon käsitteet sih-

teeripalvelut ja sihteeritiimi. Palveluilla ratkaistaan yleensä ongelmia, luodaan tuloksia ja 

hyötyjä asiakkaille. Kyseessä oli siis uudet organisaatiota hyödyttävät palvelut, joiden 

tuotteistaminen tulisi ennemmin tai myöhemmin kyseeseen. Tuotteistamiseen liittyen tuli 

myöhemmin kiinnittää huomiota enemmän kilpailevien toimijoiden vastaaviin palveluihin. 

Koska kyseessä oli nyt palvelu, liittyi siihen myös mittarit sekä riskien jakaminen. (Pa-

rantainen 2007, 60.)  

Uudet sihteeripalvelut tarjosivat ratkaisuja erityisesti sisäisten ydinasiakkaiden, eli joh-

don ajankäytön ongelmiin. Kun osa johtajien töistä on muilla tahoilla, kuten uusilla sih-

teeripalveluilla hoidossa, säästyy johtajien työaikaa keskeisiin tehtäviin, kuten suunnitte-

luun, kehittämiseen, johtamiseen, verkostoitumiseen, palavereihin ja muutosten toteut-

tamiseen. Samalla johtajien henkilöstökustannuksia ohjataan oikeisiin tehtäviin, jolloin 

voidaan puhua kustannustehokkuudesta.  
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Sihteeritiimi oli muodostettu osittain aiemmin toisilleen tuntemattomien organisaation jä-

senten ympärille. Tätä muutosta voidaan käsitellä muutosjohtamisen näkökulmasta, jol-

loin oli avainsisältöinä jouduttu todennäköisesti miettimään miksi muutokseen oli pää-

dytty, mikä oli muutoksen ydinsisältö ja -vaikutukset, mitä riskejä olisi ollut paikalleen 

jäätäessä, mitkä olivat muutoksen konkreettiset tavoitteet organisaation, tai sen osien 

kannalta, mikä oli muutoksen laajuus sekä aikataulu, mitkä olivat muutoksen keskeiset 

tehtävät, ketkä olivat muutoksen vastuuhenkilöt organisaatiossa ja mitä muutos tulisi tar-

koittamaan organisaatiolle, vastuualueelle, tiimille ja yksittäiselle henkilölle. (Mattila 

2007, 164.)  

Ketterän oppimisen alla esitetty ”kaava” sopi hyvin toimintatutkimukseen ja sihteeripal-

veluiden uudistamiseen, koska tavoitteena oli jatkuva parantaminen ja eteenpäin pyrki-

minen. 

 

Kuva 5 Ketterä oppiminen (mukaelma, Otala 2018) 

 

Uudessa tiimissä tarvittiin avaintaitoja niin työntekijöiltä kuin tiiminvetäjältäkin. Puhuttiin 

tiimiälyn mukaisista työntekijöiden taidoista, kuten itsetuntemus, lupa ja vastuu toimia 

sekä rikastava vuorovaikutus. Työntekijöiltä vaadittiin itsetuntemusta nimetä omat vah-

vuutensa, heikkoutensa ja motivaatiotekijänsä. Itsensä tuntevat työntekijät myös selviy-

tyvät paremmin muutoksissa. Oma-aloitteinen vastuunotto tiimin toiminnasta on yksi tär-

keimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista. Tiimeistä tehdään yhä enemmän itseohjau-

tuvia. Moderniin työelämään ei kuulu jatkuva ohjeiden odottaminen, vaan työntekijöiltä 
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odotetaan yhä useammin itsenäistä päätöksentekokykyä nopeasti muuttuvissa tilan-

teissa. Rikastava vuorovaikutus puolestaan auttaa toimimaan muuttuvissa tilanteissa, 

kun tiimin ja organisaation yhteistyö on muuttunut ja muuttuu muun muassa etätyön, 

digitaalisten kanavien sekä sukupolvien välisten erojen myötä. Tiiminvetäjältä vaadittiin 

tiimiälytaidoista samoja taitoja kuin työntekijöiltä. Sallivan ilmapiirin luominen on yksi tär-

keimmistä tiiminvetäjän taidoista. Tiiminvetäjän tulee antaa tiimille lupa ja vastuu toimia, 

jotta tiimi saadaan toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Myös palautekulttuurin syn-

nyttämisessä on tiiminvetäjällä tärkeä rooli. (Hakola, Hiila & Tukiainen 2019, 223 – 224.) 

Toimintatutkimuksen uudistamisessa oli kyse muutoksista ja sitä kautta muutosjohtami-

sesta. Muutoksissa avaintoimijoita ovat yleensä keskijohto ja esimiehet, projekteissa 

projektipäälliköt. Muutoksien johtamisessa tarvitaan niin hallinnointia (Management) kuin 

suunnan näyttämistäkin (Leadership). Hallinnointiin sisältyy tunnetun John Kotterin mu-

kaan muun muassa suunnittelua, työtehtävien jakamista, sääntöjen laatimista, resurs-

sien ja budjettien organisointia, toiminnan laadun valvontaa kuin myös raportointiakin. 

Leadership puolestaan muodostuu sellaisista tehtävistä, jotka keskittyvät esimerkiksi 

mission, vision ja tavoitteiden muotoilemiseen sekä asettamiseen, viestintään, yhteis-

työn edellytysten luomiseen, valmentamiseen, kannustamiseen ja sitouttamiseen. Siihen 

liittyy myös palautteen ja tunnustuksen antaminen sekä ryhmän voimaannuttaminen. Hy-

viltä johtajilta vaaditaan sekä hallinnointia että suunnan näyttämistä. Psykologi Henry 

Honkasen mukaan Leadership nousisi jopa managementia ylemmäksi osaamisen lajiksi. 

(Mattila 2007, 222 – 223.) 

Lean-ajatteluun liittyen myös tässä toimintatutkimuksessa oli tarkoitus eri toimenpiteiden 

kautta saavuttaa parempaa laatua ja tehostaa toimintaa. Uusien toimintamallien avulla 

oli esimerkiksi mahdollista tuottaa koko talon sihteeripalvelut alussa kahden henkilön vä-

hennyksen ja lopussa neljän henkilön vähennyksen jälkeen. Huolellinen suunnittelu 

mahdollisti luonnollisten (eläköitymiset) ja ei-luonnollisten (siirtyminen toiseen yksikköön 

toiseen tehtävään) henkilöpoistumien säästöjen toteuttamisen. Tilalle ei palkattu uusia 

henkilöitä, vaan hyödynnettiin jo olemassa olevaa osaamista ja toimintojen kehittämisen 

(muun muassa palveluiden osittainen standardointi, eli sama palveluvalikoima samalla 

tavoin lähes kaikille yksiköille) kautta saavutettua lisäarvoa.  

Lean perustuu jatkuvaan kehittämiseen, jossa työtehtävät, työvaiheet ja prosessit tun-

nistetaan ja kuvataan. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa määritellään laatu, havaitaan 

hukka- tai ylimääräiset, arvoa tuottamattomat vaiheet prosesseissa, kyseenalaistetaan 



20 

 

vanhoja toimintatapoja, tunnistetaan poikkeamat, poistetaan hukkaa, tuotetaan lisäarvoa 

asiakkaalle, toimitaan ennakoivasti ja jatketaan kehittämistä jatkuvana syklinä. (Tuomi-

nen 2010.)  

Tiimioppimisessa ja tiimityössä on tärkeää yhteinen keskustelu. Yhteisöllisen oppimisen 

välineenä dialogi auttaa meitä saamaan aikaan suurempaa ymmärrystä ja tiimiälykkyyttä 

kuin yksittäisten henkilöiden ajatukset. Todellisessa dialogissa on kyse tavallaan flow-

tilasta, jonka aikana keskustelu etenee omille suunnittelemattomille urilleen saaden ai-

kaan jotakin arvokasta ymmärrystä. Dialogin aikana tulemme keskustelleeksi jostain ai-

ottua merkityksellisemmästä oivalluksesta. Dialogi tuottaa jotain suunnittelematonta. 

(Senge 2006, 221 – 222.)  

Tutkija sai käyttöönsä myös aiemmin valtion virastolle tehdyn ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyön, jossa vuonna 2008 oli pohdittu kyseisen organisaation sihteerien osaa-

mistarpeita silloin ja tulevaisuudessa. Siinä tuotiin niin ikään esille kehittyvät ja muuttuvat 

sihteereiden osaamisvaatimukset, tietotekniikka- ja kielitaitojen tärkeys, sihteereiden eri-

laiset työnkuvat ja osaamisen taso saman organisaation sisällä, sihteereiden roolin 

muuttuminen kohti johtoa palvelevia moniosaajia, rutiinitehtävien väheneminen, erityis-

osaamisen kartuttaminen, eri yksiköiden ja johtajien erilaiset tarpeet, strategian toteutta-

minen myös sihteerityössä sekä esimerkiksi viestintäosaamisen korostaminen. (Pylkkö-

nen 2008.)  

Toisaalla sihteeripalveluiden kehittämisestä löytyi vertailutietoa myös Jaana Ahlqvistin 

YAMK opinnäytteestä vuodelta 2011. Kyseisessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ta-

paustutkimuksessa sivuttiin vastaavaa aihetta palveluliiketoimintaosaamisen näkökul-

masta. Opinnäytteessä tuli esille esimerkiksi organisaatioiden palveluprosessien ja 

oman osaamisen kehittäminen, teknologisen kehityksen aikaan saamat muutokset 

työssä, sihteerityön vaativuuden kasvaminen, verkostoitumisen tärkeys, työhyvinvoin-

nista huolehtiminen, asiakasnäkökulma ja palveluhenkisyys, joustavuus, muutosten kiih-

tyvä tahti, kumppanuussuhteiden vahvistaminen, kansainvälisyys sekä prosessien ku-

vaaminen. Se korosti sihteerin aktiivisen ja toimeen tarttuvan roolin merkitystä, asiakas-

palvelutyön ennakoinnin tärkeyttä, valmiuksia toimia mukana erilaisissa hankkeissa, ky-

kyä ottaa haltuun uusiutuva ja moninainen tehtäväkenttä sekä organisaatioiden laaja-

alaisten syy-seuraus-suhteiden hahmottamista.  
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Tutkimukseni virastossa kiinnitetään ja kiinnitettiin myös uuden valmistuvan ja jatkuvasti 

kehittyvän strategian osalta huomiota yhteistyön sekä kumppanuuksien vahvistamiseen 

kansallisessa ja kansainvälisessä luotettavia palveluita tarjoavassa liiketoimintaympäris-

tössä. Sihteerit ovat mukana toteuttamassa strategiaa muun muassa huolehtiessaan or-

ganisaatio-osaamisestaan, työnsä laadusta, ennakoinnista, oikeellisuudesta sekä oikea-

aikaisuudesta. Työn laadussa näkyvät tieto, taito, joustavuus, asenne sekä huolellisuus. 

Nykytila-analyysin perusteella päädyin alla olevan kuvan mukaiseen Sihteeripalveluiden 

uudistamisen toimintatutkimuksen viitekehykseen.   

Uudet sihteeripalvelut Palveluiden toteutumiseen vaikuttavat tekijät 

peruspalveluiden määrittely, yhtenäistäminen ja standardi-
sointi, osaamisen kehittäminen, kustannustehokkuuden lisää-
minen, tiimityö, yhteisvastuullisuus, joustavuus, ketteryys, yh-
teisöllisyys, valmentava johtaminen, itseohjautuvuus, oma-
aloitteisuus, jatkuva kehittyminen, laadun määrittely, seuranta 
ja mittarit, tiedon jakaminen, uusi esimies, tiiminvetäjä ja työ-
tila 

asiakastarpeet, tiimin osaaminen, käytössä olevat 
resurssit, motivaatio, terveydentila, työilmapiiri, töi-
den organisointi ja koordinointi, muutosjohtaminen, 
tiimin osallistaminen, tiedottaminen ja viestintä 

Aiemmat sihteeritoiminnot Yhtenäistämisen taustat 

osalla liikaa töitä ja osalla liian vähän, osalla perustehtäviä 
vaativampia ja sihteeritehtävien ulkopuolisia tehtäviä yksi-
köissä 

vastuualuemuutos, kustannushyödyn tavoittelu, pal-
velun laadun ja saatavuuden takaaminen, perinteis-
ten sihteeritöiden asteittainen väheneminen teknii-
kan myötä 

Kuva 6 Sihteeripalveluiden uudistamisen toimintatutkimuksen viitekehys 

 

Muutoksia varten tuli kiinnittää huomiota viestintään ja tiedon jakamiseen. Viestinnässä 

ja muutoksissa on tärkeää muun muassa, että: ilmaistaan, keneltä tietoja kaivataan, vies-

titään mahdollisimman selkeästi, kysytään, jos on epäselvyyttä, osallistutaan ja osallis-

tetaan, kerätään asiakastarpeita, jaetaan laajasti saatuja palautteita, opitaan toisilta 

(mentorointi ja Benchmarking), ollaan myös läsnä viestintätilanteissa ja mielellään tois-

tetaan viestejä, jotta ne jäävät mieleen. (Huttunen 2018, 122 – 123.) 

 

3.10 Sihteeripalveluiden uudistamisen SWOT-analyysi 

Nykytila-analyysin perusteella tutkija pohti myös sihteeripalveluiden uudistamiseen liitty-

vän seuraavaksi kuvana esitetyn SWOT-analyysin. Analyysissä laatikot (vahvuudet, 

mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat) ovat kuvan vierekkäisistä tekijöistään riippumatto-

mia, vaikka osa tekijöistä voidaankin katsoa suoraan liittyvän toisiinsa. Hyötyjä ja mah-

dollisuuksia on tässä analyysissä haittoja ja uhkia enemmän.  
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Vahvuudet Mahdollisuudet 

osaamisen jakaminen sijaistus ja keskinäinen apu tilanteen mukaan 

palvelun saatavuuden paraneminen työtehtävien helpompi priorisointi 

osaamisen kehittyminen ajanhallinnan kehittyminen 

tiimin tuki palveluiden standardisointi 

palveluiden yhtenäistäminen kiire jakautuu eri ajanjaksoille 

palveluiden tasalaatuistaminen ei yli- eikä alilaatua 

työmäärien tasaaminen työhalun ja työhyvinvoinnin lisääntyminen 

yhteisöllisyys eri ikäluokat ja eri koulutustaustan omaavat tukevat toisiaan 

työtehokkuuden lisääntyminen prosessien kehittäminen 

yhteiskehittäminen 
hiljaisen tiedon jakaminen, säästäminen koulutuskustannuk-
sissa 

palvelupyyntöjen koordinointi  tiedonsaannin helpottuminen 

mentorointi tiimin sisällä resurssienkäytön tehostaminen 

tiedon jakaminen päällekkäisten ja epäoleellisten töiden karsiminen 

palveluvalikoiman muuttaminen tarpeen mukaan palvelutason paraneminen 

kustannustehokkuuden lisääntyminen  
henkilötasoisen palkitsemisen tai palkan nostamisen helpottu-
minen, lisäkoulutusmahdollisuuksien paraneminen 

tasalaatuisuus 
hukan väheneminen ja mahdollisen säästyneen ajan kohdenta-
minen lisäpalveluihin 

yhteisvastuullisuus 
halu tehdä työnsä hyvin, koska jokaisen tulos vaikuttaa asiak-
kaiden kokemaan palvelutasoon 

työtehtävien ja työmäärien kokonaiskuvan luominen erikoisosaamisen kehittyminen tiimin sisällä 

työtehtävien organisointi keskitetysti 

mm. tiiminvetäjä voi käyttää tiimin osallistamiseen fasilitoinnin 
ryhmämenetelmiä, jolloin kaikki tiimissä saadaan helpommin 
osallistumaan esimerkiksi yhteiskehittämiseen 

Heikkoudet Uhat 

jaetaanko toimivia ja tehokkaita työtapoja ja oleellista 
osaamista 

virheet tai turhan työn tekeminen 

voi johtaa liialliseen työllistävyyteen suhteessa resurs-
seihin 

vinoumat osaamisessa, alisuoriutuminen, osaamistason nous-
tessa kilpailukyky ulkopuolisilla työmarkkinoilla kasvaa -> osaa-
van henkilöstön pidempiaikaisten työurien turvaamiseen kiinni-
tettävä huomiota 

kehitetäänkö työn kannalta oleellista osaamista negaatioiden vahvistuminen ryhmässä 

annetaanko tukea positiivisille vai negatiivisille asioille, 
esiintyykö keskinäistä kilpailua 

säilyykö työn mielekkyys 

katoaako työtehtävien henkilöityminen, häviääkö jotain 
tärkeää 

henkilökohtaisen palvelun ja palvelujoustojen väheneminen 

onko kaikilla valmiudet samaan palvelutasoon osaami-
sessa, onko laatu riittävää asiakkaan ja strategian kan-
nalta 

osa tehtävistä kasautuu määrätyille henkilöille, joilla osaamis-
taso on korkeampi 

huomioidaanko ihmisten erilaisuus tarpeeksi, onko yli-
päätään mahdollista 

työajan väärinkäyttö, tulosten heikkeneminen, negatiivisuuden 
vahvistaminen ryhmässä 

liika keskittyminen ydintyön ulkopuolisiin keskusteluihin 
ja sosiaalisiin tilanteisiin 

ylisuorittaminen, resurssien vähentämistarpeet 

lisääkö huolimattomuusvirheitä 
liika ajankäyttö ilman merkittäviä tuloksia, muutaman henkilön 
ideat vääristävät koko tiimin näkemystä, henkilöstöresurssien 
tehoton työajankäyttö osalla osallistujista 
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äänekkäimmät tai tiimin vaikutusvaltaisimmat voivat 
mahdollisesti helpommin saada enemmän vaikutusval-
taa, mutta onko heillä parhaimmat ideat 

onko mentoreilla ja oppilailla tarpeeksi itseohjautuva ja oma-
aloitteinen ote asiaan, ilman seurantaa, aikataulua ja suunnitel-
maa ei edetä mentoroinneissa 

äänekkäimmät tai tiimin vaikutusvaltaisimmat voivat 
mahdollisesti helpommin saada enemmän vaikutusval-
taa, mutta onko heillä parhaimmat ideat 

vääristymät tiedoissa, virheellisen tiedon jakaminen ja omaksu-
minen tiimissä 

eri henkilöillä eri valmiudet tai halu perehdytykseen ja 
oppimiseen 

jos tehostetaan liikaa, laatu saattaa huonontua 

jaetaanko oikeaa ja ajantasaista tietoa 
todellinen osaamistaso ja työmäärät osoittautuvat odotuksia 
huomattavasti puutteellisemmiksi ja työmäärä pienemmäksi 

kaikilla ei välttämättä ole valmiuksia kaikkiin tehtäviin 
todellinen osaamistaso ja saatavuus osoittautuvat odotuksia 
puutteellisemmaksi tai työmäärät pienemmäksi 

henkilöstön kannalta työmäärien mahdollinen liiallinen 
lisääntyminen henkilöstövähennysten kautta 

muutama hallitsee vaativampia tehtäviä ja heitä voidaan ylityöl-
listää ilman valvontaa 

peruslaadun sijaan tarvitaan välillä myös priimaa koordinaattorin varaan jätetään liian monia asioita  

voi johtaa ei kenenkään vastuuseen ilman seurantaa 
osataanko kokonaiskuvasta poimia tärkeimmät ja palvelun kan-
nalta oleellisemmat tehtävät  

Kuva 7 Sihteeripalveluiden uudistamisen SWOT-analyysi 
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4 Ratkaisu 

Tässä luvussa esitellään toimintatutkimuksen aikana toteutetut nykytila-analyysin ydin-

kysymyksen: ”Miten uudistuneissa sihteeripalveluissa voidaan tuottaa asiakastarpeisiin 

perustuvia, riittävän laadukkaita, tehokkaita ja monipuolisia palveluita käytössä olevilla 

resursseilla?” vastauksiin perustuvat muutokset niitä samalla analysoiden ja perustellen.  

4.1 Kooste tutkimuksen aikaisista toimenpiteistä 

Seuraavana on esitetty kooste tutkimuksen aikaisista toimenpiteistä, joista keskeisimmät 

olivat: kustannustehokkaiden peruspalveluiden luominen, yksiköille räätälöityjen sihtee-

ripalveluiden luominen, sihteeritiimin osaamisvaatimusten määrittely ja osaamistason 

kartoittaminen, resurssitaulukon suunnittelu ja käyttöön ottaminen sekä toimenpiteet 

viestinnän (asiakas- ja tiimin sisäinen) ja tiimin työhyvinvoinnin kehittämiseksi.  

loka-marras joulu tammi helmi maalis 

suunnittelu, ky-
selyt ja haastat-
telut 

tasapainotettu 
mittaristo, perus-
palveluiden luo-
minen, yhteis-
sähköposti koe-
käytössä, sihtee-
ripalveluiden in-
trasivujen luomi-
nen, resurssi -
taulukon luomi-
nen ja käyttöön 
ottaminen, sih-
teereiden uuden 
työnjaon suunnit-
telu ja läpikäymi-
nen, asiakkaiden 
tiedottaminen tu-
levista muutok-
sista 

sihteeripalveluiden 
muutoksista, työnja-
osta ja peruspalve-
luista tiedottaminen, 
sihteereiden keski-
näisen perehdytyk-
sen ja työparitoimin-
nan aloittaminen, uu-
den työnjaon käyt-
töönotto, sihteeritii-
min pelisääntöjen te-
keminen ja käyttöön-
otto 

sihteeripalveluiden 
muutoksista, työnja-
osta ja peruspalve-
luista jatkotiedottami-
nen, sihteereiden 
keskinäisen perehdy-
tyksen jatkaminen, 
uuden työnjaon jat-
kaminen, sihteeri-in-
fojen käynnistäminen 
tiimikokousten yhtey-
dessä, muutoksen 
väliarviointikysely 
sihteereille 

tiimin osaamisen kehittämi-
sen työkaluksi itsearviointi-
taulukot käyttöön 

huhti touko kesä elo syys 

toukokuun työn-
jakomuutosten 
suunnittelu, sih-
teereiden tehtä-
väseuranta kah-
den viikon ajan  

tiimikokousten 
tiedonjakamisen 
kehittäminen, 
sihteeritiimin uu-
den työnjaon 
käyttöönotto, 
asiakaskysely 
koko virastolle 
uusittuihin sih-
teeripalveluihin 
liittyen 

tiimi- ja vastuu-
aluerajat ylittävän 
yhteistyön käynnistä-
minen ja sihteeritii-
min avustamisesta 
sopiminen syys-
kuusta alkaen, asia-
kaskyselyn analy-
sointi ja osittainen 
reagointi palauttei-
siin, viestinnän lisää-
minen ja kehittämi-
nen  

sihteeritiimin loppu-
kysely ja tulosten lä-
pikäyminen, asiakas-
kyselyn tulosten läpi-
käyminen sihteeritii-
missä, muutostoi-
menpiteiden suunnit-
telu ja laadinta 

kyselyn tulosten ja jatkotoi-
menpiteiden viestiminen asi-
akkaille, tutkimuksen tulos-
ten yhteenveto ja läpikäymi-
nen tiimissä ja tiedottaminen 
viraston sisällä, jatkotoimen-
piteiden suunnittelu 

Kuva 8 Kooste tutkimuksen aikaisista toimenpiteistä 
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4.2 Sihteeripalveluiden strategialähtöisyys 

Sihteeripalveluiden uudistamisessa tuli ottaa huomioon strategialähtöisyys. Strate-

gialähtöiseen organisaatioon liittyy yhtenä mahdollisena työkaluna tasapainotettu mitta-

risto, eli Balanced Scorecard. Sihteeripalveluiden uudistaminen liittyi sisäisen liiketoimin-

taprosessin näkökulmaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen myötä. Perin-

teisten taloudellisten liiketoimintamittarien rinnalle on kehitetty Balanced Scorecard 

(BLC), koska taloudelliset mittarit muun muassa raportoivat tuloksia viiveellä, eikä niiden 

kautta ollut mahdollista viestiä organisaatioiden tuloksiin vaikuttavista tulevaisuuteen 

suuntautuvista tekijöistä. Se perustuu uuteen strategialähtöiseen johtamismalliin, jossa 

huomioidaan taloudellinen, asiakas, sisäisten liiketoimintaprosessien sekä oppimisen ja 

kasvun näkökulma. Tuloskorttiajattelu pohjautuu strategialähtöiseen organisaatioon. 

(Kaplan & Norton 2002, 26 -27 ja 45.) Alla on esitetty mukaelmana sihteeripalveluiden 

tasapainotettu mittaristo.  

 

Kuva 9 Sihteeripalveluiden tasapainotettu mittaristo 

 

4.3 Sihteeripalveluiden arvot ja visio 

Sihteeritiimin tekemistä ohjasi yhteinen näkemys tulevasta. Tekemisen taustalla fokuk-

sena oli sisäinen asiakas ja asiakkaan tarve sekä tyytyväisyys. Asiakas oli virastomme 

koulutettu erityisosaamisen asiantuntija, esimies tai johtaja. Sihteeripalveluiden tavoit-

teena oli tuottaa asiakkaalle tarpeellisia, päivittäisten työtehtävien tukipalveluita riittävän 
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laadukkaasti ja tehokkaasti käytössä olevilla sihteeriresursseilla asiakkaan aikaa sääs-

täen. Palvelussa tuli huomioida asiakastarpeiden monipuolisuus (muun muassa talous- 

ja henkilöstöhallinnon, viestinnän, pääjohtajan, kansainvälisten asioiden ja tapahtuma-

järjestelyiden sekä esimiestyön avustavat tehtävät). Palvelupyyntöihin tuli voida rea-

goida riittävällä osaamisella ja riittävän nopeasti. Taustalla vaikutti sihteereiden moni-

muotoisuus (ikä, kokemus, koulutus, persoona, terveydentila ja osaamistaso). Visioon 

kytkeytyivät tiimin yhteiset arvot: läpinäkyvyys, turvallisuus, auttavaisuus, palvelualttius, 

keskinäinen kunnioitus ja joustavuus.  Visioksi valikoitui: ”Yhteistyössä palvelualttiisti si-

nua tukien”. 

4.4 Sihteeripalveluiden tuotteistaminen ja palvelumuotoilu 

Palvelujen tuotekehitys on tärkeää palvelujen (töiden) ja asiakastarpeiden säilymiseksi. 

Hyvin tuotteistettu palvelu tai osaaminen on monistettavissa muun muassa prosessiku-

vauksien, työohjeiden, kurssien, lomakkeiden, jatkuvan kehitystyön, mahdollistavien tie-

tojärjestelmien ja tarkistuslistojen avulla. Hyvin tuotteistetun palvelun jokin toimintamalli 

tai sen osa erottuu joukosta, palvelulla on nimi, palvelua on tarpeen mukaan saatavilla 

(toimitusvarmuus), palvelun sisältö on määritelty, palvelun toteuttajat (kollegat) toimivat 

palvelun suhteen suurin piirtein samoin ja palvelusta otetaan mallia organisaation ulko-

puolellakin. (Parantainen 12 – 17.) 

 

Joulukuussa määrittelivät sihteeritiimi, esimies ja tutkija yhdessä johtajien ja sihteereiden 

kyselyihin perustuvat sihteeripalveluiden peruspalvelut. Niiden tarkoituksena oli avata 

asiakkaille tiimiltä saatavat asiakkaiden tarpeisiin perustuvat palvelut. Peruspalveluiden 

määrittely liittyi osaltaan sihteeripalveluiden tuotteistamiseen sekä tilaaja-tuottaja-mal-

liin. Sihteeripalvelut olivat nyt tavallaan tuote, joka maksoi organisaatiolle sihteeritiimin 

henkilöstökustannusten verran. Kustannuksilla saivat sisäiset asiakkaat ja ulkoiset si-

dosryhmät palvelua sihteeritehtävien muodossa. Palvelut oli määritellyt asiakas ja niiden 

toteutusta varten oli luotu osittain tiimin sisällä standardisoitu palvelukartta, jota palve-

luista vastaava henkilö (tiiminvetäjä) kävi esittelemässä palvelun saajille (tilaajille).  
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Peruspalvelut yksiköille: 

Ylimmän johdon (pj. ja ylijohtaja) henkilösihteeripalvelut 

Johtoryhmäasiat 

Yksiköiden johdon kalenterivaraukset  

Tilausten ja sopimusten syöttäminen tilausjärjestelmään-tilaukset 

Laskujen asiatarkastus ja tiliöinti 

M2-tuki matkasuunnitelmien ja -laskujen tekemiseen 

Yksiköitten esimiesten tuki yksiköitten uusien työntekijöitten ja harjoittelijoitten käyttöoikeuksien val-
misteluun, työvälineitten hankintaan ja perusperehdytykseen 

Ulkomaan matkavaraukset 

Johtotiimien asialistojen valmistelu ja muistioiden vienti intraan 

Jakelulistojen päivitys 

Kotimaan matkavarausten tuki  

Ulkopuolisten vieraiden vastaanotto  

Ulkopuolisten vieraiden kokousjärjestelyt 

Vieraiden tarjoilutilausten valmistelu sekä maksaminen ruokalaan 

Kuluveloitusten käsittely 

Yksikkö-infojen materiaalien valmistelu  

Tilaisuuksien järjestelyihin osallistuminen 

Perustiedotus 

Intra-sivujen päivittäminen 

KV-asioiden tukitehtävät  

Päätösten allekirjoitusten kierrättäminen vastuuhenkilöillä 

Kirjaamopostin käsittely 

Kuva 10 Sihteeritiimin peruspalvelut yksiköille 

 

4.5 Asiakasviestinnän kehittäminen 

Sihteeripalveluiden uudistamiseen liittyi tutkimuksessa merkittävästi asiakasviestintä ja 

sen kehittäminen. Viestinnän on sanottu olevan vaikea laji, kuten niin kutsutussa edes-

menneen viestinnän professori Osmo A. Wiion ensimmäisessä laissakin todetaan: ”Vies-

tintä yleensä epäonnistuu – paitsi sattumalta.” Toisaalta hän oli myös sitä mieltä, että 

”Mitä enemmän viestitään, sitä parempi.” Organisaatioviestinnässä, kuten muussakin 

viestinnässä vaikuttavat muun muassa viestintäkanava, viestinnän ajankohta, viestin 

saajan kyky vastaanottaa viestejä (väsymystila, huolet, stressi), saman asian toistami-

nen ja viestijän kyky selkeyteen, kuten valtiotieteiden tohtori Poutanen muutamien vuo-

sien takaisissa organisaatioviestintää käsittelevissä blogikirjoituksissaan myös toi ilmi. 

(organisaatioviestinta.com 2011.) 
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4.5.1 Sihteeripalveluiden yhteissähköposti 

Marraskuussa tiimissä otettiin hetkeksi koekäyttöön yksi yhteinen sihteeripostiosoite, 

jonne kaikki asiakkaiden palvelupyynnöt oli tarkoitus ohjata keskitetysti. Postin käsittelyä 

varten luotiin yhteiset pelisäännöt ja alussa yksi sihteeri luki postia ja ohjasi sieltä silloi-

sille eri yksiköiden vastuusihteereille toimeksiannot eteenpäin. Pian kuitenkin huomattiin, 

ettei yksi yhteinen osoite ollut siinä vaiheessa paras vaihtoehto. Palvelupyynnöistä oli 

vaikea päätellä suoraan, mille yksiköille ja keille sihteereille ne kuuluivat, koska kenellä-

kään sihteereistä ei ollut aiempaa koko viraston asiakaskunnan, sihteereiden ja eri teh-

tävien kokemusta. Myös asiakkaat olivat aiemmin tottuneet yksikkökohtaisiin yhteisiin 

sihteeriosoitteisiin, tai asioimaan suoraan yksikkönsä nimetyn sihteerin kanssa. Päädyt-

tiin väliaikaisena ratkaisuna jatkamaan aiempien tuttujen eri yksiköiden sihteereiden yh-

teispostien käyttöä. Mietittiin, että yksi osoite palvelisi hyvin sitten, kun käyttöön saatai-

siin mahdollisesti tekninen ratkaisu palvelupyyntöjen käsittelyn tiketöinti-järjestelmän 

kautta.  

 

4.5.2 Sihteeripalveluiden intrasivut 

Yrityksillä on omanlaisensa viestintäkulttuuri. Joissain yrityksissä tuorein tieto löytyy in-

tranetistä, joissain tietoa haetaan avainhenkilöiden kautta ja joissain vallitsee kasvokkain 

tapahtuva keskustelukulttuuri. Viestintäkulttuuri antaa suuntaviivat viestinnälle. (Kaiho-

virta-Rapo & Lohtaja-Ahonen 2012, 49.) Tutkimuksen virastossa suositaan erityisesti in-

tranetiä ja digirempan jälkeen sähköisiä työvälineitä sekä keskustelualustoja, kuten 

Lync, sähköposti, Yammer, asiakaspalvelun sähköiset palveluportaalit (tiketöintijärjes-

telmät), videopalaverit tai Teams. Kokouksiin ja henkilöstöinfoihin on mahdollista osallis-

tua kasvokkain tai usein myös etäyhteyden kautta. Koordinaattorit toimivat osaltaan tie-

donjakajina ja vastaanottajina myös keskitetysti.  

Peruspalveluiden määrittämisen kanssa samoihin aikoihin tutkija teki tiimin ensimmäisen 

intrasivun, jonne vietiin aiemmin käytössä olleet yhteystiedot, uutena tiimiläisten kuvat ja 

tiedot peruspalveluista. Tämän jälkeen esimies ja tutkija tekivät alustavan tiimin välisen 

työnjaon. Taustalla oli kuunneltu mahdollisuuksien mukaan johtajien ja sihteereiden toi-

veita. Uuden työnjaon myötä periaatteena oli se, että jokainen sihteeri oppisi pikkuhiljaa 

uusia tehtäviä ja yksiköitä, jotta todennäköisesti myöhemmässä vaiheessa käyttöön otet-

tava ylimmän johdonkin toiveiden mukainen sihteeripooli (, jossa kaikilla olisi pääosin 

yhtä monipuolinen osaaminen) mahdollistuisi.   
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4.5.3 Asiakasviestintä ensimmäisessä vaiheessa 

Kun tiimin välinen työnjako perusteluineen oli tehty ja kuvattu sanallisesti, tiedotti tutkija 

muutoksista ja tiimin välisestä työnjaosta kaikkien yksiköiden johtotiimejä sekä ylintä joh-

toa. Myös sihteereitä pyydettiin kertomaan muutoksista uuden työnjakonsa mukaisille 

yksiköille. Lisäksi tutkija teki informatiivisia uutissyötteitä intraan yhdistettyihin sihteeri-

palveluihin liittyen ja asioi tarvittaessa Lyncin välityksellä asiakkaiden kanssa. Joulukuun 

loppuun mennessä sihteeritiimi istui monitoimitilan samassa hallinnon yksikölle tarkoite-

tussa kotipesässä. Sihteerit olivat suosituksen mukaan keskimäärin yhden päivän vii-

kossa omien vastuuyksiköidensä työtiloissa (kotipesissä).  

4.5.4 Asiakasviestintä toisessa vaiheessa   

Tammi- ja helmikuussa tutkija esitteli reaaliaikaisesti sihteeritiimin, peruspalvelut ja muut 

perustiedot niiden yksiköiden yksikköinfoissa, joiden johtajat olivat ilmoittaneet halua-

vansa, että sihteeripalveluiden uudistuksista tullaan aiemmin tarjotun tiedotteen mukai-

sesti kertomaan. Tiedotuksen apuna olivat sihteeripalveluiden esittelykalvot. Tilaisuuk-

sissa ei esitetty paljon tarkentavia kysymyksiä, joten tutkijalle jäi mielikuva, että sihteeri-

palvelut olivat jo osittain tuttuja ainakin suurimmalle osalle henkilöstöä. Esittely-kalvot 

vietiin vielä sihteeripalveluiden intrasivuille.  

4.5.5 Asiakasviestintä kolmannessa vaiheessa 

Kesäkuussa tutkija kävi läpi myöhemmin esiteltävän viraston asiakaskyselyn vastaukset 

ja teki niistä manuaaliset koostetaulukot, intratiedotteen sekä esityksen elokuun lisätie-

dotusta ja tiimikokouksen vastauksien käsittelyä varten. Vastaukset on käsitelty tuloksia 

käsittelevässä seuraavassa luvussa sekä Liitteessä 4. Vastausten kehittämisehdotusten 

perusteella tutkija lisäsi ja selkeytti välittömästi sihteeripalveluiden tiedotusta intrassa, 

sähköpostitse sekä asiakaskontakteissa yleensä. Kysely tarjosi myös hyviä jatkokehittä-

mismahdollisuuksia ja tutkija aloitti uuden lokakuussa voimaan astuvan tiimin työnjako-

muutoksen suunnittelun myös näitä asiakkaiden ideoita huomioiden. Sihteerit olivat tuo-

neet samansuuntaisia ehdotuksia esille aiemminkin, joten kyseinen laajempi kysely vain 

vahvisti aiempia suunnitelmia.  
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4.5.6 Viimeisen vaiheen asiakasviestintä 

Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa tutkija lisäsi asiakasviestintää sähköisissä työka-

luissa, kuten intran uutisissa, intran keskusteluryhmissä, intran sihteeripalveluiden si-

vuilla, viraston yhteisissä tiedotusmonitoreissa ja sähköpostitse. Tutkimuksen loppuun 

mennessä sai tutkija jonkin verran suoraa palautetta sihteereiltä ja asiakkailta niin suul-

lisesti kuin digitaalisten kanavien kautta. Syyskuun alussa tutkija loi sihteeripalveluiden 

intrasivuille asiakaspalautekanavan, jonka palautteita sovittiin käsiteltävän säännöllisesti 

tiimikokouksissa, mikäli palautetta oli tullut.  

4.6 Tiimin osaamisen kehittäminen 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen aikana käyttöön otettuja keinoja, joiden avulla 

aloitettiin sihteereiden osaamisen kehittäminen.  

Työelämän jatkuvat muutokset, töiden uudentyyppinen organisoituminen kuin myös 

tieto- ja viestintätekniikan nopea kehitystahti ovat ajaneet korostamaan elämänlaajuisen 

oppimisen merkitystä. Nykyään koulutuksen kautta saatu osaaminen tai ammatti eivät 

enää sinällään riitä. Arjen käytännöissä tapahtuva informaali koulutus on noussut huo-

mattavan tärkeälle sijalle. Työn luonne on muuttunut enemmän asiantuntijaorganisaa-

tioiden ja erikoistuneiden palveluiden suuntaan. Tietojohtamisessa korostetaan ainee-

tonta osaamispääomaa, joka koostuu tietoresursseista, sosiaalisesta pääomasta ja or-

ganisaation infrastruktuurista. Tietoresursseihin kuuluu muun muassa hiljainen, epävi-

rallinen ja virallinen tieto. Sosiaalista pääomaa ovat esimerkiksi organisaatiokulttuuri 

sekä luottamus ja infraan kuuluvat prosessit, resurssit, arvioinnit ja niin edelleen. Tieto-

pääomaa ovat organisaatioiden aineeton varallisuus, kehittyvät kompetenssit ja henki-

löstön uudistumiskyky. Työelämän informaatiomäärä kasvaa edelleen, oppimisen, vuo-

rovaikutuksen ja verkostoitumisen merkitys kasvaa ja johtaminen muuttuu enemmän 

muutosten, tiedon ja innovaatioiden johtamisen suuntaan. (Huotari, Hurme ja Valkonen 

2005, 27 – 28, 146 – 147, 150 ja 163 – 164.) Siksi henkilöstön kehittyminen on oleellinen 

osa organisaatioiden menestymistä. 

Suunniteltaessa henkilöstön osaamisen kehittämistä, on huomioitava muun muassa 

henkilöiden erilaiset oppimiskyvyt ja -tyylit, erilainen lähtötaso ja -valmiudet, motivaatiot 

ja asenteet, ikääntymisen vaikutukset sekä itseohjautuvuus. Erinomaisia tuloksia oppi-

misen suhteen on saavutettu esimerkiksi työpari- ja tutor -malleilla. Motivaatioon liittyen 
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kannattaa huomioida Frederick Herzbergin kahtiajako varsinaisiin motivointitekijöihin ja 

niin sanottuihin hygieniatekijöihin. Motivointitekijöitä ovat työstä saatava palaute, tunnus-

tus sekä itsenäinen vastuu. Hygieniatekijoita ovat edut, raha ja työolosuhteet. Työtyyty-

mättömyyden poistamisessa auttavat hygieniatekijät, mutta työtyytyväisyys ja aito moti-

vaatio lisääntyvät motivointitekijöiden avulla. (Mattila 2007, 171 – 172 ja 179 – 180.) 

4.6.1 Työparitoiminta 

Sihteeritiimissä käynnistettiin työparitoiminta tammikuussa ja työparit alkoivat perehdyt-

tää toisiaan uusiin tehtäviin tai yksiköihin. Tällä tavoin sihteerit oppivat uusia tehtäviä 

sekä yksiköitä. Työparit myös toimivat toistensa sijaisina, joten palvelun saatavuus pa-

rani asiakkaaseen nähden. Osalle työparitoiminta oli luontevaa ja mielekästä. Vähem-

mistö sihteereistä tottui konkreettiseen työparitoimintaan hieman pidemmällä aikavälillä, 

koska se oli tottunut aiemmin yksin työskentelyyn.   

4.6.2 Sihteeripalveluprosessien määrittely 

Sihteeripalveluissa oli nimensä mukaisesti kyse palveluista ja sitä kautta palveluliiketoi-

minnasta, joskin valtion hallinnossa, jossa voiton tavoittelu ei korostunut samalla tavoin 

kuin yksityisellä sektorilla. Kun internetin hakupalvelimiin syötti sanan sihteeripalvelut, 

sai tietoa palveluista, joita voi räätälöityinä ostaa organisaatioiden ulkopuolisilta yksityi-

siltä yrityksiltä. Viraston sihteeripalvelut keskittyivät enimmäkseen sisäisiin kumppanei-

hin, kun taas yksityisellä sektorilla asiakkaat ovat pääasiassa ulkopuolisia tahoja. Sih-

teeripalvelut kuuluivat hallinnon tukipalveluihin. Siten kuvaavampaa olisi ehkä ollut pu-

hua sihteeritoiminnoista. Sihteerityöhön liittyivät oleellisesti seuraavat ylätason prosessit 

tai kokonaisuudet: asiakaspalvelu, talouden tukitehtävät, viestintä, johtamisen ja asian-

tuntijatyön tukitehtävät. Voitiin puhua myös viraston eri työntekijöitä avustavista tehtä-

vistä. Nämä tehtävät oli mahdollista määritellä tarkemmin seuraavan kuvan mukaisesti. 
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Kuva 11 Sihteeripalveluiden prosessit 

 

Sihteerityöhön liittyviä prosesseja ja tehtäviä olivat siten myös tiedonhankinta- ja hallin-

tatehtävät, organisointia ja priorisointia vaativat tehtävät sekä seuranta- ja valmisteluteh-

tävät, jotka kaikki vaativat osaltaan viraston ja yksiköiden käytäntöjen, ohjeiden, aikatau-

lujen ja työtapojen tuntemusta. Seuraavaksi on vielä esitetty kuvana asiakaspalvelupro-

sessin nyky- ja tavoitetila. 
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Kuva 12 Sihteeripalveluiden asiakaspalveluprosessi 

 

4.6.3 Hiljaisen tiedon hyödyntäminen 

Hiljainen tieto käsitteenä pohjautuu muun muassa filosofi Polanyin teoriaan (1966), jonka 

mukaan ihminen tietää aina enemmän kuin mitä hän osaa pukea sanoiksi. Hilaisella tie-

dolla tarkoitetaan mielikuvia, käsityksiä, uskomuksia ja ajatusrakennelmia. Tutkija 

Nonakan mukaan (1994) sillä tarkoitetaan subjektiivista sekä kokemusperäistä tietoa ja 

Pohjalaisen itsensä mukaan työkokemuksen synnyttämää osaamista ja taitoja, tai yli-

päätään kokemuksellista tietoa. (2012, 2.) 

 

Organisaatioilla on paljon sisäistä, piilossa ja työntekijöillä hallussa olevaa niin sanottua 

hiljaista tietoa. Kyseinen tieto on sellaista, jonka viestiminen voi olla haastavaa. Tieto-

johtamisen kannalta on kuitenkin tärkeää saada hyödynnettyä tätä ihmisten toimintaan, 

menettelytapoihin, rutiineihin ja myös arvoihin sekä tunteisiin kiinnittyvää tietoa. Hiljaisen 

tiedon teknisiin osiin kuuluvat esimerkiksi kädentaidot. Kognitiiviset osat puolestaan liit-

tyvät mentaalisiin malleihin, joiden kautta ihmiset hahmottavat sekä käsitteellistävät ym-

päröivää todellisuuttaan. Tieto tallentuu mentaalisissa malleissa skeemoihin, jotka edus-

tavat aiemmin opittuja tietoja sekä tapahtumia. Mentaalisten mallien kautta ihmiset ym-

märtävät kuinka asiat toimivat ja miten niitä voidaan ennakoida. Niihin kuuluu muun 

massa uskomuksia ja käsityksiä, asenteita sekä odotuksia siitä, kuinka ihmiset tai ilmiöt 
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käyttäytyvät. Niiden avulla ympäristömme tulkinta ja ymmärtäminen mahdollistuvat. 

(Huotari – Hurme ja Valkonen 2005, 65 – 66.) 

 

Tiimissä olevaa hiljaista tietoa piti saada hyödynnettyä tulevaa varten esimerkiksi ennen 

parin sihteerin eläköitymistä. Tätä tarkoitusta varten tutkija järjesti eläköityvien ja parin 

muun sihteerin kanssa tapaamisia, joissa pyrittiin keskustelemaan pitkäaikaisesta työ-

kokemuksesta ja siihen liittyvistä verkostoista, tuntemuksista, työtavoista sekä mahdolli-

sesti jatkossa kehitettävistä asioista. Tutkija pyrki kyselemään mahdollisimman paljon ja 

kirjasi muistiinpanoina esille tulleita asioita ylös. Keskustelujen kautta saimme lisätietoa 

muun muassa organisaation yksiköistä ja sihteeritiimin työtehtäviin liittyvistä asioista, ku-

ten talouteen liittyvistä prosesseista. Samalla erottui pari pienempää prosessia, joita voi-

taisiin kohtuullisen helposti kehittää. 

 

4.6.4 Työohjeet 

Tutkimuksen alussa tiimissä oli käytössä lähes yhtä monta variaatiota eri ohjeista kuin 

oli sihteereitäkin. Osa ohjeista oli sellaisia, jotka tulevat joka tapauksessa muuttumaan 

viraston sisäisten muutosten, projektien ja uusien it-järjestelmien käyttöön ottamisen 

myötä. Sihteereiden kiireisen kevään vuoksi hyödynnettiin jo olemassa olevia eri sihtee-

reiden tekemiä kirjallisia ohjeita, joita päivitettiin tarvittaessa. Lisäksi tutkija teki nopealla 

aikataululla muutamia uusia tai puuttuvia työohjeita Word-muodossa hyödyntäen muun 

muassa kuvakaappauksia. Varsinaiset it-järjestelmäohjeet ovat eri tahojen vastuulla ja 

niiden päivittäminen tapahtuu esimerkiksi valtion keskitettyjen henkilöstö- ja talouspal-

veluiden tai viraston it-palveluiden toimesta. Yhteiset työohjeet tallennettiin tutkijan luo-

maan kansioon sihteereiden yhteiselle työasemalle. Tutkimuksen loppupuolella työoh-

jeita kehitettiin sihteeripalautteen perusteella viemällä aiemmat ohjeet helposti muokat-

tavaan muotoon samaan tiedostopaikkaan One Note-muistion muodossa.  

4.6.5 Osaamisen itsearviointitaulukko 

Maaliskuussa otettiin tiimissä käyttöön osaamisen kehittämisen työkaluksi tutkijan suun-

nittelema sihteereiden osaamisen itsearviointitaulukko. Samantyyppinen oli käytössä tu-

los- ja kehityskeskusteluissa, mutta yleisemmällä organisaatio-osaamisen tasolla. Siihen 

oli kerätty peruspalveluiden kannalta ja aiempien johtajahaastattelujen perusteella sih-

teerityön oleellisen osaamisen mukaiset osa-alueet ja arviointien perusteella oli mahdol-

lista saada selville tiimin silloinen osaamisen taso. Itsearviointien perusteella laskettiin 
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tiimille jokaisen erillisen sihteeritehtävän osaamisen taso (keskiarvo). Arvioinnin palautti 

seitsemän sihteeriä.  

Arviointien perusteella saatiin selville, että eniten osaamisen kehittämistä tiimin sisällä 

vaativat arkistointiin ja asiakirjanhallintaan liittyvät asiat, uusi tilausten ja laskujen käsit-

telyn järjestelmä sekä siihen liittyvät uudet prosessit, asiakirjanhallintaohjelman käyttä-

minen ja One Note. Näiden ohella tulee erityisesti matkavaruksiin, viraston eri yksiköihin, 

uuteen strategiaan sekä laskujen tiliöinteihin liittyvää osaamista lisätä tiimin sisällä. Joil-

lakin sihteereillä osaamisen kehittäminen oli akuutimpaa ja monipuolisempaa kuin toi-

silla. Heidän kohdallaan päädyttiin väliaikaisesti laajaa sihteerityönkuvaa suppeampaan 

tehtäväkenttään ja seurantaan. Ihmisten erilaisuus huomioitiin uusissa tehtävänjaoissa 

mahdollisuuksien mukaan. Seuraavaksi on esitetty itsearviointitaulukoiden kooste.  

Taulukko 2 Sihteeritiimin osaamisen itsearviointitaulukko 

ARVIOITAVA OSAAMINEN K.A. 
NYKY-
TILA 

NYKY-
TILA 

NYKY-
TILA 

NYKY-
TILA 

NYKY-
TILA 

NYKY-
TILA 

NYKY-
TILA 

Uusi laskujen käsittely ja tilausohjelma 2,43 3 2 2 1 5 3 1 

Matkalaskujen käsittelyn ohjelma (järjestel-
mäneuvonta, matkasuunnitelman tekemi-
nen, matkalaskun tekeminen) 

3,21 1 5 1 3,5 4 4 4 

Microsoft One Note (johtotiimin muistioiden 
käsittely, tekeminen ja tallentaminen) 

2,71 3 5 1 1 5 3 1 

Intra (viraston sivujen sisällön tuntemus ja 
materiaalin vieminen uudistuneeseen pilvi-
palveluun) 

3,5 2 5 3 3,5 5 4 2 

Tiliöinnit (viraston yhteiset ja yksikkökohtai-
set) 

3 4 2 2 1 5 3 4 

Pienkuluveloitukset (kuluveloitusten laatimi-
nen) 

3,86 4 5 1 3 5 4 5 

Kokoustilavaraukset (koko virastorakennuk-
sen sekä ulkopuoliset tilavaraukset) 

4,29 4 5 4 3 5 5 4 

Matkavaraukset (kotimaan matkojen neu-
vonta ja varaaminen) 

3,71 2 5 3 4 5 4 3 

Ulkomaan matkavaraukset (sis. sidosryh-
mäyhteydenpitoa) 

2,07 1 4 1 4,5 1 2 1 

Yksikkökohtainen osaaminen (perustietous 
yksiköstä: henkilöstö ja tehtävät) 

2,71 4 5 2 1 2 3 2 

Organisaatio-osaaminen (perustietous viras-
tosta) 

3,71 3 4 4 3 4 4 4 

Strategiaosaaminen (strategian ja vision ym-
märtäminen oman työn kannalta) 

2,86 3 3 3 3 3 3 2 

Kielitaito (englanti) 3 2 5 3 4   4 3 



36 

 

Tiedonhankinta ja -soveltaminen (itsenäinen 
tiedonhaku ja soveltaminen eri tilanteisiin) 

4,14 4 5 3 4 5 4 4 

Itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus (kyky et-
siä ratkaisuja itsenäisesti, kyky tarjota apua 
esim., kun itsellä hiljaisempi hetki) 

4,36 4 5 3 4,5 5 5 4 

Tiimityötaidot (kyky auttaa muita, kyky työs-
kennellä eri ihmisten kanssa, kyky jakaa tie-
toa ja pyytää apua) 

4,36 4 5 3 4,5 5 5 4 

Yhteistyökyky (kyky tehdä yhteistyötä eri ih-
misten kanssa) 

4,5 4 5 4 4,5 5 5 4 

Asiakaspalvelutaito (kyky työskennellä pal-
velualttiisti myös haastavissa tilanteissa) 

4,5 4 5 4 4,5 5 5 4 

Viestintätaidot (kykyä kommunikoida kirjalli-
sesti ja suullisesti siten, että tulee mahdolli-
simman hyvin ymmärretyksi) 

4 4 5 4 2 4 5 4 

IT-osaaminen (kyky hallita eri tietokoneohjel-
mia ja tekniikkaa) 

3,71 2 5 3 3 5 5 3 

Moniosaaminen (kyky esim. hallita eri yksi-
köiden tehtäviä) 

3,29 3 5 3 1 5 4 2 

Perehdytystaidot (kyky perehdyttää uusia 
työntekijöitä viraston osalta yleisesti ja kyky 
perehdyttää sihteerin tehtäviin) 

3,86 3 5 4 1 5 5 4 

Eri neuvottelutilojen kokoustekniikka (kyky 
hallita eri kokoustilojen tekniikka yleisellä ta-
solla) 

3,43 2 5 3 2 4 5 3 

Lync-kokouksen moderaattorina toimiminen 
(kyky hallinnoida Lync-kokousten viestejä ja 
vastata niihin sekä tuoda kysymyksiä mu-
kaan kokouksen läsnäolijoille) 

3,29 1 5 2 1 5 5 4 

Asiakirjahallintaohjelma (kyky käyttää ohjel-
maa tiedonhaun välineenä) 

2,57 3 5 3 1 4 0 2 

Arkistointiasiat (kyky arkistoida asiakirjoja oi-
kein) 

2,14 1 1 3 1 4 3 2 

Kirjaamopostin käsittely (kyky hahmottaa eri 
tyyppinen kirjaamoposti ja jakaa se edelleen 
oikeille tahoille vastuuyksikössä) 

3,14 3 5 4 1 4 3 2 

Kyky ja halu oppia uutta (oma asenne ja val-
mius uuden oppimiseen) 

3,86 4 4 3 2 5 5 4 

Tietosuojaosaaminen (EU-tietosuoja-asetus 
käytännön työssä, esim. henkilötietojen kä-
sittely ja säilytys) 

3,43 2 5 3 3 5 3 3 

Tietoturvaosaaminen (tietoturvallinen työs-
kentely, esim. salasanojen säilytys, koneen 
lukitseminen) 

4,07 3 5 3 4,5 5 5 3 
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Kun tarkoituksena oli lisätä organisaation sisäistä oppimista ja yhteistyötä, käytettiin eri-

laista vertaisoppimista, kuten kollegiaalista valmentamista ja eri työntekijäryhmien tapaa-

misia (Huttunen 2018, 245).  

Sihteereiden tiimikokouksiin tutkija kutsui sihteereiden ilmaisemien eri aihealueiden tar-

peiden mukaisia viraston eri asiantuntijoita päivittämään sihteereiden osaamista. Ke-

vään tiimikokouksiin kutsuttiin talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita ja järjestel-

mävastaavia, tietosuojapäällikkö, arkistointi- ja asiakirjanhallinnan asiantuntijoita sekä 

sähköisten alustojen ja työkalujen käyttöönottoprojektin projektipäällikkö.  

4.6.6 Organisaatio-osaamisen kehittäminen 

Organisaatio-osaamista kehitettiin tiimin sisällä osaltaan työparitoiminnan ja keskinäisen 

tiedon vaihdon kautta. Lisäksi kohtalaisen uusia tiimin jäseniä kehotettiin käymään itse-

näinen verkkoperehdytys ja koulutus viraston organisaatioon oppimisen keinona. Myös 

oma-aloitteinen verkostoituminen organisaation sisällä oli mahdollista. Toukokuussa 

otettiin käyttöön tiimin sisäisen tiedonjaon kehittämiseksi tiimikokousten asialistalle yksi-

köiden ajankohtaiset asiat, jonka yhteydessä sihteerit valmistelevat asiakohdan mukai-

sesti omiin vastuuyksikköihinsä liittyvän ajankohtais- ja työtilannekatsauksen muille tii-

min jäsenille kerrottavaksi. Tarkoituksena oli lisätä sihteereiden organisaatiotuntemusta 

eri yksiköihin liittyen, jotta voidaan pikkuhiljaa monipuolistaa sihteereiden osaamista 

sekä tulevaisuudessa muutaman vuoden tähtäimellä siirtyä kohti sihteeripoolia, jossa 

kaikki sihteerit voivat tehdä kaikkien eri yksiköiden tehtäviä yhtä asiantuntevasti kuin ny-

kyiset yksiköiden nimetyt sihteerit.  

4.7 Työprosessien kehittäminen 

Palveluiden, työprosessien ja työtehtävien yhtenäistämiseksi käynnistettiin tiimikokouk-

sissa, sihteereiden pienien tiimien välisissä keskinäisissä tapaamisissa ja tutkijan sekä 

eri asiantuntijoiden välisen eri tyyppisen viestien vaihdon avulla sihteerityön prosessien 

ja työohjeiden kartoittaminen sekä uusien vastaavien enemmän standardoitujen proses-

sien ja työohjeiden kuvaaminen, kirjaaminen ja tallentaminen tiimin yhteiseen käyttöön. 

Tavoitteena oli myös kyseenalaistaa totuttuja prosesseja ja työtapoja.  

Työprosesseista tutkimuksen aikana kehitettiin pienimuotoisesti datanhankintayksikön 

sisäistä laskujen käsittelyn prosessia poistamalla tarkastusketjusta ylimääräinen taho, 
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eli prosessia suoraviivaistamalla. Kehityksen taustalla oli sihteereiden ja tutkijan väli-

sessä pientiimissä esille tulleet kehittämistarpeet. Muita kyseisessä prosessissa esille 

tulleita kehittämistarpeita jatketaan tutkimuksen jälkeen muun muassa myöhemmin syk-

syllä töihin palaavan vastuusihteerin, yksikön talousasioista vastaavan sihteerin ja tiimin-

vetäjän toimesta. Tavoitteena on vastuusihteereiden, yksikön talousasiantuntijoiden ja 

toimittajien välisen yhteydenpidon avulla selkeyttää laskulla näkyviä viitetietoja ja siten 

nopeuttaa laskujen käsittelyä.  

Toinen myöhemmin tutkimuksessa esille noussut uudistamista vaativa sihteereiden työ-

prosessi oli samassa rakennuksessa sijaitsevaan lounasravintolaan viraston tekemien 

kokoustarjoilutilausten maksaminen. Tilaukset käsiteltiin yksiköiden nimettyjen sihteerei-

den kautta siten, että valmiit tilauslomakkeet lähetettiin lounasravintolan ohella sihtee-

reille, tai sihteerit laativat tarjoilutilaukset itse. Sihteerit kävivät maksamassa viraston 

maksukortilla omien yksiköidensä tilaukset ja tiiminvetäjä kuun lopussa jäljelle jääneet 

tilaukset.  Maksun jälkeen tilaukset tulivat maksajille (yleensä sihteereille) käsittelyyn ku-

luveloituksina viraston matkan- ja kulunhallintajärjestelmään.  

Kuluveloitukset tiliöitiin manuaalisesti, niihin skannattiin liitteet ja ne kierrätettiin valtion 

keskitetyn taloushallintopalvelun ja yksiköiden johtajien kautta. Kyseinen prosessi oli 

työllistävä niin lounasravintolan kuin sihteereidenkin näkökulmasta, kun yksittäiset tilauk-

set maksettiin korttimaksuina aina jälkikäteen kerralla. Koordinaattori kävi eri yksiköiden 

sihteereiden lisäksi aina kuukauden lopussa maksamassa kaikki siinä vaiheessa jäljellä 

olevat eri yksiköiden tilaukset ja otti kuluveloituskäsittelyissä liitteiksi tarvittavista tilaus-

lomakkeista siinä vaiheessa älypuhelimella kuvan, koska tilaukset olivat menneet vir-

heellisesti osittain suoraan lounasravintolaan tai yksiköiden sihteereiden kautta.  

Nähtiin selkeä tarve siirtyä yksikkökohtaisen laskutuksen piiriin. Tätä rajoitti kuitenkin 

laskutuksesta aiheutuvat lisäkulut. Prosessin kehittämistä varten sovittiin elokuun lop-

puun tapaaminen tiiminvetäjän, talouspäällikön ja lounasravintolan päällikön kanssa. 

Tätä edelsi tapaaminen taloustiimin kuluvastaavan kanssa. Tapaamisessa päädyttiin 

muuttamaan prosessia 1.9. lähtien siten, että virasto siirtyi muiden lounasravintolan asi-

akkaiden tavoin kuukausittaiseen laskutukseen.  

Tämän johdosta perusti yritys asiakkuudet viraston eri yksiköille ja pääjohtajalle. Tutkija 

(koordinaattori) huolehti myös laskutussopimuksen jatkokäsittelystä, laskutus- ja yksik-
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kötietojen toimittamisesta lounasravintolan päällikölle sekä viraston henkilöstön tiedotta-

misesta muutokseen liittyen. Niinpä muutoksen myötä tutkija toteutti viestintäkampanjan 

eri viestintävälineillä. Jatkossa viraston eri yksiköiden tilaajat lähettivät tarjoilutilaukset 

aina myös sihteeripalveluiden koordinaattorille tiedoksi. Tätä kautta koordinaattori pystyi 

seuraamaan helpommin tulevien laskutusten tilausten määrää ja summia, ohjeistamaan 

sisäisiä asiakkaita tiliöintitietojen ja edustusmeno-ohjeistuksen perusteiden kanssa, pyy-

tämään tarvittaessa ennen laskutusta esimerkiksi lisätietoja pakollisiin osallistujatietoihin 

liittyen ja antamaan tarvittaessa taloustiimille yksiköiden budjetteihin liittyvää ennakko-

tietoa. Uusi menettely hyödytti siis myös taloushallintoa ja sisäistä tarkastusta, koska 

ohjeista tiedottaminen ja yksiköiden talouden seuraaminen ennakoitui.  

4.8 Tiimin työhyvinvoinnin huomioiminen uudistamisen eri vaiheissa 

Toimintatutkimuksen sihteeripalveluiden uudistamisen eri vaiheissa tuli huomioida sih-

teereiden työhyvinvointi ja jaksaminen. Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa avataan 

ensin työhyvinvoinnin tekijöitä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun professorin 

Marja-Liisa Mankan Työhyvinvointia käsittelevän kirjan avulla. Tämän jälkeen käsitellään 

lyhyesti tiimityössä tärkeää tiimiälyn käsitettä sekä tutkimuksen aikaisia uudistuksia, joi-

hin liittyi tiimin työhyvinvoinnin näkökulma. 

4.8.1 Tiimin työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

Työhyvinvoinnin pääoma muodostuu yksilön inhimillisestä pääomasta (muun muassa 

psykologinen pääoma, asenteet sekä tiedot, taidot ja osaaminen), työyhteisön toimivuu-

desta ja sosiaalisesta pääomasta (sosiaalinen tuki sekä esimies-alaissuhteet) kuin myös 

organisaation rakennepääomasta (kuten tieto- ja johtamisjärjestelmät, kehittämistyön 

panostukset ja organisaatiokulttuuri). Siihen vaikuttaa työpaikan johtaminen, työilmapiiri 

ja toimintatavat. Ihmisten psykologinen pääoma koostuu puoliksi perimästä, johon sisäl-

tyy itseluottamus ja esimerkiksi toiveikkuus. Psykologisen pääoman vaikutettavissa 

oleva osuus on miltei yhtä paljon (40 prosenttia) ja siihen kuuluu suurelta osin optimismi. 

Olosuhteet vaikuttavat vain kymmenesosaan psykologisesta pääomasta. Henkilöstön 

hyvinvointiin panostaminen kannattaa, sillä työssä viihtyminen ja hyvin voiminen näkyy 

henkilöstön työn tuloksissa. Työntekijöillä on oltava osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-

suuksia, heidän osaamistaan tulee kehittää ja heidän ikänsä, terveydentilansa, erilaisuu-

tensa ja elämäntilanteensa tulee voida ottaa huomioon johtamisessa.  
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Työntekijät ovat omalta osaltaan myös itse vastuussa hyvinvoinnistaan. Heidän tulee 

muun muassa pitää osaamisensa ajan tasalla, sopeutua muutoksiin, pyrkiä myönteiseen 

suhtautumiseen työpaikkaan ja työhön liittyvissä asioissa, tukea työyhteisön muita jäse-

niä ja johtaa itseään sekä omaa työhyvinvointiaan. Työpaikan yhteisöllisyys edellyttää 

vastavuoroisuutta ja alaistaitoja (tunnollisuus, oman työnsä tekeminen aktiivisesti, sovin-

nollisuus, kohteliaisuus, reiluus, toisten työn arvostaminen, työpaikan viihtyvyydestä 

huolehtiminen, aktiivinen osallistuminen työpaikan kehittämistyöhön ja esimerkiksi 

myönteisen ilmapiirin edistäminen). Työntekijän omaan työhyvinvointiin liittyvät: terveys 

ja työkyky, työn hallinta, työyhteisö, osaaminen, itseluottamus ja motivaatio, elämän ta-

sapaino ja esimiehen tuki. (Manka - Manka 2016, 52, 55, 147, 158 - 200.) 

4.8.2 Tiimiäly  

Tiimityö edellyttää alaistaitojen ohella tiimiälyä. Puhutaan uusista työelämätaidoista, 

joissa yksilön osaamisen ohella tarvitaan tiimin keskinäistä kyvykkyyttä rakentaa yhtei-

sen osaamisen päälle uusia ajatuksia sekä ratkaisuja. Tätä edellyttävät työelämän muu-

tokset. Menestyksen kannalta ratkaisevaa eivät olekaan voittajayksilöt tai esimiestaidot, 

vaan tiimin kollektiivinen äly, jossa kaikki osaaminen yhdistyy muodostaen uuden käsit-

teen: tiimiälyn. Tekoälyn mahdollisuuksien myötä suorittavan työn tilalle tulee entistä 

enemmän ongelmanratkaisua, asiantuntijuutta ja viestintää vaativia tehtäviä, joissa tii-

miälytaidoista on merkittävää hyötyä. (Hakola – Hiila – Tukiainen 2019.)  

 

4.8.3 Tiimin tehtävien jakamisen perusteet 

Tiimityössä korostuu myös tiimityön tehokkuus ja töiden älykäs tekeminen sekä jakami-

nen.  Vuorovaikutusta auttamaan on tutkimusorganisaatiossakin otettu ja otetaan lähitu-

levaisuudessakin käyttöön uusia digitaalisia työvälineitä. Uudessa tiimissä työskentelyn 

taustalla näkyi yhteinen hyöty. Hyöty oli sihteeritehtävien jakaminen sekä yhteinen vas-

tuu. Tämä edellytti tehtävien mahdollisimman tasapuolista jakamista, jotta kukaan tiimin 

jäsen ei olisi niin sanottu vapaamatkustaja. Vaikka tiimin sisällä toimivilta jäseniltä toivot-

tiin itseohjautuvuutta ja erikoistumista, ei tämä olisi onnistunut ilman töiden koordinoi-

mista ja jakamista. Töiden järkevään, oikeudenmukaiseen ja sihteereiden sekä asiakkai-

den toiveet mahdollisimman hyvin huomioivaan jakamiseen ja koordinoimiseen liittyi niin 

ikään tiimin työhyvinvoinnin näkökulma.  
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Tehtävien koordinointiin ja jakamiseen liittyen kerrotaan myös itseohjautuvuutta käsitte-

levässä teoksessa muun muassa seuraavasti mukailtuna: koordinaatiolla tarkoitetaan 

kahta asiaa, niin informaationkulkua kuin myös resurssien jakamista. Jotta yksittäiset 

tiimin jäsenet voivat toimia osana kokonaisuutta, tarvitaan toimivaa informaationkulkua. 

Jäsenten tulee jatkuvasti olla tietoisia, mitä tehtäviä kunkin tulee kokonaisuuden kan-

nalta tehdä. Niin tiimi kuin muukin toimiva yhteenliittymä tarvitsee toimivat kanavat ja 

järjestelmät viestintään sekä resurssien vaihdantaan tai jakamiseen. Tiimien ja yhteen-

liittymien työnjaossa piilee mahdollisuus erikoistua niihin osa-alueisiin, joihin henkilöillä 

on eniten osaamista, tai kiinnostusta. Kaikkien ei pääsääntöisesti tarvitse osata kaikkea. 

(Jarenko & Martela 2017, 131 ja 141.) 

 

Tutkimuksen kohteena ollut tiimi erosi kuitenkin työkokemuksessaan, osaamisessaan ja 

kyvyissään siinä määrin, että alussa oli perusteltua keskittyä enemmän jäsenten osaa-

misen kehittämiseen niin sihteeritehtävien kuin organisaatio-osaamisenkin tasolla. Joil-

lain tiimin sihteereillä kyvykkyydet ulottuivat hieman sihteereiltä vaadittavan osaamisen 

tai tehtävien ulkopuolelle, jolloin kyseeseen olisi ennemmin tullut työtehtävien vaihto. 

Sihteeritiimin tehtävien laajentaminen esimerkiksi osittain organisaation toisten yksiköi-

den tehtäviin, joilla ei ollut varsinaista asiakasperusteista käyttöä sihteeritiimissä, ei ollut 

järkevää. Resurssit olivat niin ikään jo aiempia vuosia rajallisemmat koko viraston hen-

kilöstön sihteeripalveluihin nähden.  

 

Niinpä joidenkin sihteereidenkin ja johtajien toiveissa ollutta tehtäväkokonaisuuksien mu-

kaista työnjakoa ei kokeiltu heti alussa, vaan sille päätettiin antaa mahdollisuus hieman 

myöhemmässä vaiheessa. Oli yhteisessä pohdinnassa, että sihteerin työnkuva oli perin-

teisesti ollut melko laaja, joten sen tulisi tiimin yhtenäisten palkkaluokkienkin perusteella 

sisältää myös esimerkiksi hieman vaativampia työtehtäviä kuin joissain alempiin palkka-

luokkiin kuuluvissa tehtävissä. Tässä suhteessa ei siis ollut mahdollista myöskään rää-

tälöidä joillekin sihteereille niin sanotusti vaatimattomampaa työnkuvaa samalla palkka-

luokalla, vaan tarkoituksena oli kehittää jatkossa nykyisten sihteereiden osaamista vas-

taamaan viraston asiakkaiden tarpeita.  

 

Virastossa oli myös jo muun muassa talous- sekä tila- ja toimistopalveluiden tiimit, joissa 

tehtiin osittain samantyyppisiä tehtäviä kuin sihteereiden monipuolisissa työnkuvissa. 

Haluttiin kuitenkin tehdä ero talouden asiantuntijoiden ja esimerkiksi toimitila-asiantunti-

joiden ja sihteereiden välille. Päällekkäisiä tehtäviäkään ei pääsääntöisesti ollut järkevää 
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teettää sihteereillä resurssien ollessa melko niukat. Tiimin muodostamisen yksi tavoite-

han oli ollut resurssien tehokkaampi käyttö, jolloin esimerkiksi eläköityvien tilalle ei vält-

tämättä aina otettaisi uusia, vaan vanhoja prosesseja tehostettaisiin ja osaamista kehi-

tettäisiin. Osaltaan mahdolliset tulevat rekrytoinnit voivat toki mahdollistaa osaamisen ja 

sihteeripalveluiden laajentamisen ja monipuolistamisen.  

Sihteeripalvelut ja sihteeritiimi olivat tutkimuksen alussa valmiina annettuja ylimmän joh-

don taholta tehtyjä organisaatiomuutoksia. Näihin muutoksiin liittyi sihteereiden kannalta 

epävarmuustekijöitä (, kuten oman työtehtävän muuttuminen, jakaminen tiimissä tai osit-

tainen lakkaaminen) sekä mahdollista pelkoa uusia asioita kohtaan (, kuten esimerkiksi 

oman osaaminen riittämättömyys, uudet työkaverit ja tiiminvetäjä sekä tiimissä ja avoti-

lassa työskentely). Niinpä tutkimuksessa tuli kiinnittää erityistä huomiota tiimin hyvinvoin-

tiin ja jaksamiseen.  

Sihteereiden keskustelujen kautta oli saatu selville, että useampi sihteeri toivoi tiimiltä, 

tiiminvetäjältä ja esimieheltä avoimuutta, helppoa lähestyttävyyttä, oikeudenmukaista 

työnjakoa, toisten auttamishalukkuutta, mahdollisuutta kehittyä, valmentavaa johta-

juutta, ottamista mukaan yhteiseen päätöksentekoon ja maltillista etenemistä suurem-

pien muutosten kanssa. Alusta lähtien pyrkivät esimies ja tutkija osaltaan toimimaan po-

sitiivisuutta sekä luottamusta edistäen ja ylläpitäen. Käytiin yhdessä kahvilla ja lounaalla, 

otettiin käyttöön tiimikokoukset, joissa haluttiin edistää vapautunutta keskustelua ja osal-

listumista yhteisiin asioihin, kysyttiin neuvoa kollegalta ja autettiin apua tarvitsevaa.  

4.8.4 Ensimmäisen vaiheen sihteeriresurssien jakaminen 

Henkilöstöresurssin jakamiseen uudessa tiimissä yhdeksän eri kokoisen ja eri tavoin 

työllistävän yksikön kesken tutkija kehitti työkaluksi Excel-taulukon. Periaatteena taulu-

kossa oli, että tiimin kokonaistyöpanos 8,8 henkilöä jaettiin viraston yksiköiden ja ulko-

maan matkavarausten kesken eri painotuksia käyttäen. Painotukset oli arvioitu muun 

muassa yksiköiden henkilöstömäärän sekä haastattelujen ja kyselyiden työllistävyysar-

vion perusteella. Jokaisella yksiköllä oli taulukon jaon perusteella aina yksi pääasiallinen 

vastuusihteeri ja tämän ohella vähintään yksi toinen osavastuullinen sihteeri. Vastuun-

jaon perusteella kyettiin vähentämään riskejä, kun useimmiten oli joku yksikön tehtävät 

osaava sijainen tai lisäapu paikalla.  
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Käytännössä lähes kaikki sihteerit olivat tehneet kaikille yksiköille oleellisimpia tehtäviä, 

joten apua oli saatavilla tiimin sisältä kaikkina hetkinä taulukon jaoista huolimattakin. Li-

säksi tiiminvetäjä oli tarvittaessa kaikkien sihteereiden lisäapuna. Yksiköiden jakami-

sessa sihteereiden kesken oli huomioitu osittain sihteereiden ja osittain johtajien toiveita. 

Jaon tavoitteena oli myös se, että kaikille tuli jotain uutta opeteltavaa, jotta osaaminen 

tiimin sisällä lisääntyy. Myöhemmässä vaiheessa ollaan siirtymässä joka tapauksessa 

todennäköisimmin kohti sihteeripoolia ilman yksikkörajoja. Taulukkotyökalu on esitetty 

seuraavaksi kuvana. 

Taulukko 3 Resurssinjakotaulukko sihteeripalveluille 

    Hlö A Hlö B Hlö C Hlö D Hlö E Hlö F Hlö G Hlö H Hlö I Hlö J Yht. 

Yksikkö 
Paino-
tus 1 1 1 1 1 0,3 0,5 1 1 1 8,8 

1 0,9 0,6         0,1   0,2     0,9 

2 0,3         0,3           0,3 

3 0,6 0,2   0,3     0,1         0,6 

4 2   0,5   0,5       0,5   0,5 2 

5 0,5     0,5           0,2   0,7 

6 1,3   0,5     0,5     0,3     1,3 

7 0,3       0,3             0,3 

8 0,7         0,2   0,3     0,2 0,7 

9 0,7       0,2     0,2     0,3 0,7 

Viraston 
matkajärj. 1,3 0,2   0,2     0,1     0,8   1,3 

Yhteensä   1 1 1 1 1 0,3 0,5 1 1 1 8,8 

             

 

4.8.5 Toisen vaiheen resurssien jakaminen 

Työn jaon toisessa vaiheessa huhtikuussa esimies ja tutkija suunnittelivat yhdessä sih-

teereiden kanssa tulevia toukokuun työnjakomuutoksia perustuen ensin yhden henkilön 

eläköitymiseen ja myöhemmin myös toisen henkilön siirtymiseen toiseen tehtävään. Sa-

malla saatiin selville, ettei henkilöiden tilalle rekrytoida uusia ainakaan lähiaikoina perus-

tuen muun muassa tehostamistarpeisiin sekä syksyn muutoksiin, jolloin esimerkiksi yksi 

virkavapaalla oleva sihteeri on palaamassa töihin ja uuteen sihteeritiimiin. Tässäkin muu-

toksessa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan huomioimaan sihteereiden ja johtajien aiem-

min esittämiä toiveita muun muassa keskustelujen avulla. Työnjaossa tuli pitää mielessä 

sihteereiden erilaisuus, työssä jaksaminen, toiveet ja kyvyt.  
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4.8.6 Kolmannen vaiheen resurssien jakaminen 

Kolmannessa vaiheessa toukokuussa tiimin vahvuus oli 6,5 henkilötyövuotta ja lisäksi 

tiiminvetäjän/koordinaattorin sihteerityön osa-aikainen työpanos. Miehitys oli melko 

tiukka ja muun muassa lisäsi huomattavasti tutkijan ja matkasihteerin työpanosta, kun 

molemmille tuli oma uusi vastuuyksikkö. Kun tiimissä oli poissaoloja, auttoi tutkija myös 

muissa alla esitetyn taulukon ulkopuolisissa tehtävissä erityisesti kesäaikana ja alkusyk-

systä. Uusi työnjako esitettiin tiimikokouksessa huhtikuussa pääosin sanallisessa muo-

dossa ja taulukon painotukset oli poistettu sihteereiden toiveesta. Sihteerit olivat keskus-

telujen perusteella tyytyväisiä muutoksiin, vaikka toki huoli henkilöstömäärän riittävyy-

destä oli kaikkien yhteinen. Uusi työnjako otettiin käyttöön asteittain toukokuun alusta 

lähtien. Jokaisella yksiköllä oli edelleen yksi tai kaksi omaa vastuusihteeriä, joiden teh-

täviin kuuluivat vähintään aiemmin esitellyt peruspalvelut. Tutkija tiedotti muutoksista yk-

siköiden johtajille ja koko henkilöstölle. Alla on esitetty kustannusvaikutukset toukokuun 

tilanteesta. 

 

Taulukko 4 Sihteeripalveluiden kustannusvaikutukset 1.5.19 tilanne 

Sihteerit htv. 
 (, joista yksi lo-
malla ennen eläköi-
tymistä) 

Tiiminvetäjä  
(, josta sihteeri-
työn panos n. 
40%) 

Kk-kulut il-
man sivuku-
luja 

KK-tason säästö 
vrt. 1.9.18 tilanne 

Kk-tason säästö 
vrt. 2017 tilanne 

Henkilövähen-
nys viimeisen 
vuoden aikana 

7,5 1 26500 12220 15470 3 

 

Varsinainen taulukko painotuksineen säilyi vielä tutkijan työkaluna resurssisuunnitte-

lussa jatkossakin. Taulukossa jokaisella sihteerillä oli oma värinsä helpottamaan taulu-

kon eri tehtävien jakautumisen nopeaa hahmottamista.  Seuraavia muutoksia oli odotet-

tavissa jo syys- ja lokakuussa virkavapaalta palaavan sihteerin ja lokakuun tulevan vas-

tuualueyhdistymisen sekä siihen liittyvän sihteeri- ja tila- ja toimistopalveluiden tiimien 

tehtävien osittaisen yhdistymisen kautta. Seuraavana on esitetty uusi yksinkertaistettu 

työnjakotaulukko 1.5.2019 lähtien.  
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Yksikkö Sihteeri  Tehtävä Sijainen 

1 A  tiiminvetäjä/koordinaattori 

2 A  tiiminvetäjä/koordinaattori 

3 C  D 

4 B ja C  B ja C 

5 B  F ja E (talousasioiden osalta) 

6 F  B 

7 tiiminvetäjä  

D ja tiiminvetäjä/koordinaattoriteh-
tävässä A 

8 G  C ja D 

9 D 

lisäksi 7, 1 ja 6 yksiköiden uusien henki-
löiden perehdytystä ynnä muita eri yksi-
köiden avustavia tehtäviä C 

0 E 
6 ja 7 yksiköiden laskut, tilaukset, sopi-
mukset ja kuluveloitukset tiiminvetäjä/koordinaattori 

0 G viraston ulkomaan matkavaraukset taloustiimin henkilö 

3 tiiminvetäjä 

hallinnon johtajan ja vastuualueen esi-
miehen avustaminen tarvittaessa, sihtee-
ritiimin työn johtaminen, kehittäminen ja 
koordinointi - 

 

 

Kuva 13 Sihteeritiimin toukokuun työnjako 

 

4.8.7 Sihteeritiimin pelisäännöt 

Pelisääntöjen avulla tiimien yhteisestä toiminnasta tulee läpinäkyvää. Niiden kautta luo-

daan pohja yhteisille odotuksille ja toiveille. Pelisäännöt kohdentuvat yleensä ihmisten 

käyttäytymiseen liittyviin asioihin ja juuri niiden varaan myös tiimin jäsenten keskinäinen 

luottamus perustuu. Pelisäännöillä viitataan usein hallinnollisiin periaatteisiin (työaika, 

lomat, poissaolot ja niin edelleen), kokousten toimintatapoihin (keskittyminen ilman pu-

helimia, valmistautuminen, aikataulun noudattaminen), henkilöiden käyttäytymiseen työ-

paikalla (esimerkiksi aloitteellisuus, kielenkäyttö, toisten kannustaminen), työprosessei-

hin (kuten töiden tekniseen suorittamiseen) ja yleisiin toimintatapoihin (sijaistukset, jo-

kaisen vastuu viestinnästä ja niin edelleen). Pelisäännöt toimivat käytännönläheisinä ra-

kennuspalikoina kohti luottamuksellista toimintaa. (Huttunen 2018, 90 – 91.)  
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Niinpä tiimille luotiin yhdessä myös viraston yhteisten pelisääntöjen avulla omat selkeät 

pelisäännöt. Niiden avulla pyrittiin vaikuttamaan muun muassa tiimityöskentelyyn, alais-

taitoihin ja tasapuoliseen kohteluun. Pelisäännöt on esitetty kuvana seuraavaksi. 

 

Kuva 14 Sihteeritiimin pelisäännöt 

 

4.8.8 Uudistusten väliarviointikysely sihteereille 

Työhyvinvointiinkin liittyen tiimille haluttiin antaa mahdollisuus arvioida lyhyen aikavälin 

muutoksia myös nimettömästi. Tiimi työskenteli tiiviisti yhdessä samassa työtilassa avo-

konttorissa ja organisaatiomuutoksesta johtuvan luonnollisen muutoksen rinnalla oli 

käynnissä toimintatutkimus. Helmikuussa tutkija teki sihteereille Google Formsilla säh-

köisen muutoksen väliarviointikyselyn, johon vastattiin anonyymisti. Kysely haluttiin 

tehdä pian alkuvuoden muutosten jälkeen, jotta mahdollisia korjaavia toimenpiteitä kyet-

täisiin tekemään nopealla aikataululla tutkimuksen puitteissa. Kysely-lomake löytyy liit-

teestä numero kolme. Kyselyyn vastasi puolet sihteereistä. Kyselyn kooste on esitetty 

seuraavassa tuloksia käsittelevässä luvussa. Lomake löytyy liitteestä numero 3. 

Olemme 
huomaavaisia ja 

ystävällisiä

Keskustelemme 
avoimesti asioista

Jaamme tietoa

Olemme sihteerityön 
ylpeitä ammattilaisia 

Palvelemme 
asiakkaita 

positiivisella 
asenteella

Osallistumme  
toiminnan 

kehittämiseen 

Huolehdimme tiimin 
työhyvinvoinnista

Ohjeistamme 
työkaveria ennen 

sijaistusta 

Noudatamme 
henkilöstöhallinnon 

ohjeita ja 
työaikaliukumia

Autamme toisiamme

Ylläpidämme ja 
kehitämme 

osaamistamme

Ilmoitamme 
poissaoloista 

aamuisin puhelimitse 
tiiminvetäjälle

Hyvä työilmapiiri on 
kaikkien yhteinen 

asia
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4.8.9 Sihteereiden työtehtävien seurantajakso 

Suunnittelun tueksi kartoitettiin vielä kahden viikon ajan sihteereiden keskeisimpiä työ-

tehtäviä ja eri sihteereiden välistä työllisyystilannetta käyttämällä työtehtävien seuranta-

taulukkoa. Tämän taustalla oli niin ikään työhyvinvoinnin huomioiminen, sillä tarkoituk-

sena oli jakaa työtehtävät mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Oikeudenmukainen 

työnjako ennaltaehkäisisi osaltaan mahdollisesti muun muassa poissaoloja ja tiimin vä-

lisiä jännitteitä, Taulukon palautti viisi sihteeriä. Taulukkoon oli mahdollista selittää teh-

täviä tarkemmin ja lisätä siitä puuttuvia tehtäviä. Selvityksen perusteella työmäärät ja 

osaaminen vaihtelivat edelleen aiemmista toimenpiteistä huolimatta merkittävästi muu-

tamien sihteereiden välillä. Seuraavaksi on esitetty kooste taulukon vastausten yleisim-

mistä sihteeritehtävistä seurantajakson aikana.  

Yleisimmät tehtävät huhtikuun kahden viikon seurantajakson aikana 

laskujen asiatarkastus ja tiliöinti 

s-postit 

yksikköinfojen valmistelu 

johtajan kalenterivaraukset 

allekirjoitusten kierrätys 

uuden työntekijän käyttöoikeuksien ja työvälineiden valmistelu sekä uuden henkilön pe-
rehdytys 

s-postit 

intran uutisten ym. läpikäyminen ja tarvittaessa tiedotus yksikölle 

neuvontapalvelut 

taulukoiden tekeminen 

kokousten ja tilaisuuksien järjestely 

intran päivitys 

kuluveloitusten laadinta 

sopimuksen vienti hankintajärjestelmään 

matkavaraukset 

perehtyminen uusiin työtehtäviin 

tiedotteiden lukeminen 

koulutus 

projektityöskentely 

matkalaskujen laatiminen 

palaverit johtajien kanssa 

johtajan puhelimen hoitaminen 

Kuva 15 Sihteereiden yleisimmät työtehtävät huhtikuun seurantajakson aikana 
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4.8.10 Sihteeripalveluiden uudistamiseen liittyvä 2. kysely sihteereille 

Asiakkaiden väliarviointikyselyn jälkeen toteutti tutkija vielä Sihteeritiimin muutosten tut-

kimukseen liittyvän loppuarviointikyselyn elokuussa 2019. Liitteestä 9 löytyy kyselyssä 

käytetty lomake ja liitteestä 10 kyselyn kooste, joka esitettiin sihteeritiimin kokouksissa 

elokuussa 2019. Tulokset on esitetty seuraavassa luvussa.   

4.9 Sihteeripalveluiden uudistamisen väliarviointikysely asiakkaille 

Toukokuussa tutkija toteutti tutkimukseen liittyvään aiempaan johdon ja sihteereiden 

suulliseen palautteeseen liittyen laajan, koko virastolle suunnatun sihteeripalveluiden 

uudistamisen asiakaskyselyn. Kysely toteutettiin sähköisesti ja anonyymisti Webropo-

lilla. Kyselylomake löytyy liitteestä 4 ja kyselyn tulokset analysointeineen seuraavasta 

luvusta.  

 

4.10 Tutkimuksen lopputoimenpiteet 

Elokuun lopussa sovittiin tiimikokouksissa asiakaskyselyn tuloksiin liittyen sihteeripalve-

luista tiedottamisen lisäämiseksi yhdeltä sihteeriltä tulleen idean pohjalta Sihteerimessu-

jen järjestäminen. Ideassa sihteerit kutsuivat viraston henkilöstön tutustumaan sihteerei-

hin ja sihteeripalveluihin auditorion viereiseen avotilaan perustetuille esittelypisteille. To-

teutus suunniteltiin lokakuun loppuun 2019 ja sitä varten perustettiin ideointitiimi.  

Toinen yhdessä tiimin kanssa sovittu toimenpide oli asiakaskyselyn tulosten esittelyma-

teriaalin vieminen intraan ja sihteereiden vierailu johtotiimien kokouksissa tai yksikköin-

foissa edelleen tarvittaessa. Sihteeritiimin uusitut kuvat ja sihteereiden esittelyt (myös 

erikoisosaaminen tai kiinnostuksen kohteet) suunniteltiin niin ikään vietäviksi Sihteeripal-

veluiden intrasivuille syksyn aikana.   Kolmas toimenpide oli tutkijan intra- ja muun tiedo-

tuksen (esimerkiksi Yammer ja Teams) edelleen selkiyttäminen ja lisääminen. Neljäs toi-

menpide liittyi asiakaspalautekanavaan, jonka tutkija lisäsi sihteeripalveluiden intrasi-

vuille palautelomakkeen tekemisen jälkeen linkin muodossa. Kokouksessa sovittiin, että 

jatkossa asiakaspalautteita käsiteltäisiin aina, kun niitä ilmaantui.  

 

 



49 

 

5 Tulokset 

Tulosten keskeisiksi mittareiksi valikoituivat tutkimuksen alun nykytila-analyysin pohjalta: 

sisäisten asiakkaiden ja sihteereiden tyytyväisyys ja palvelun kustannustehokkuuden 

nostaminen suhteessa tutkimuksen aikaisiin toimenpiteisiin. 

5.1 Sihteeripalveluiden uudistamisen arviointikysely sihteeritiimille 

Helmikuussa toteutetun sihteereiden muutosten väliarviointikyselyn tulokset on esitetty 

seuraavaksi taulukkona.  

Taulukko 5 Sihteeripalveluiden uudistamisen väliarviointikysely sihteereille 

Uudistamisen väliarviointikysely sihteereille 

Vastausprosentti 50. 

Muutoksiin suhtautuminen vastausten keskiarvon (3,25) perusteella kallistuu neutraaliin. 

Esimiehen toimintaan muutoksessa ollaan keskiarvon (4,25) perusteella tyytyväisiä. 

Tutkijan toimintaan muutoksissa ollaan keskiarvon perusteella (3,5) puoliksi tyytyväisiä ja puo-
liksi neutraaleja. 

Muutoksiin ollaan tyytyväisiä siksi, että tiimissä saa tukea toisilta ja tyytymättömiä siksi, että 
koetaan työn itsenäisyyden vähentyneen. 

Esimiehen toiminnassa pidetään osaksi siitä, että hän on rehellinen ja suorapuheinen. 

Tiiminvetäjän (tutkija) toiminnassa pidetään osaksi siitä, että hän tekee työtä innokkaana ja pa-
neutuen sekä tukee sihteereitä työssä. 

Työnjako koetaan osaksi epäoikeudenmukaiseksi. 

Tehtäviin, työnjakoon ja sihteeritiimin peruspalvelukarttaan tarvitaan osaksi selkeytystä. 

Haasteelliseksi koetaan osaksi uuden oppiminen. 

 

Kyselyn perusteella saatiin muun muassa selville, että marras-tammikuussa tehtyihin 

muutoksiin suhtauduttiin neutraalisti ja että tutkijan toimintaan muutoksissa suhtauduttiin 

kokonaisuudessaan positiiviseen kallistuen. Esimiehen osallisuus muutoksiin arvioitiin 

positiiviseksi. Samalla saatiin selville, että uuden oppimiseen tarvittiin enemmän tukea 

ja töiden mahdollisimman tasapuoliseen jakamiseen tuli kiinnittää entistä enemmän huo-

miota, tai töiden jakaminen tuli perustella aiempaa selvemmin. Työnjakoon ja tehtäviin 

tarvittiin niin ikään lisää selkeytystä. Työn itsenäisyyden koettiin vähentyneen.  

 

Tuloksissa tuli huomioida, että siihen vastasi vain puolet sihteereistä ja että muutoksista 

oli kulunut vain muutama kuukausi. Työn itsenäisyyden vähenemisen kokeminen liittyi 

mahdollisesti tiimityöhön entisen yksin työskentelyn sijaan, osittain yhdenmukaistettuihin 
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työtehtäviin ja tiiminvetäjään, joka koordinoi viime kädessä sihteeritiimin tehtäviä. Ottaen 

huomioon muutosten lyhyen ajanjakson, pidettiin tuloksia melko hyvinä.  

 

5.2 Muutosten kokonaisarviointi ja tulokset ennen asiakaskyselyä 

Tutkimuksen aikana tehtiin useita pienempiä ja muutama suurempi muutos ydinongel-

mien ratkaisemiseksi. Suurimmat muutokset olivat tiimissä työskentelyn kehittäminen 

(kuten työparitoiminta, osallisuuden lisääminen esimerkiksi tiimikokousten päätöksente-

ossa ja jatkuvan kehittämisen periaate toiminnassa), peruspalveluiden määrittely ja 

käyttöön ottaminen osana sihteeripalveluiden tuotteistamista sekä resurssienjakotau-

lukko työkaluksi tiimin töiden jakamisessa. Pienempiä muutoksia olivat muun muassa 

sihteereiden osaamisen itsearviointitaulukon määrittely ja käyttöön ottaminen, sihtee-

reiden eri työtehtävien seurantajakso ja dokumentointi, sihteerikyselyt, osaamisen ke-

hittäminen viraston asiantuntijaluentojen ja tiimikokouksissa vierailujen kautta, työpro-

sessien pienimuotoinen kehittäminen (esimerkiksi datanhankintayksikön laskujenkäsit-

telyprosessin suoraviivaistaminen) sekä avoimuuden ilmapiirin luominen tiimissä.   

 

Tutkimuksen aikaisilla ratkaisuilla haettiin vastauksia ydinkysymykseen: Miten uudistu-

neissa sihteeripalveluissa voidaan tuottaa asiakastarpeisiin perustuvia, riittävän laaduk-

kaita, tehokkaita ja monipuolisia palveluita käytössä olevilla resursseilla?  Asiakastar-

peiden ja eri sihteereiden aiempien työtehtävien koosteen perusteella laadittiin loppu-

vuonna 2018 yhdessä sihteeripalveluiden peruspalvelut. Myöhemmin alkuvuonna 2019 

luetteloa vielä selkeytettiin erityisesti sihteereiden toiveista. Peruspalveluiden standar-

disointi jäi hankkeen aikana kesken. Sen loppuun saattaminen edellyttää muun mu-

assa sihteeritiimin osaamisen edelleen kehittämistä sekä työprosessien tarkkaa avaa-

mista ja prosessien kyseenalaistamista ja kehittämistä. Tehtävä aloitettiin vuoden 2019 

alussa tiimikokouksissa ja pienryhmissä, mutta tekemistä riittää vielä.  

 

Haasteina tutkimuksessa oli yhteisen työajan puute päällekkäisten kiireiden ja eri tehtä-

vien vuoksi. Lisäksi syksyllä 2019 oli tulossa vastuualuemuutoksia, jolloin sihteeripalve-

luiden ja entisten tila- ja toimistopalveluiden tehtävien rajapintoja sekä osittaisia yhdis-

tämisiä tultiin vielä tarkastelemaan ja prosesseja muuttamaan. Sihteeripalveluiden in-

trasivujen ja työnjaon kanssa tehtiin työtä useampaan kertaan. Työnjakoa muutettiin 

tammikuun 2019 jälkeen toukokuussa 2019 sekä vielä syys-lokakuussa 2019 johtuen 

henkilöstömuutoksista (alussa vähennykset luonnollisen poistuman kautta). Työnjakoa 
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tullaan todennäköisesti maltillisesti muuttamaan myös tutkimuksen jälkeen, kun tiimin 

valmius sihteeripooliin kasvaa.  

 

Resurssien jakotaulukko jäi ainakin tutkijalle jatkokäyttöön sen hyödyllisyyden ja itse 

koetun selkeyden vuoksi. Sen jalostetussa versiossa jokaisella työntekijällä oli oma vä-

rinsä, jolloin taulukon työnjaon tulkinta nopeutui. Muutoksista tiedottaminen oli tutki-

muksen alussa liian pienimuotoista. Tutkimuksen aikana tutkija lisäsi ja selkeytti vies-

tintää. Siihen on tarpeen kiinnittää huomiota jatkossakin. Uudistamisen väliarviointiky-

sely tehtiin tarkemmin pohdittuna ehkä liian aikaisessa vaiheessa. Se antoi kuitenkin 

jonkinlaista osviittaa siitä, että oltiin menossa parempaan suuntaan.  

 

Osaamisen itsearviointitaulukko jäi ainakin hetkellisesti käyttöön tulos- ja tavoitekes-

kustelujen yhteiseksi työkaluksi sekä sihteereiden osaamisen kehittämiseen liittyen. 

Sitä kehitetään jatkossa tarpeen mukaan. Huhtikuun 2019 sihteereiden tehtävien seu-

rantataulukon avulla saatiin lisätietoa sihteereiden työmäärien epätasaisuudesta ja eri-

laisuudesta. Mahdollisesti tulevan palvelupyyntöjen rekisteröinnin ja seurannan tike-

töinnin järjestelmän avulla tehtävämäärien seuraaminen helpottuu. Tavoitteena on 

edelleen mahdollisimman oikeudenmukainen ja tasavertainen työnjako tiimin sisällä 

huomioiden kuitenkin ihmisten moninaisuus.  

 

Toukokuun työnjaon ja henkilöstövähennyksen myötä sihteerityöt kasvoivat erityisesti 

tutkijalla. Työn tekeminen opetti arvokasta tietoa sihteerin tehtävistä ja laajensi näkö-

kulmia. Järjestelyn ei kuitenkaan ole tarkoitus jäädä pysyväksi, vaan koordinaattorin 

tehtäväkenttää on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa enemmän muun muassa projek-

tien ja muiden kehittämistehtävien suuntaan. Keväällä 2019 käyttöön otettua tiimin si-

säistä yksikkötiedotusta kokousten yhteydessä jatketaan ja pyritään kehittämään edel-

leen. Tiimin sisällä testataan jatkossa entistä enemmän fasilitoinnin osallistavia mene-

telmiä. Tämä mahdollistuu myös tutkijan ja tiimin lisäkoulutusten avulla.  

 

Kustannustehokkuus huomioitiin tutkimuksen aikana ja tehtävien uudelleen järjestelyillä 

ja toiminnan tehostamisella saatiin aikaan palkkakustannusten säästöjä, kuten asia il-

menee aiemmasta Taulukosta 5. Tutkimuksessa ei käytetty lisärahoitusta, vaan kaikki 

kehittämistoimet oli mahdollista toteuttaa olemassa olevin resurssein.   
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5.3 Sihteeripalveluiden uudistamisen väliarviointikysely asiakkaille 

Toukokuussa 2019 toteutetussa Sihteeripalveluiden uudistamisen asiakaskyselyssä mi-

tattiin osittain toimintatutkimuksen onnistumista. Asiakaskyselyn lomake, vastaukset ja 

eri henkilöstöryhmille esitetty ja intraan viety kooste löytyvät liitteistä 4 – 8 ja 11.  

5.3.1 Väliarviointikysen tavoitteet 

Kyselyn avulla kartoitettiin sihteeripalveluiden tarpeellisuutta, käytettyjä ja eniten käy-

tettyjä sihteeripalveluita, sihteeripalveluiden puolivuotisen uudistamisen näkyvyyttä, 

käyttöön otettujen muutosten ulkopuolista arviointia asiakastyytyväisyyden tason mitta-

rin näkökulmasta sekä näiden arviointien perusteluita, sihteeripalveluiden jatko-kehittä-

misehdotuksia sekä vapaata palautetta sihteeripalveluihin liittyen.  

 

Sen avulla haluttiin muun muassa selvittää: onko kaikille sihteeripalveluille tarvetta, 

ovatko tutkimuksen aikana käyttöön otetut sihteeripalveluiden peruspalvelut perustel-

tuja, tuntevatko asiakkaat sihteeripalvelut ja ennen kaikkea kuinka korkea tai alhainen 

on tutkimuksen mittarina oleva puolivuotisen uudistamisen jälkeinen asiakastyytyväi-

syys. Kyselyn avulla saatiin asiakasnäkökulmasta tietoa tutkimuksen onnistumisesta ja 

ehdotuksia jatkokehittämiselle. Tutkimuksen onnistumisen arvioinnissa käytettiin asia-

kasnäkökulman ohella sihteeritiimin kokemaa tyytyväisyyttä muutoksiin liittyen.  

 

5.3.2 Kyselyn vastaajat ja toteutus 

Kyselyyn vastasi 81 asiakasta ja se lähetettiin tiedotteen ja linkin muodossa pääasialli-

sille asiakasryhmille (yhteensä noin 713 asiakasta viraston kokonaishenkilöstöstä, joka 

on noin 842), jolloin vastausprosentti oli keskimäärin 11,4. Kyselystä muistutettiin myös 

intrassa. Vastaushalukkuuteen vaikuttivat todennäköisesti työkiireiden ohella kyselyn 

laajuus ja kohde (kaikki eivät käytä sihteeripalveluita) sekä muiden viraston eri kyselyi-

den samanaikaisuus. Kyselyn suurin vastaajaryhmä olivat muut työntekijät kuin johtajat 

ja esimiehet (noin 78 prosenttia vastaajista), joka oli loogista, koska asiantuntijoita on 

muutoinkin luonnollisesti virastossa enemmän kuin johtoa ja esimiehiä. Esimiesten vas-

tausprosentti oli noin 22 ja johtajien keskimäärin 56. Johto vastasi aktiivisemmin tutki-

mukseen liittyvään sihteeripalveluiden uudistamisen asiakaskyselyyn kuin aiemmin vi-

rastossa muutoin toteutettuun hallinnon palvelukyselyyn. Kysely tavoitti sille asetettujen 
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tavoitteiden mukaisesti avainasiakkaiden (johtajat) ohella myös esimiehiä ja asiantunti-

joita. Kyselyn tulosten analysointia varten tutkija suodatti manuaalisesti kaikkien eri 

vastaajaryhmien vastaukset erikseen ja teki niistä Excel-taulukoinnit saadakseen koko-

naiskuvan eri vastaajaryhmien vastauksista.  

 

5.3.3 Johtajien vastaukset 

Johtajista viisi yhdeksästä vastasi kyselyyn. Vastanneista 80 % ei ottanut kantaa sii-

hen, kuinka tyytyväisiä he olivat silloisiin sihteeripalveluihin. Vastaajista 20 % kertoi ole-

vansa tyytyväisiä silloisiin sihteeripalveluihin. Suurin osa vastanneista (60 %) kertoi 

huomanneensa negatiivista muutosta sihteeritoimintojen yhdistämisen jälkeisenä hie-

man alle kuuden kuukauden aikana. Pienempi osa (40 %) oli huomannut positiivista 

muutosta. Negatiivista palautetta annettiin sihteereiden työnjaon epäselvyydestä sekä 

epätasaisesti jakautuneesta ammattitaidosta tiimin sisällä. Positiivista palautetta annet-

tiin ihmisistä ja heidän positiivisesta asenteestaan, palveluvalikoiman osittaisesta lisää-

misestä, tiiminvetäjän (tutkija) osaamisesta ja tehdyistä ponnistuksista kohti jatkuvaa 

sihteeripalveluiden kehittämistä. Johto käyttää vastausten perusteella sihteeripalveluita 

usein (60 %) tai melko usein (40 %).  

 

Johdon eniten käyttämät palvelut olivat: kokoustarjoilutilaukset ja/tai niiden maksami-

nen (kaikki vastaajat), henkilöstöhallinnon asiakirjojen valmistelu ja kierrättäminen, 

henkilöstön muistamisiin liittyvät tehtävät (kaikki vastaajat) sekä kokous- ja/tai esitys-

materiaalien valmistelu (kolme vastaajaa viidestä).  

 

Poimintoja johdon positiivisista vastauksista: ”Tiimin positiivinen asenne, valmius palvella, 

aina joku auttamassa, halu tehdä yhdessä. Mukavia ihmisiä, joiden kanssa on helppo asioida. 

Yhtenäisyys, selkeys siitä, kuka tekee mitäkin.” 

 

Poimintoja johdon negatiivisista vastauksista: ”Kaikki sihteerit eivät osaa kaikkia tehtäviä, 

eivätkä ota vastaan kaikkia tehtäviä.” 

 

Johdon vastausten koostetaulukko on esitetty Liitteessä 5.  
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5.3.4 Esimiesten vastaukset 

Esimiesten vastausprosentti oli keskimäärin 28. Hieman yli puolet vastaajista (54 %) 

käyttää sihteeripalveluita melko harvoin. Valtaosa vastaajista (9/13) koki sihteeripalve-

luiden keskittämisen muutokset 1.11.2018 lähtien negatiiviseksi. Tämän kysymyksen ei 

voida kuitenkaan suoranaisesti katsovan mittaavan vain tutkimuksen aikaisia muutoksia, 

vaan myös tutkimukseen liittyvää organisaatiomuutosta, johon ei tutkimuksen avulla 

voitu kaikin osin vaikuttaa. Palvelun koettiin huonontuneen ja muuttuneen sekavam-

maksi. Sihteereiden läsnäoloa ja osallistumista yksiköiden asioihin kaivattiin enemmän. 

Kuitenkin vastaajista 3/13 oli sihteeripalveluihin muutosten jälkeen melko tyytyväisiä, 

melko tyytymättömiä tai eivät osanneet ottaa asiaan kantaa. Tyytyväisiä muutokseen oli 

kaksi vastaajista, tyytymättömiä yksi ja yksi ei ottanut kysymykseen kantaa.  

Positiivisessa palautteessa tuli esille muun muassa seuraavaa: ”Apua saa aina tarvittaessa 

joko nimetyltä sihteeriltä tai muilta tiimiin kuuluvilta. Ei ole mitään valittamista. Kaikki on sujunut 

hyvin. Ystävällisiä ja mukavia henkilöitä.” 

Negatiivisessa palautteessa tuli esille muun muassa seuraavaa: ”Sihteerien tulisi käyttää 

palvelusähköpostia, vastata viesteihin nopeasti ja olla aktiivisia. Kun sihteeriä ei tunne henkilö-

kohtaisesti ja jos työote on passiivinen, tulee kaikki asiat hoideltua itse. Tuntuu siltä, ettei sihtee-

ripalveluissa itsekään tiedetä mitä tehtäviä tai vastuita sinne kuuluu ja kuka edellä mainittuja teh-

täviä ja asioita virastossa hoitaa. Sihteerit, muutamaa pois lukien, eivät osaa tehdä sihteeriltä 

vaadittavia tehtäviä. Viesteihin ei saa vastausta, pyyntöihin ei reagoida mitenkään.”  

Esimiesten vastauksissa esille tulleita kehittämisehdotuksia: ”Eroon yksikkösihteereistä. 

Toiminnoittaisia tai alueittaisia palvelutiimejä, jollei osaamista saada kattavaksi. Sihteerit voisivat 

istua hajautetusti ja palvella kaikkia alueella istuvia. Hallinnollisia seuranta- ja valvontatehtäviä 

voisi keskittää esimiehiltä enemmän sihteerien hoidettavaksi, koska sihteereillä on näihin täsmä-

osaamista. Koska sihteerit ovat joukko täysin erilaisia yksilöitä, niin "tasapäistämistä" olisi vältet-

tävä. Näistä eri alojen osaajista saisi parhaan hyödyn, kun he voisivat keskittyä tehtäviin, jotka 

tuntuvat omilta, eikä väkisin yritetä saada kaikkia samaan muottiin.” 

Esimiesten eniten käyttämät sihteeripalvelut olivat: laskujen asiatarkastus ja tiliöinti 

(8/13), henkilöstöhallinnon asiakirjojen valmistelu ja kierrättäminen (8/13) sekä henkilös-

tön muistamisiin liittyvät tehtävät, työvälineiden tilaaminen uusille työntekijöille ja harjoit-
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telijoille (7/13) sekä kokoustarjoilutilaukset ja/tai niiden maksaminen (5/13), kuluveloitus-

ten tekeminen ja ohjeistaminen (5/13) ja kokouspakettien tilaaminen (5/13). Esimiesten 

vastausten koostetaulukko on esitetty liitteessä 6. 

5.3.5 Muiden vastaajaryhmien vastaukset 

Muita vastaajia kuin johtajia tai esimiehiä (enimmäkseen asiantuntijoita) oli 61, eli enem-

mistö vastaajista. Muiden vastaajaryhmien vastausprosentti oli keskimäärin 9,3. Mitään 

muutosta 1.11. jälkeen ei ollut havainnut vastaajista 21. Negatiivista muutosta oli havain-

nut vastaajista 20. Kolmanneksi suurin vastaajajoukko (16) ei osannut arvioida, oliko 

1.11. jälkeen tapahtunut muutosta sihteeripalveluissa. Positiivista muutosta oli havainnut 

kolme vastaajaa. Yksi vastaaja ei ottanut kantaa kysymykseen. Negatiivisissa havain-

noissa korostuivat tietämättömyys ja epäselvyys uusista sihteeritiimin vastuunjaoista 

sekä koettu sihteereiden tavoittamattomuus tai läsnäolon puute yksiköiden työtiloissa, 

koska sihteerit on siirretty hallinnon yhteiseen työtilaan kolmanteen kerrokseen.  

Vastaajista suurin osa, eli 21, ei osannut sanoa, olivatko he sillä hetkellä tyytyväisiä sih-

teeripalveluihin. Vastaajista toiseksi suurin osa, eli 18 vastaajaa, olivat melko tyytyväisiä 

sihteeripalveluihin. Vastaajista 12 oli melko tyytymättömiä sihteeripalveluihin. Seitsemän 

vastaajaa oli tyytyväisiä sihteeripalveluihin. Yksi vastaaja oli tyytymätön sihteeripalvelui-

hin.  

Asiantuntija-asiakkaista vastanneiden suurin osa (15/61) käytti sihteeripalveluista eniten 

hankintoihin ja hankintojen maksamiseen liittyviä tehtäviä: kokoustarjoilutilaukset. 

Toiseksi eniten (13/61) käytettiin järjestelmiin ja järjestelmien käyttämiseen tai tekniik-

kaan liittyviä palveluita: Kieku. Kolmanneksi eniten (7/61) vastaajat kertoivat käyttävänsä 

kokouksiin ja tapahtumajärjestelyihin liittyviä palveluita: tilavaraukset. Neljänneksi eniten 

käytettiin muista palveluista kalenterien hallintaa (6/61). Näiden jälkeen eniten käytetyt 

palvelut olivat: henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä (henkilöstöhallinnon asiakirjojen val-

mistelu ja kierrättäminen 5/61 ja henkilöstöasioihin liittyvä yleisneuvonta 4/61). Huomioi-

tavaa on, että kolmanneksi eniten käytettyjä palveluita hallinnossa tarjoavat myös tila- ja 

toimistopalvelut ja että henkilöstöasioihin liittyvää yleisneuvontaa on saatavilla hallin-

nossa henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden kautta.  
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Positiivisissa avovastauksissa kerrottiin muun muassa seuraavaa:  

” Olen saanut vastaukset kysymyksiini nopeasti ja ammattitaitoisesti. Palvelu on luotettavaa. Yh-

teis-sähköposti ja tiimiorganisointi on hyvä juttu, ei tarvitse hakea tiettyä henkilöä ja varmistella, 

että onko hän paikalla ja mitä sitten, jos ei ole.” 

Negatiivisissa avovastauksissa kerrottiin puolestaan muun muassa seuraavia asioita:  

”Avokonttoriaikana ja vähän sitä ennen väistötiloissakaan, ei ole enää ollut juuri mitään käsitystä, 

keitä sihteereitä on, missä ja miten he työskentelevät. Joiltakin sihteeri- nimikettä käyttäviltä tulee 

välillä sähköpostia ja joidenkin tapahtumien järjestelyissä heistä voi saada live-havaintoja. Hallin-

non palveluilta kaivataan intraan yhdenmukaisia ohjeistuksia. Vaikea tavoittaa. Pitäisi olla aina 

joku päivystämässä ad hoc -tilanteissa (päivystyspuhelin). Teillä paljon kokouksia, eikä ketään 

tavoita. Palveluita on entistä vähemmän tarjolla ja tulee turvauduttua enemmän itsepalveluun ja 

vertaistukeen. Enemmän ja monipuolisempia sihteeripalveluita.”  

”Osaamisen ja kyvykkyyksien lisäämistä vaan. Benchmarkkausta muiden organisaatioiden vaati-

muksiin, mitä sihteerien tulee osata tehdä. Viraston sihteerit olivat ennen kasvoilla ja äänellä va-

rustettuja ihmisyksilöitä, jotka toimivat jonkun tulosyksikön sisällä. Kokouspöytäkirjat viipyvät en-

tistä pidempään. Aiemmat sihteeri- ja muut avustavat tehtävät hoituvat uudessa organisaatiossa 

monin osin sujuvammin itse tehtynä. Selvempi vastuunjako, nopeampi vastaustahti ja perehtymi-

nen hoidettavaan aiheeseen. Pitäisi olla hyvin selkeää, että jos olet yksikön X työntekijä, sihteerisi 

on Y ja varalla Z. Sekavuus. Paljon sähköpostiosoitteita yhden yhteisen sijaan, sijaisuusjärjestelyt 

ja vastuut sekaisin, toiminnan organisointiin jämäkkyyttä.” Muiden vastaajaryhmien vastaus-

ten kooste on esitetty liitteessä 7.  

5.3.6 Kyselyn kokonaistulosten arviointi 

Kyselyn perusteella sihteeripalveluita käyttivät enimmäkseen ylin johto, yksiköiden joh-

tajat ja osa esimiehistä (melko usein 11 % ja usein 6 %). Suurin osa kokonaisvastaajista 

(37 %) käytti sihteeripalveluita melko harvoin. Toiseksi suurin osa vastaajista (32 %) 

käytti sihteeripalveluita harvoin. Osa henkilöstöstä (vastaajista 14 %) ei käyttänyt sihtee-

ripalveluita juuri ollenkaan. Varsinkin avovastausten perusteella sihteeripalveluille on 

selkeä tarve virastossa erityisesti ylimmän johdon, yksiköiden johdon ja esimiesten kan-

nalta.  

Vastauksissa yllätti esimiesten toisaalta vastausten määrän (13 esimiestä 56 esimie-

hestä) ja toisaalta sihteeripalveluiden käytön vähyys (7 vastaajaa käytti sihteeripalveluita 
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melko harvoin). Johtajat ja esimiehet ovat kuitenkin palveluiden avainasiakkaita ja erityi-

sesti heidän tarve sihteeripalveluille luulisi olevan suurin. Toisaalta syynä saattoi olla 

kiire (ei aikaa vastata kyselyyn) ja toisaalta epätietoisuus käytettävissä olevista palve-

luista (liian vähäinen tiedotus). Yksi syy saattoi olla avovastausten perusteella se, että 

uutta sihteeriä ei tunnettu. Toinen syy saattoi olla se, ettei hallinnon palveluita ja vastuita 

tunnettu, tai oltu määritelty vielä tarpeeksi. Kolmas syy saattoi olla henkilökeskeinen, eli 

että henkilöt ovat erilaisia esimerkiksi itseohjautuvuudeltaan, osaamiseltaan sekä asen-

teiltaan. Toiset pyytävät herkemmin apua kuin toiset ja niin edelleen. Toisaalta, kun esi-

miehiä on keskimäärin 56 ja jos heistä 7 käyttävät melko harvoin sihteeripalveluita ja 

loput vastaajat (6) käyttävät usein (2), melko usein (2), harvoin (1), tai ei ollenkaan (1) 

sihteeripalveluita, edustavat he kuitenkin esimiesten vähemmistöä. Lisäksi käsite melko 

harvoin on niin ikään henkilösidonnainen, eikä sitä oltu määritelty tarkemmin kysymyk-

sen asetannassa.  

Vastauksissa kiinnitettiin sihteeritiimin kesken huomiota myös siihen, että viidestä vas-

tanneesta johtajasta vain yksi oli tyytyväinen uusiin sihteeripalveluihin ja loput neljä vas-

taajaa eivät ottaneet kantaa asiaan.  

Kyselyn perusteella toiseksi suurin osa vastaajista (27 %, kokonaisvastaajamäärän ol-

lessa 78) arvioi olevansa kyselyn aikaisiin sihteeripalveluihin melko tyytyväinen (arvo 4). 

Suurin osa kysymykseen vastaajista (38,5 %, kokonaisvastaajamäärän ollessa 78) ei 

ottanut asiaan kantaa (arvo 3). Kolmanneksi suurin osa vastaajista (19,2 %) koki ole-

vansa melko tyytymätön. Suurin osa vastaajista (32 vastaajaa ja 42 %) koki havain-

neensa sihteeripalveluissa negatiivista muutosta ja toiseksi suurin osa ei ollut havainnut 

muutosta lainkaan (28 %) 1.11.2018 jälkeen. Kolmanneksi suurin osa vastaajista (23 %) 

ei ottanut kysymykseen kantaa.  

Vastaajaryhmittäin eniten (63) vastasivat asiantuntijat, joka vastaa heidän kokonaishen-

kilöstömäärästään noin 10 prosenttia. Vastausten perusteella he käyttivät ja toisaalta 

tunsivat palveluita vähiten. Näin ollen heidän vastauksilleen ei tullut antaa kovin merkit-

tävää painoa. Esimiehiä kyselyyn vastasi 13 heidän kokonaismääränsä ollessa 56. Yh-

deksästä johtajasta kyselyyn vastasi viisi.  

Käytetyimmät sihteeripalvelut hankintoihin ja hankintojen maksamiseen liittyen olivat: ko-

koustarjoilutilausten tekeminen tai maksaminen (65 %) ja laskujen asiatarkastus ja tili-

öinti (46 %). Seuraavaksi käytetyimmät palvelut olivat: työvälineiden tilaaminen uusille 
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työntekijöille ja harjoittelijoille (33 % vastaajista), kuluveloitusten valmistelu ja/tai puo-

lesta tekeminen (30 %) sekä matkasuunnitelmien ja/tai matkalaskujen valmistelu tai puo-

lesta tekeminen (30 %). Näiden jälkeen eniten käytetyt palvelut olivat: neuvonta kilpailu-

tettuihin toimittajiin liittyen (esimerkiksi hotellit, matkustus, kokouspaketit ja seminaariti-

lat) 25 % ja tukkuhankinnat (esimerkiksi tarjoilut pikkujouluihin) 25 %. Tulosten analy-

soinnissa tulee ottaa huomioon, että kaikki kyselyn vastaajat eivät vastanneet kaikkiin 

kysymyksiin.  

Käytetyimmät sihteeripalvelut järjestelmiin ja järjestelmien käyttämiseen tai tekniikkaan 

liittyen olivat kokonaisvastausten perusteella: Kieku (henkilöstötietojärjestelmä) 58 %, 

Outlook (58 %) ja M2 (matkanhallinta- ja kuluveloitusjärjestelmä) 47 %. Näiden jälkeen 

eniten sihteeripalveluita käytettiin liittyen Handiin (tilaus-, sopimus- ja laskujen käsittely-

järjestelmä) 33 %, viraston kokoustekniikkaan 31 % ja InBliss (kokoustilavaraukset) -

järjestelmään liittyen. Kysymyksen vastauksissa tulee huomioida, että kaikki vastaajat 

eivät olleet ymmärtäneet kysymystä koskemaan nimenomaan sihteeripalveluita, vaan 

vastasivat mahdollisesti virheellisesti eniten itse käyttämiinsä järjestelmiin liittyen. Sen 

vuoksi kysymyksen vastauksiin tulee suhtautua osittain varauksella. Muut huomioitavat 

seikat ovat: Kiekun tekniikkaan liittyvissä asioissa virastossa saa apua myös henkilöstö-

hallinnon asiantuntijoilta, virallisia M2-asiantuntijoita virastossa ovat varsinaisesti sihtee-

ritiimissä yksi henkilö ja taloustiimissä yksi nimetty henkilö, Outlook-järjestelmäasioissa 

muutoin vastuutaho on tietohallinto, Handi-järjestelmän vastuuhenkilöt ovat taloustii-

missä ja InBliss-järjestelmävarauksia tehdään keskitetysti sihteeritiimin ohella hallinnon 

rinnakkaisen vastuualueen myöhemmin syksyllä 2019 sihteeritiimiin yhdistyvässä tii-

missä.  

Kokouksiin ja tapahtumajärjestelyihin liittyvistä sihteeripalveluista eniten käytetyt olivat: 

kokoustilavaraukset (58 %), kokouspakettien tilaaminen (42 %) ja kokoustekniikassa 

avustaminen (39 %). Näissä huomioitavaa on, että kokoustilavarauksilla tarkoitetaan eri-

tyisesti talon ulkopuolisten tilojen varaamista, kokoustekniikassa saa tukea keskitetysti 

myös rinnakkaisen vastuualueen vahtimestaripalveluista (, jotka ollaan keskittämässä 

syksyllä 2019 sihteeritiimin vastuualueelle) ja valtion kilpailutetuista kokouspaketeista 

saa tietoa myös taloustiimin kilpailutuksien vastuuhenkilöltä/viraston asiantuntijalta. Kol-

manneksi ja neljänneksi käytetyimmät palvelut olivat vieraiden vastaanotto (34 %) sekä 

tilojen kartoittaminen ja hintavertailu (24 %).  
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Henkilöstöhallintoon liittyvistä sihteeritehtävistä käytettiin kyselyn perusteella eniten: 

henkilöstöhallinnon asiakirjojen valmistelu- ja allekirjoituksista huolehtiminen (56 %), 

henkilöstöasioihin liittyvä yleisneuvonta (53 %) sekä muut henkilöstöhallintoon liittyvät 

tehtävät (25 %). Näiden osalta tulee huomioida, että vaikka usein käännytään henkilös-

töasioissa suoraan sihteerien puoleen, ohjaavat sihteerit usein kysymykset eteenpäin 

henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, joilla on laajempaa osaamista kyseisistä asioista. Sa-

moin tulee ottaa huomioon, että asiakirjojen kierrättäminen paperilla allekirjoituksia ja 

arkistointia varten tulee tulevaisuudessa sähköistymään pikkuhiljaa. 

Muista tehtävistä/palveluista käytettiin eniten seuraavia: matkavarauksiin liittyvä neu-

vonta (35 %), ulkomaan matkavaraukset ja henkilöstön muistamisiin liittyvät tehtävät (33 

%) sekä kalenterivarauksiin, kotimaan matkavarauksiin ja työhyvinvointiryhmiin liittyvät 

tehtävät (29 %). Ulkomaan matkavaraukset tehdään virastossa toistaiseksi joko matka-

sihteerin kautta tai suoraan matkatoimiston kautta. Henkilöstöllä on käytössään maksu-

kortit, joilla eri hankinnat voidaan itse maksaa. Työhyvinvointiryhmiä on eri yksiköissä ja 

niissä on useimmiten perinteisesti ollut myös yksikön sihteeri mukana.  

Eniten käytetyt sihteeripalvelut ovat asiakkaiden vastausten perusteella: kokoustarjoilu-

tilaukset ja/tai niiden maksaminen (37 henkilöä vastanneista), henkilöstöhallinnon tieto-

järjestelmään liittyvä ohjeistus (32 vastanneista) ja jaetusti laskujen asiatarkastus ja tili-

öinti sekä matka- ja pienkuluveloituksiin liittyvän järjestelmän neuvontatehtävät (26 hen-

kilöä). Tässä tulee huomioida, että kokoustarjoilutilaukset voidaan tehdä sekä maksaa 

myös itse, tai voidaan hoitaa sähköisesti ja mahdollisen laskutuksen kautta, henkilöstö-

hallinnon ohjelman käytön ohjeistus kuuluu osittain myös henkilöstö- ja tietohallintoon, 

ja että laskuihin ja matka- sekä pienkuluveloituksiin liittyvät tehtävät ovat taloushallintoon 

kuuluvia sihteeritehtäviä, joiden pääasiallinen tuki ja osaaminen löytyy taloushallinnon 

asiantuntijoilta.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että sihteeripalveluilla on rajapintoja aiempien esimerk-

kien valossa viraston talous-, henkilöstö-, vahtimestari- ja tietohallinnon sekä viestinnän 

palveluitten kanssa. Lisäksi viraston kansainvälisten asioiden asiantuntijoilla on rajapin-

toja tehtävissään erityisesti ylimmän johdon sihteereiden tehtävien kanssa, sillä molem-

pien työntekijöitten tehtäviin kuuluu muun muassa kansainvälistä yhteydenpitoa, esitys-

materiaalien valmistelua sekä ylimmän johdon tapaamisten tai tilaisuuksien valmistelua. 
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Toisaalta myös datankeruuyksikössä tehdään joitain sihteereille tai asiakaspalvelulle pe-

rinteisesti tuttuja tehtäviä, kuten tietojen kerääminen ja taulukointi sekä koosteiden teke-

minen.  

Organisaatiomuutoksen jälkeen ja tutkimuksen aikana oli asiakastiedotus jäänyt liian vä-

häiselle. Tutkija tiedotti yksiköiden johtotiimejä muutoksista, vei intraan tietoa, pyysi sih-

teereitä viemään omalta osaltaan tietoa yksiköihin ja kävi muutaman yksikön infoissa 

kertomassa sihteeripalveluiden muutoksista, mutta laajempaa tiedotusta olisi tarvittu. 

Toisaalta viestinnän osittainen epäonnistuminen ei ollut kovin tavatonta, sillä viestintä on 

haastava laji ja esimerkiksi sisäisestä viestinnästä harvoin saa muutoinkaan kiitosta. 

Muutosjohtamisen kirjassa kerrotaan laajemmallakin tasolla organisaatioiden henkilös-

tökyselyiden yleisiksi parannuskohteiksi johdon viestinnän, sisäisen tiedotuksen ja avoi-

muuden. Kritiikkiä tulee usein juuri tiedotuksen niukkuudesta, puuttumisesta, vääräaikai-

suudesta tai liiallisesta informaatiotulvasta. (Mattila 2007, 186.)  

Toisaalta, vaikka myös kehotetaan toistamaan samaa viestiä useita kertoja ja eri kanavia 

hyödyntäen mainittakoon, että toimintatutkimuksen loppuvaiheen lisätiedotuksen aikana 

tuli myös palautetta väärästä tiedotuskanavasta ja liiallisesta tiedotuksesta. Tasapainon 

löytämisen oppii varmasti pidemmän kokemuksen kautta ja toisaalta esimerkiksi digi-

viestimien monipuolinen käyttö ei ole vielä täysin viraston koko henkilöstön hallussa, jol-

loin saatetaan tarvita ajoittain myös vanhanaikaisempia tai tehokkaiksi todettuja viestin-

täkeinoja.  

Tulosten perusteella tiimin sisällä vastuunjaot eivät olleet olleet sihteereiden kesken sel-

vät. Sihteeripalveluiden näkyvyyttä tuli ja tulee edelleen lisätä. Kyselyn tuloksia tulee 

seurata ja kehittämisideoita jatkojalostaa tulevaisuudessa. Sihteeritiimin osaamista ja 

palvelualttiutta tulee osittain kehittää. Sihteerin ammatti on tavallaan kutsumusammatti 

ja osa tiimin sihteereistä on tai oli ollut tehtävässä ilman suurempaa intohimoa tehtävää 

kohtaan. Tällöin ulkoinen motivointi on haastavaa.  

Muutamat kyselyssä esille tulleet parannusehdotukset ovat itse asiassa olleet tutkimuk-

sen aikana käytössä, mutta ne eivät ole eri syistä valitettavasti olleet kaikkien asiakkai-

den tiedossa. Esimerkiksi yksiköiden nimetyt sihteerit ja sijaiset, yhteissähköposti, työs-

kentely keskimäärin kerran viikossa eri yksiköiden työtiloissa, sihteeripalveluiden intrasi-

vut ja mahdollisuus asioida puhelimitse tai Lyncin kautta ovat olleet sihteeripalveluissa 
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käytössä tutkimuksen aikana. Myös sihteereiden oma-aloitteisuudessa, asiakaspalvelu-

asenteessa, osaamisessa ja aktiivisuudessa on eroja. Yksiköt ovat käyttäneet sihteeri-

palveluita tutkimuksen aikana eri tavoin ja eri määrin, koska myös yksiköiden välillä on 

merkittäviä eroja muun muassa henkilöstön itseohjautuvuuden, osaamisen ja henkilös-

tön määrän sekä nimikkeiden suhteen. Jossain yksikössä on esimerkiksi töissä lähinnä 

tietotekniikan asiantuntijoita ja jossain yksikössä on ympäri Suomea sijoittuneita puhe-

linpalvelua tekeviä työntekijöitä, joissain yksiköissä on epävirallisia sihteereitä ja niin 

edelleen.  

Kyselyn vastausten perusteella kokonaisarviointi tutkimuksen aikaisiin muutoksiin kallis-

tuu kyselyn perusteella joko neutraaliin tai negatiiviseen. Kuitenkin suurin vastaajajoukko 

käytti vähiten palveluita ja palvelut eivät olleet heille niinkään tuttuja. Muutosten näky-

vyys ja positiivisuus tulee jälkijunassa jo muutoksen lyhyen historiankin perusteella. 

Muutosten toteuttamiseen vaikuttaa myös esimerkiksi ulkopuolelta taloon tullut tutkija, 

jonka perehtyminen ensin viraston rakenteisiin ja toimintatapoihin vie oman aikansa. Ih-

misten suhtautuminen muutoksiin ja valmiudet uuden oppimiseen vaihtelevat niin ikään. 

Kokonaisvaltainen uudistaminen vaatii pidemmän ajan. Tehtävää on vielä paljon ja uusia 

muutoksia on tulossa lähiaikoinakin. Kyselyn avulla saatiin selville, että koko hallinnon 

tukipalveluiden tiedottamisessa ja niiden hyödyntämisessä on parantamisen varaa. Uu-

distuneet sihteeripalvelut toimivat laaja-alaisemmassa kehittämisessä ikään kuin pilot-

tina. Hallinnolta kaivataan selkeämpiä ohjeistuksia ja linjauksia viraston asioissa.  

Kyselyyn liittyen tuli välikäden kautta jonkin verran palautetta, että se oli ollut liian pitkä, 

vaikka siinä olikin vaihtoehdot valmiina, kyselyn pystyi välitallentamaan ja siihen saattoi 

palata myöhemmin uudelleen ja avovastaukset olivat vapaaehtoisia. Kyselyn vastaus-

prosentti (noin 11,4) oli huhtikuun aiempaa hallinnon palvelukyselyä parempi (noin 0,4 

yksikköä) ja vastauksissa tuli osittain esille saman suuntaista palautetta kuin hallinnon 

kyselyssä. Esimerkiksi seuraava lainaus hallinnon vuoden 2019 kevään palveluky-

selystä: ”Sihteeripalveluissa on paljon eroja laadussa ja palveluasenteessa, joten palvelun taso 

liittyy siihen, kenen kanssa asioit. Joitain prosesseja voisi miettiä myös yli yksikkörajojen, esimer-

kiksi yksi sihteeri tekisi yhteisten tilaisuuksien varaukset kaikille, eikä jokaisen yksikön sihteeri 

vain omalle yksikölleen. Matkustuspalvelussa palvelun laatu on ihan ylivertaista ja enemmän kuin 

pyydät ja odotat useimmiten. Monissa muissa organisaatioissa itsepalvelu tai itseselviäminen on 

paljon laajempaa.” Hallinnon palvelukyselyn perusteella henkilöstön tyytyväisyys sihteeri-

palveluihin oli hieman kasvanut (0,14 yksikköä) vuonna 2018 ja keväällä 2019 tutkimuk-

senkin ajanjaksolla (Hallinnon palvelukysely 2019).  
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Kyselyn palautteisiin liittyen on seuraavana esitetty kooste.   

Vastaaja Palaute 

1 
Ennen sihteeri istui lähistöllä ja hänet tunsi, hän oli helposti tavoitettavissa omasta huoneesta ja siellä 
saattoi keskustella henkilökohtaisemmatkin asiat rauhassa. Sihteeri neuvoi ja tiesi kaikesta kaiken! 

2 Pitäisi olla hyvin selkeää, että jos olet yksikön X työntekijä, sihteerisi on Y, varalla Z. 

3 

Sihteerien tulisi käyttää palvelusähköpostia, vastata viesteihin nopeasti ja olla aktiivisia. Kun sihteeriä ei 
tunne henkilökohtaisesti ja jos työote on passiivinen, tulee kaikki asiat hoideltua itse. 

4 Ammattitaitoista ja avuliasta väkeä. 

5 

Sihteeritiimi on keskittynyt tietylle alueelle avotilaan, kannattaa miettiä, onko tämä järkevää, sillä aika pal-
jon välillä tulee keskustelua. Olisi hyvä, että keskustelu pidetään avotilassa hiljaisena, ja aika hyvin se on 
sitä ollutkin. Moni ei tiedä, onko sihteeritiimillä esim. vakipaikat avotilassa. Jos on, ne pitäisi merkitä. Mutta 
onko tälle perusteita? Toisaalta tehokkaan tiimityön kannalta on eduksi, että istutaan samassa tilassa. 
Kannattaa myös miettiä, miten viestitään arjen työstä, kiireen esille tuominen puheissa ei ehkä rohkaise 
käyttämään sihteeripalveluja, ainakin itse olen joskus ollut varovainen kääntymään sihteeritiimin puoleen, 
kun on annettu ymmärtää, että on kova kiire. Puhe myös kuuluu avotilassa aika laajalle ympäristöön. Voi-
siko sihteeripalveluihin yhdistää toimistotekniikan yms. palveluiden tarjonnan, sekä perusopastuksen näi-
den laitteiden käyttöön? Ehkä jostakin saataisiin tähän lisäresurssi tai se voisi tapahtua toimintoja yhdistä-
mällä. 

6 

Nykyinen kollektiivisen vastuun järjestelmä ei toimi, vaikka yksittäisiltä sihteerien töitä tekeviltä henkilöiltä 
saa hyvää palvelua niin on epäselvää kenen vastuulla asiat ovat. 

7 Muutos tuli liian nopeasti, jotta kaikki sihteerit olisivat osanneet ja tienneet uudet tehtävänsä. 

8 
Tuntuu siltä, ettei sihteeripalveluissa itsekään tiedetä mitä tehtäviä tai vastuita sinne kuuluu ja kuka edellä 
mainittuja tehtäviä ja asioita virastossa hoitaa. 

9 Mukavia ihmisiä, joiden kanssa on helppo asioida. 

10 

En tiedä sihteerin toimenkuvasta riittämiin, mutta toivon, että rutiinit tehdään mahdollisimman helpoiksi - ja 
jakautuu tasapuolisesti ihmisille, että kaikilla olisi mahdollisimman monipuoliset ja osaamista vastaavat 
työtehtävät. Lisäksi toivoisin yksiköille nimettyjä sihteereitä nyt paremmin jalkautumaan myös yksiköihin, 
että väki tietäisi, kuka on meidän sihteeri, ja uskaltaisi siten paremmin ottaa yhteyttä. 

11 Enemmän ja monipuolisempia sihteeripalveluita. 

12 

Tulisi pohtia mitkä kaikki tehtävät voidaan siirtää sihteereille tehtäviksi. Nyt yksiköt käyttävät sihteeripalve-
luita eri tavoin. 

13 

Hyviä ponnistuksia on tehty nyt. Olisi tärkeää, että kaikkien sihteerien osaamistaso olisi korkea, ei vain 
muutamien, jotka hallitsevat kaikki osatehtävät. Palveluasenne ja tavoitettavuus tärkeää, myös työhön tu-
loajat! 

14 

Esim. kaikki laskut kuten matkalaskut voisi tehdä aina suoraan sihteeripalveluissa. Keskittäminen tehos-
taisi tätä hallinnollista työtä. 

15 Minimoiden muutokset. Palvelujen standardointi. 

16 

Koska sihteerit ovat joukko täysin erilaisia yksilöitä, niin "tasapäistämistä" olisi vältettävä. Näistä eri alojen 
osaajista saisi parhaan hyödyn, kun he voisivat keskittyä tehtäviin, jotka tuntuvat omilta, eikä väkisin yri-
tetä saada kaikkia samaan muottiin. 

17 

Sihteerit mukaan päivittäisiin tehtäviin ja kokouksiin, jotta he voivat tarjota sopivia palveluita asiakastar-
peen mukaan. 

18 

Yhdenmukaiset ohjeistukset, niin että ei eri tietoa eri paikoissa (ainakin tarjoilutilausten ohjeistussivulla ei 
ole ollut kaikkea tarvittavaa tietoa, vaan osa on muualla). 

19 Toiminta on vasta vakiintumassa. En tekisi näin pian isompia muutoksia. 

20 Apua saa aina tarvittaessa joko nimetyltä sihteeriltä tai muilta tiimiin kuuluvilta. 

21 

Minulle ei edelleenkään ole selkeää, mitä palveluita voi käyttää. Toivoisin sihteeritiimin vetäjän vierailevan 
jotissa kertomassa asioista. Millä välineellä saa yhteyden sihteeriin? 

22 Palvelut ovat parantuneet 

23 
Olen saanut vastaukset kysymyksiini nopeasti ja ammattitaitoisesti. Palvelu on luotettavaa. 

24 Kaikki mitä sihteeripalveluja olen pyytänyt, niin olen saanut ja kiitettävällä aikataululla. 

25 Sihteerit, muutamaa pl., eivät osaa tehdä sihteeriltä vaadittavia tehtäviä. 

26 

Aiemmin sihteeri istui lähellä ja oli helppo kysyä, nyt ensisijaisesti pyrkii selvittämään asiat muuta kautta. 
Sihteeripalvelut jääneet hieman etäisiksi. 

27 En edes tiedä, kuka on tämän yksikön sihteeri. 

28 Yksikön asiat ovat uudelle sihteerille vieraita 

29 Palveluja on entistä vähemmän tarjolla ja tulee turvauduttua enemmän itsepalveluun ja vertaistukeen. 

30 Vaikeampi tavoitettavuus 

31 Kun sihteerit istuvat pääsääntöisesti samassa paikassa, saa aina tarvittavan avun joltakin heistä. 

Kuva 16 Kooste kyselyn avovastauksista 
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Kyselyn jatkotoimenpiteiksi sovittiin tiimin kanssa seuraavat neljä toimenpidettä: 

1. Koordinaattori lisää viestintää eri kanavissa ja vierailee tarvittaessa esimerkiksi 

yksiköiden johtotiimien kokouksissa tai yksikköinfoissa 

2. Sihteerit menevät yksiköidensä johtotiimeihin tai yksikköinfoihin esittäytymään 

3. Viraston sisäiset ”Sihteerimessut” asiakkaille 30.10.2019 klo 12 – 15 

4. Tutkija/koordinaattori tekee sihteeripalveluiden intrasivuille asiakkaille palaute-

osion 

Sihteerimessuihin liittyen perusti tutkimusryhmä oman kolmen sihteerin järjestelytiimin. 

Messujen teemaksi valittiin Halloween ja ”Pelottomat sihteeripalvelut”. Tilaisuuteen lupa-

sivat järjestelytiimin sihteerit tehdä Halloween-aiheisia tarjottavia ja koko sihteeritiimin oli 

tarkoitus pukeutua Halloween-teeman mukaisesti. Messujen ideana oli hauskalla tavalla 

esitellä sihteerit ja sihteeripalvelut viraston sisäisille asiakkaille. Tilaisuuteen oli järjeste-

lytiimin tarkoitus myös tehdä julisteita ja infograafeja sihteeripalveluihin liittyen.  

Asiakaspalautteisiin liittyen tutkija teki sihteeripalveluiden intrasivuille jatkuvasti avoimen 

Webropol-linkin, jonka takana avautuvalla lomakkeella oli mahdollista jatkossa antaa pa-

lautetta. Lomakkeelta pystyi valitsemaan palautteeseen soveltuvan kohdan, eli kaikki 

kentät olivat vapaaehtoisia. Palautteet sovittiin käsiteltävän tiimikokouksissa aina, kun 

palautteita on ilmaantunut. Palautelomake on esitetty seuraavassa kuvassa. Myöhem-

min muutettiin palautelomaketta vielä yksinkertaisemmaksi, jotta kynnys antaa pa-

lautetta olisi mahdollisimman matala.  

Muita ideoita jatkotoimien suhteen olivat muun muassa sihteereiden ja heidän erityis-

osaamisensa tarkempi esittely kuvineen intrassa, aktiivinen jalkautuminen yksiköihin ja 

yksiköiden arkeen ja videon tekeminen sihteeripalveluista.  
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Kuva 17 Asiakaspalautelomake 
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5.4 Sihteeripalveluiden uudistamisen loppukysely sihteereille 

Anonyymin sähköisen Webropol-kyselyn avulla sai tutkimusryhmä selville, että sihtee-

reiden osaamisessa oli tapahtunut selkeää kehittymistä edellisen vuoden lopun asetan-

taan verrattuna. Samoin organisaatiotuntemus (yksikkökohtainen osaaminen) oli lisään-

tynyt. Kysyttäessä mahdolliseen yhteen sihteeripostilaatikkoon siirtymisestä, oli puolet 

kuudesta sihteeristä sitä mieltä, että siihen ei kannattanut ryhtyä ja puolet ei osannut 

ottaa asiaan kantaa.  

Tehtävien ja vastuiden jakoon liittyen suurin osa (5 sihteeriä) koki tietävänsä tehtävänsä 

ja vastuunsa sihteeritiimissä. Kaikki vastaajat kokivat oppineensa tiimiltä ja/tai työparil-

taan uutta tutkimuksen aikana. Edelleen kaikki olivat saaneet toiselta sihteeriltä apua 

aina tarvittaessa. Työilmapiirin kokivat kaikki kuusi vastannutta sihteeriä hyväksi. Sihtee-

rin työssä viihtyi neljä vastaajaa kuudesta ja kaksi vastaajaa ei osannut ottaa asiaan 

kantaa. Vastanneista suurin osa (5 sihteeriä) kokivat, että tiimillä on vielä opittavaa muu-

tosten myötä. Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että muutoksissa oli onnistuttu hyvin. Avovas-

tauksissa toivottiin prosessien selkiyttämistä edelleen ja uusien viestintävälineiden (esi-

merkiksi Yammer ja Teams) käytön periaatteista sopimista.  

5.5 Ajanhallinnan kehittyminen 

Tuloksiin kuuluu myös osaamisen kehittymiseen liittyen oman ajanhallinnan ja suunnit-

telun kehittyminen. Tutkimuksen aikana kehittyi ainakin tutkijan ajanhallinta. Oleellista oli 

pyrkiä keskittymään kerralla yhteen asiaan, kun prioriteetit olivat selvillä. Keskittymistä 

helpottamaan pystyi tarvittaessa valitsemaan monitoimitilan hiljaisen huoneen, tai etä-

työskentelyn. Tärkeysjärjestyksen asettamisessa vaikuttivat muun muassa tehtävän 

ajankohta, kiireellisyys, asiakas (pääjohtaja, johtaja, ulkoinen asiakas ja niin edelleen) 

sekä syy-seuraus-analysointi. Mitä esimerkiksi seuraa, jos tiettyä tehtävää ei tehdä heti, 

pian tai lähipäivinä? Kalenterimerkinnät, aikataulutus, tapaamisiin sekä kokouksiin val-

mistautuminen ja oman työn suunnittelu oli tärkeää. Samoin riittävän laadun määrittely 

tehtäviin liittyen. Kaikkea ei tarvinnut, eikä tarvitse tehdä lähes täydellisesti, vaan loppu-

tuote, eli tehtävän tarkoitus määrittelee asian.  Täytyi keskittyä siihen asiaan, mitä oli 

tekemässä. Kannatti pysyä rauhallisena myös kiireen keskellä, jotta keskittyminen ei häi-

riinny. Isommat kokonaisuudet kannatti pilkkoa pienempiin osiin. Tehtävät kannatti aloit-

taa ajoissa, jos siihen oli mahdollisuus. Keskittymistä auttoi tauoista huolehtiminen (eri-

tyisesti kiireetön lounastauko aina kuin mahdollista), riittävä määrä hyötyliikuntaa, unta, 
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huumoria ja ravintoa, josta tulee hyvä olo (, koska hyvällä mielellä jaksaa enemmän). 

Aina kun mahdollista, kannatti kysyä tarvittaessa neuvoa ohimennen asiantuntijoilta ja 

kollegoilta, verkostoitua ja etsiä tietoa eri sisäisistä tietolähteistä. Oma aika ja rentoutu-

minen olivat myös tärkeitä sekä taito kyseenalaistaa jo totuttuja tapoja.  

Tiimitasolla aikaa hallittiin esimerkiksi niin, että tutkija varasi työntekijöiltä tarvittaviin ta-

paamisiin aikaa, avusti alussa kollegiaalista yhteistyötä varaamalla muun muassa työn-

tekijöiden keskinäisiä perehdytysaikoja, osa sihteereistä osallistui tiettyihin koulutuksiin, 

projekteihin tai infoihin (ja jakoi tietoa sitten tiimissä eteenpäin) ja vaikka siten, että tutkija 

jakoi tulleita tehtäviä eri sihteereiden kesken osittain aikatauluihin (tai kalenterimerkintöi-

hin) perustuen. Jokaisella oli olemassa työnkuvansa, tavoitteidensa (oman osaamista-

son nostaminen tai ylläpitäminen sekä omat ja tiimin tehtävät) ja sihteeripalveluiden pe-

ruspalveluiden kautta oma suunnitelma tehtävistä, joihin toki päivittäin saattoi tulla muu-

toksia esimerkiksi poissaolojen ilmaantuessa. Poissaoloja varten oli kuitenkin sijainen ja 

varasuunnitelma tai henkilö. Kannustaminen ja hyvästä työsuorituksesta kiittäminen kuu-

lui tiimiin sisäiseen omaan sparraukseen. 

Ajankäytön ja suunnittelun johtaminen kuuluu konkreettisiin keinoihin johtaa työtä esi-

miehenä. Tavoitteet ovat tärkeitä, niiden tulisi olla selkeitä ja niiden asettamiseen tulee 

voida vaikuttaa. Onnellisuus ja työkavereiden keskinäinen arvostus heijastuu työsuori-

tukseen. Nykypäivän esimiehet ovat tavallaan asiantuntemuksen koordinaattoreita. Tie-

tystä vallasta tulee luopua ja antaa alaisille tilaa. (Tienari & Piekkari 2011, 254.) 

5.6 Asiakas- ja sihteerikyselyiden jälkeiset tulokset 

Asiakaskyselyn jälkeen pyysi tutkija asiakkailta elokuussa Yammer-tiedotteen kautta tyk-

käysten tai vapaan palautteen avulla tietoa siitä, olivatko sihteeripalvelut selkiytyneet 

asiakkaille toukokuun jälkeen. Vapaata palautetta ei tullut, mutta muutama tykkäys kertoi 

osaltaan siitä, että oltiin menossa oikeaan suuntaan. Kyselyn jälkeen tuli aiempaa enem-

män uusilta sisäisiltä asiakkailta yhteydenottoja tutkijaan sihteeripalveluihin liittyen ja 

näytti siltä, että asiakkaat löysivät sihteeripalvelut tai tiesivät ainakin kysyä sihteeripalve-

luista oikealta henkilöltä entistä paremmin. Myös eri yksiköiden kanssa lisätty yhteistyö 

eri sihteeripalveluprosesseihin liittyen alkoi tuottaa tulosta toimintatapojen selkeytymi-

senä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisena esimerkiksi tilausten tekemiseen sekä uu-

teen digitaaliseen kokoustekniikkaan liittyen.  



67 

 

6 Loppupäätelmät 

Tämä kehittämishanke ja toimintatutkimus tarjosi ryhmälle sekä tutkijalle paljon uuden 

oppimista, hedelmällistä ja avartavaa yhteistyötä sisäisten kumppaneiden kanssa kuin 

myös askelia eteenpäin kohti jatkuvan kehittämisen ja parantamisen periaatetta. Uudis-

tamistyön aikana sain huomata, kuinka tiedon lisääntyessä lisääntyi halu ja tarve lisäte-

kemiseenkin. Työ on tavallaan vasta alussa niin ajan kuin tulostenkin suhteen. Tiedon ja 

toiminnan raportointi, dokumentointi ja analysointi vaativat paljon työtä. Työtä oli kuiten-

kin mielenkiintoista ja motivoivaa tehdä, vaikka opinnäytteen ajoittaminen työpaikan 

vaihdosten aiheuttaman muun uuden oppimisen lomaan olikin ajoittain haasteellista. 

Edelliseen työpaikkaan aloitettu ja laajaan nykytila-analyysiin jäänyt toimintatutkimus 

vaati oman ylimääräisen aikansa. Sekään aika ei kuitenkaan mielestäni mennyt huk-

kaan, vaan opin siitä yhtä lailla. Myös kyseinen organisaatio sai käyttöönsä jatkotyöstä-

mistä varten hyödyllistä materiaalia.   

Opin muun muassa viestinnän, verkostoitumisen, periksi antamattomuuden, kärsivälli-

syyden ja yhteistoiminnan tärkeyttä. Kehityin mielestäni tutkijana, työntekijänä ja kirjoit-

tajana hankkeen aikana. Nyt ymmärrän paremmin, mitä tiedon luotettavuus ja jatkuvan 

kehittämisen periaate tarkoittaa. Tiedän, että olen matkallani vasta alussa ja vain taivas 

on rajana, mitä kehittämiseen tulee.  

Analysoitaessa vielä kokonaistuloksia, voidaan sanoa, että hankkeen onnistumisen ar-

vioinnissa tulee huomioida tutkimuksen aihealueen laajuus ja tutkijan alussa olleet ny-

kyistä vajavaisemmat kohdeorganisaation tiedot sekä taidot. Toimintatutkimuksen ai-

kana on menty koko ajan eteenpäin pieniä muutoksia tai parannuksia tehden. Täten 

asiakaskyselyllä saatu tieto on tavallaan ollut jo osittain vanhentunutta, kun se on saatu 

kesälomien jälkeen yhteiseen käsittelyyn. Toisaalta esimerkiksi asiakaskyselyssä eniten 

vastaajat eivät välttämättä ole käyttäneet juurikaan sihteeripalveluita. Tällöin heidän vas-

tauksilleen ei voi antaa liikaa painoarvoa.  

Päätelmäni kuitenkin painottuvat positiivisen puolelle. Alussa tutkimuksessa oli haasteita 

sihteereiden osallistamisessa, mutta eteenpäin mentäessä sihteereiden osallisuus ja 

motivaatio kasvoivat. Vasta, kun päästiin aidosti toimimaan yhdessä, saatiin tuloksia ja 

sihteeritiimin näköisiä ideoita. Onneksi näin tapahtui. Olen kiitollinen sihteeritiimin asian-
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tuntevasta ja moninaisesta henkilöstöstä. Uskon, että tulevien Sihteerimessujen ja mui-

den toimenpiteiden avulla voimme tarjota entistä parempia sihteeripalveluita entistä tyy-

tyväisemmille asiakkaille. 

Matkan varrella sain todistaa muutosta kohti Työterveyslaitoksenkin määrittelemää huip-

putiimiä, jossa kollegoita kohdellaan kuin sisäisiä asiakkaita. Tutkimuksen lopussa sih-

teeritiimi esimerkiksi otti vastuuta omista töistään, arvosti toistensa työpanosta, ideoi ai-

dosti uusia työtapoja, lisäsi keskinäistä yhteydenpitoa ja tiedotusta kuin luonnostaan, 

antoi avoimesti palautetta toisilleen, auttoi oma-aloitteisesti työkaveria ja esimerkiksi 

jousti asioissa tarvittaessa kollegan eduksi. Kuin kirjan määrittelemässä innovatiivisen 

työyhteisön huipputiimissä, aloimme tehdä enemmän ryhmätöitä, jokainen osallistui esi-

merkiksi ideointiin, työnkuvat selkeytyivät, jokaisella jäsenellä oli mahdollisuus vaikuttaa, 

keskustelimme avoimesti ja työilmapiirimme oli hyvä. (Työterveyslaitos 2000, 59 -60 ja 

90.) 

Toimintatutkimuksessa on samankaltaisuutta ketteryysajattelun ja ketterien toimintamal-

lien kanssa. Kuten toimintatutkimuksessa, tähtää esimerkiksi moderni ketteryys, kuin 

myös Lean-ajattelu jatkuvaan kehittämiseen sekä laadun parantamiseen kokeilujen 

kautta. Ketterissä malleissa puhutaan palvelujohtamisesta, tiimin valmentamisesta ja fa-

silitoinnista. Sihteeripalvelutkin pohjautuvat palvelun joustavuuteen ja muokattavuuteen 

asiakasnäkökulman, tarpeen ja tilanteen mukaisesti. Tässä toimintatutkimuksessa toi-

mittiin ikään kuin Scrumin sprinttien omaisesti lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteitä 

muokaten sitä mukaa, kun asiakkailta ja tiimiltä saatiin lisätietoa toiminnan paranta-

miseksi. Toiminnan nopeus syntyi keskittymällä kulloinkin oleelliseen osatehtävään tai 

asiaan ja laatua saavutettiin ketterän kehitystyön ja fokusoinnin vuoksi. Ymmärrettiin, 

että ei kannata tehdä ylilaatua, vaan riittävä laatu on tarpeeksi. Asiakkaat ja tiimin yksilöt 

olivat keskiössä ja vuorovaikutus korostui. Ketterissä tiimeissä kannustetaan jatkuvaan 

oppiseen, toiminnan läpinäkyvyyteen ja johtaminen tapahtuu yhteisten tavoitteiden 

kautta, kuten tässä toimintatutkimuksessakin. (Projekti-instituutti 2019.) 

Jatkokehittämisen suhteen ehdotan fasilitointimenetelmien laajempaa käyttöä, työnjaon 

kehittämistä enemmän toimintojen tai erityisosaamisen suuntaan, yhteistyön vielä tiiviim-

pää jatkamista hallinnon muiden tukipalveluiden kanssa kohti hallinnon virastolle yhteis-

ten prosessien kehittämistä, käyttöön tutkimuksen loppupuolella otetun asiakaspalaute-

järjestelmän kehittämistä ja verkostoitumista muiden virastojen sihteeripalveluiden 
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kanssa. Mittareiden käyttöön liittyvissä kyselyissä kannattaa jatkossa käyttää täysin sa-

maa muotoa ja kysymykset suunnitella nyt toteutettuja tarkemmin. Mahdollisesti myös 

entistä selkeämmin ja suppeammin. Eli kyselyidenkin kohdalla enemmän asiakasystä-

välliseen suuntaan.  

Näiden ohella kyselyssä saatujen asiakaspalautteiden perusteella ehdotan asiantuntija-

työtä enemmän tukevien lisäpalveluiden suunnittelua ja lanseerausta sekä kustannus-

hyötyjen laajempaa tarkastelua laskemalla eri palveluihin sihteerin käyttämän työajan 

hinta suhteessa esimerkiksi esimiesasiakkaan vastaavan tehtävän työajan hintaan. Tä-

ten saadaan kertomalla selville esimiestyöstä säästetty vuositason työtuntien nettohyöty 

keskimääräisinä euroina.  

Kustannus-hyötyanalyysiin helposti laskettavina esimerkkeinä toimivat muun muassa 

kokousmateriaalien valmistelu tai viimeistely (vähintään 2 h/kk per sihteeri), tilausten 

syöttäminen tilausjärjestelmään (vähintään 2 h/kk per sihteeri), laskujen tiliöinti (vähin-

tään 2 h/kk per sihteeri), kuluveloituksissa neuvominen ja kuluveloitusten puolesta val-

mistelu (vähintään 2 h/kk per sihteeri), yksiköiden intrasivujen päivittäminen ja tiedotta-

minen (vähintään 2h/kk per sihteeri) ja niin edelleen. Kun yksiköitä on yhdeksän, niin 

näin hyvin karkeasti arvioiden vaikkapa vuositasolla säästyy esimiesten aikaa rahassa 

mitattuna ((5 tehtävää x 2 h x 9 yksikköä x 31€/h x 12 kk) -(5 tehtävää x 2 h x 9 yksikköä 

x 21€/h x 12 kk)) 10 800€. Todellisuus lienee huomattavasti enemmän, kun peruspalve-

luita on enemmän.  

Arvokkaita ovat myös esimiesten puolesta tehdyt selvitystehtävät, joihin esimerkiksi uu-

den esimiehen aikaa kuluu osaavaa sihteeriä enemmän. Todellisia aikoja voidaan mitata 

tarvittaessa myöhemmin muun muassa Time Flies-ohjelman avulla (, jonka käytöstä tut-

kijalla on kokemusta aiemmalta työpaikalta ja aiemmin eri organisaatioon aloitetusta toi-

mintatutkimuksesta) ja keskiarvopalkkoja laskennassa hyödyntäen. Myös 24.9.2019 tie-

toon saatu organisaatiomuutos tulee aiheuttamaan muutoksia sihteeritiimin tehtävissä 

enemmän toimintokokonaisuuksien suuntaan, kun yksiköiden määrä tulee vähentymään 

alle puoleen.  

Lisäksi ehdotan jatkokehittämiseen ketterien menetelmien koulutuksessa (Projekti-insti-

tuutti 2019) oppimiani ketterien menetelmien hyödyntämistä tiimityössä. Erityisesti Kan-

ban, eri priorisointimenetelmät (kuten Coveyn nelikenttä, Lean startupin 2 X 2 -priorisoin-
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timatriisi ja 5 X Miksi), eri ajanhallintamenetelmiä (kuten Pomodoro), visualisointia, käyt-

täjätarinoiden hyödyntämistä ja eri ohjelmistotyökaluja (kuten Trello tai Atlassian) kehi-

tysjonojen hallintaan.  

Fasilitoinnissa luodaan yhdessä uutta. Siinä hyödynnetään luovaa ongelmanratkaisua 

(tavoitteen tai haasteen selkeyttäminen, tiedon kerääminen, ongelman kiteyttäminen, 

ideoiden tuottaminen, ratkaisujen syventäminen ja toimenpiteiden suunnitteleminen) ja 

asetetaan välitavoitteita. Hyvältä fasilitaattorilta (mahdollistajalta) vaaditaan muun mu-

assa läpinäkyvyyttä, puolueettomuutta, neutraaliutta omien ideoiden esille tuomisen suh-

teen, aktiivista ryhmän kuuntelemista, joustavuutta, kykyä ryhmän osallistamiseen (esi-

merkiksi tehokkaiden ryhmätyömenetelmien avulla), riittävää asioiden ja ideoiden doku-

mentointia, kykyä prosessien suunnitteluun ja selkeään ohjeistukseen. (Kantojärvi 27,40 

ja 53.) 

Fasilitointi onnistuu parhaiten turvallisessa ja energialtaan positiivisessa ilmapiirissä. 

Esimerkkinä useista fasilitoinnin ryhmätyöskentelyn menetelmistä mainittakoon muutos-

ten ja ideoiden myyminen tai vastarinnan käsittely toimintatutkimuksen isän, Kurt Lewinin 

kehittämän voimakenttäanalyysin avulla. Siinä idea, ratkaisu tai haaste oikeutetaan ker-

tomalla siitä ensin tarpeeksi, pyytämällä kuulijoita analysoimaan sen plussat ja miinuk-

set, keskittymällä sitten miinuksiin ja edelleen ideoimalla keinoja miinusten vähentämi-

seen ja viimeiseksi sopimalla yhdessä ratkaisuista ja toimenpiteistä plussien toteutu-

miseksi ja miinusten vähentämiseksi. (Kantojärvi 91 ja 214.) 

Ja vaikka asiantuntijaorganisaatiossanikin tietojohtaminen on merkittävässä roolissa ja 

me kaikki elämme tietovallankumousta, jossa tietoa tarvitaan kaikkialla ja sitä on helposti 

saatavilla, emme me koskaan tule valmiiksi, sillä ”näinä aikoina olemme kaikki väistämättä 

alikoulutettuja. Sanoihan sitä paitsi jo Sokrates aikoinaan: Tiedän vain sen, kuinka tietämätön itse 

olen (Nordström & Ridderstråle 2006, 32).” Eli edessämme on alati uutta opittavaa sekä ke-

hityttävää jatkossakin ja tieto vanhentuu mahdollisesti jo syntyessään.  
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Liite 1 Uuden sihteeripalvelutiimin palveluiden tarvekartoituskysely johdolle 
10/2018 

1.10.2018 lähtien voimaan astuneen muutoksen myötä sihteerit muodostavat sihteeri-

palvelutiimin. Tämän kyselyn avulla kartoitetaan nykytilaa ja muutoksen jälkeistä palve-

lun tarvetta. 

Nimesi ja yksikkösi: 

1. Millaisia sihteeripalveluita olet käyttänyt? 

2. Mitä uusia sihteeripalveluita haluaisit? 

3. Mistä sihteeripalveluista voisi mielestäsi luopua? 

4. Millaisia palveluita sihteeritiimin tulisi mielestäsi tarjota muulle henkilöstölle? 

5. Oletko tyytyväinen saamaasi sihteeripalveluun tällä hetkellä? Miksi? 

6. Millaisia kehittämisehdotuksia sinulla on sihteeritiimille? 

 

Alla on esitetty kooste vastauksista jatkokäsittelyn jälkeen. Vastaukset ovat satunnai-

sessa järjestyksessä ja niistä on poistettu tunnistettavuustietoja anonymiteetin varjele-

miseksi. 

 

Millaisia sihteeripalveluita olet käyttänyt? 

Yksikköni sihteeritiimin yleissihteeripalvelut, lisäksi johdon sihteerin "ylimmän johdon assistentti"-palvelut pää-
johtajan kanssa (henkilökohtainen kalenteri- ja aikatauluhallinta, matkat, johtoryhmän pyörittäminen jne.) 

Yksikön nykyinen ja aiempi sihteeri osaavat vastata tähän parhaiten. Suunnittelutehtäviin osallistuminen (ml. 
seuranta). Yksikön ja viraston projekteihin osallistuminen (projektiryhmän jäsen/projektisihteeri). Henkilöstöasiat 
(allekirjoituksista ja sopimuksista huolehtiminen). Muut allekirjoitukset (käyttöluvat ja sopimukset). Johtotiimin 
kokousten valmistelu (aikataulutus, asialistan kokoaminen) ja pöytäkirja. Infojen ja kehittämispäivien valmistelu 
(aikataulutus, esitys, aiheiden kokoaminen). Uusien työntekijöiden perehdytys (vastuu yksikön puolesta). Pois-
lähtevien tuki intranet -sivujen ylläpito, päivittäminen. Yksikön yhteisistä asioista tiedottaminen (toimitilat, sään-
nöt). Laskujen käsittely asiakashallintajärjestelmän käyttö (ml. laskutus). Johtajan kalenteriin liittyvät palvelut. 
Kokousten sopiminen ja järjestäminen. Työhyvinvointiryhmän jäsenyys ja toimiminen johdon ja ryhmän välisenä 
siltana. Henkilöstön tuki: neuvontapalvelut, ohjelmistot, luottamukselliset asiat, matkalippujen hankinta, palvelui-
den hankintaa (pienet). Yksikön kotipesän yleistilasta huolehtiminen (valvonta, toimistotarvikkeet). 

Kokouksen valmistelu ja pöytäkirjat, infomateriaali, matkakertomusten vienti intraan, matkalaskut, laskujen vienti 
matkanhallintajärjestelmään, yksikön juoksevia asioita, allekirjoitettavien papereiden hallinta, ym. Edellinen sih-
teeri on toimittanut töistään erillisen dokumentin sihteeritiimille 

Viime kevääseen asti yksikön sihteerin palveluita, jotka kattoivat yleishallinnon, henkilöstö- ja taloushallinnon 
tehtäviä, yhteydenpidon hallintoyksikköön, yksikön päivittäisiä juoksevia hallinto- ym. tehtäviä, tuki yksikön päi-
vittäisen työn vaatimiin tehtäviin, yksikön talouden seurantaan ja suunnitteluun liittyviä tehtäviä, sisäisten käyttö-
lupahakemusten jatkokäsittely jne. Lisäksi olen tarvinnut hallinnon tuottamia palveluita, mm. henkilöstö- ja palk-
kahallinnosta. Taloushallinto ei taida kuulua tähän? 

Yksikön tapahtumien järjestelyt, kalenterivarausten teko, yksikön sivustojen ylläpito, yksikön hallinnollisten asioi-
den hoito (huolehtii allekirjoitukset papereihin), uusien henkilöiden perusperehdytys 

Yksiköiden sihteereiden palveluista olen käyttänyt samoja palveluita kuin yleisestikin yksikön henkilöstö. Mm. 
laskujen käsittely, atk-tilausyhteyshenkilö (koneet, kännykät) tietohallintoyksikön suuntaan, kotimaan junaliput, 
printterien viat, toimistotarvikkeet, liikelahjojen noutoa PR-varastosta ja koostamista tilaisuuksiin, henkilöstön 
tilaisuuksien järjestelyt, kalenterivaraukset ja kokousjärjestelyt yhteisten aikojen sovittelua varten, asiakaskoulu-
tuksen ja tilaisuuksien järjestelyssä mukana oleminen, vieraiden vastaanottoon osallistuminen, henkilöstöinfojen 
tuki.  
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Mitä uusia sihteeripalveluita haluaisit? 

Nykyinen järjestely toimii erinomaisesti. 

Ei nyt tule mieleen, mutta kokemuksia eri organisaatioista on järkevää hyödyntää. 

Assistenttityyppisiä palveluita 

Ks. Edellä 

Kalenterin nykyistä laajempi hoito koko johtotiimin puolesta, Yksikön infon kalvoihin tiettyjen vakioasioiden koos-
taminen. 

Yksikkömme sihteeripalvelut ovat keskittyneet laskuihin ja avustaviin tukitoimintoihin. Kokous- ja tapahtumajär-
jestelyapua (myös yhteydenottoja ja tapaamisten sopimisia), seurannan ja suunnittelun avustavia tehtäviä olisi 
myös tarjolla. Tähän pitäisi olla kuitenkin erinomaiset taloushallinnon ja Office -taidot. Oma-aloitteista otetta. 
Kuulisin myös mitä voisi olla tarjolla. 

 

Mistä sihteeripalveluista voisi mielestäsi luopua? 

Yksikköni sihteeripalvelut keskitettiin aiemmin sihteeritiimiin ensimmäisessä aallossa, siinä vaiheessa tilannetta 
käytiin mielestäni hyvin läpi. Tällä hetkellä omaan rooliini nähden tilanne on mielestäni hyvin tasapainossa. Ylei-
sesti ottaen esim. yksiköiden johtotiimien pöytäkirjojen pitäminen tms. tehtävät eivät välttämättä ole sihteeritiimin 
tehtäviä, vaan voitaisiin organisoida yksiköissä muutoin. Vastaavia on varmaan muitakin. 

Palvelukokonaisuus on mietitty varsin tarkoin, mutta ehkä matkanhallintajärjestelmän ja henkilöstöhallinnon 
(työaika- ja poissaolotieto) järjestelmäosuuksien tuki voitaisiin hoitaa toisin.  

(-) 

Vaikea keksiä. Pikemminkin on kysymys siitä, miten sihteeripalvelut keskitetään niin, että ne ovat riittäviä, eikä 
synny tilannetta, jossa esim. johtajat ja esimiehet tekevät töitä epätaloudellisesti ja epätarkoituksenmukaisesti. 

Jonkun on yksikössä tehtävä edellä mainittuja tehtävä, joten mielellään en järjestelisi muiden vastuille näitä teh-
täviä vaan toivoisin, että keskitys ja sihteeritiimi tarjoaisi meille vielä enemmän vaihtoehtoja. 

Ei mistään, yksikössämme on käytetty rajallisemmin kuin muualla sihteeripalveluita. 

 

Millaisia palveluita sihteeritiimin tulisi mielestäsi tarjota muulle henkilöstölle? 

En osaa sanoa, millaisille palveluille olisi tarvetta.  

Kokousten järjestely, fasilitointi, tietynlaisten ideointipalaverien järjestäminen, nykyisten palveluiden lisäksi. 

Mahdollisimman paljon "geneerisiä" palveluita, esim. infomateriaalin runko voisi olla kaikilla sama? Minua aut-
taisi sentyyppinen palvelu, jossa toiminta-ajatuksena on miettiä, miten minun työaikaa säästyy mahdollisimman 
paljon. 

Ks. edellä. Muun henkilöstön (pl. johtajat ja esimiehet) osalta tarvitaan esim. apua ja tukea päivittäisten asioiden 
hoitamisessa, esim. kululaskut, henkilöstöhallintoon liittyvät kysymykset, (ml. järjestelmät), yleistä perehdytystä 
uusille työntekijöille jne. 

Hallinnollisten asioiden hoitaminen kaikkien puolesta (allekirjoitukset, määrämuotoisten dokumenttien valmis-
telu), kokousjärjestelyt (tekniset, koordinointi) 

Toiveita olen kuullut mm. PP-tuesta. Ks. kohta 2, siinä myös muiden tarpeita. 

 

Oletko tyytyväinen saamaasi sihteeripalveluun tällä hetkellä? Miksi? 

Olen erittäin tyytyväinen, kiitokset vain kaikille tiimiläisille. Yhteistyö on ainakin minun mielestäni toiminut erin-
omaisesti. 

Olen ollut tyytyväinen palvelujen toimivuuteen. Töitä sihteereillä on yksikössäni ollut yllin kyllin.  

Nyt on vähän välivaihe, kun aiempi sihteeri jäi pois, esim. johtotiimin kokouksissa ei ole tällä hetkellä sihteeriä. 

Palvelujen taso on hyvä hallinnossa ja yksikköni tasolla henkilötasolla, koska sihteerimme osaaminen ja nopea 
oppiminen on ollut todella kiitettävää. Riittävyyden kanssa voi välillä olla ongelmia.  

Laskujen käsittelyn osalta ja palveluasenteen osalta ilman muuta. 

Pääsääntöisesti kyllä, sillä monia asioita en koe hankalaksi, vaan usein koen, että saan tehtyä nopeammin itse 
kuin mitä selittäminen / pyytäminen vie aikaa. 
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Millaisia kehittämisehdotuksia sinulla on sihteeritiimille? 

Henkilöstöhallinnon prosesseja voisi järkiperäistää ja selkeyttää.  

Rohkeutta kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja. Hallinnon sisällä roolien selkiyttämistä: monet aiemmin sih-
teerien yksiköissä tekemät tehtävät voisivat luontevammin olla taloushallinnon tai henkilöstöhallinnon tehtäviä 
(esim. suunnittelu, seuranta jne.). Avoimuutta miettiä, millaisia uusia rooleja voisi ottaa: toimisto-ohjelmien tuki, 
tilaisuuksien järjestelyihin osallistuminen (yhteistyö viestinnän kanssa), intranetin päivitys, matkajärjestelyt, pro-
jektisihteeritehtävät. Nämä riippuvat toki siitä, millainen sihteeritiimistä muotoutuu, millaista osaamista ja mielen-
kiintoa siinä mukana olevilla on ja miten tehtävien ja vastuiden organisointi muilta osin etenee. 

Huolehditaan palveluiden riittävyydestä, säilytetään hyvä palvelutaso, keskitetään niitä asioita, jotka ovat yleisiä 
ja joissa palvelu voidaan tuottaa "palvelupisteestä", mutta huolehditaan siitä, että yksiköillä on nimetyt sihteerit, 
jotka tuntevat riittävän hyvin yksikön ja voivat näin tuottaa laadukkaan palvelun siten, että jatkuvuus on turvattu. 

Geneeristen palvelujen miettiminen. 

Toivoisin, että tasalaatuiset peruspalvelut ovat tarjolla eri yksiköille aikaisemmin saaduista palveluista riippu-
matta, asiakastapahtumaverkostoon mukaan, palvelujen tuotteistusta jne. 

Toivottavasti tulee selkeät tehtäväkokonaisuudet, joita sihteeritiimi hoitaa ja yksikön ei tarvitse huolehtia siitä 
keitä tiimissä on paikalla. 
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Liite 2 Sihteeripalvelun nykytila- ja tarvekartoituskysely sihteeritiimille 10/2018 

Kyselyn avulla pyritään selvittämään mitä palveluita sihteerit tuottavat eri asiakkailleen 

tällä hetkellä ja mitä osaamista sekä toiveita sihteereillä on palveluina tuotettavien teh-

tävien suhteen jatkossa organisaatiomuutoksen jälkeen. 

Nimesi ja edellinen yksikkösi: 

1. Ketkä ja minkä eri yksiköiden henkilöt ovat tällä hetkellä asiakkaitasi? 

2. Millaisia sihteeripalveluita eri asiakkaat haluavat sinulta tällä hetkellä?  

3. Koetko, että nykyinen työmääräsi on: liian suuri, sopiva vai liian pieni? 

4. Perustele edellinen vastauksesi: 

5. Mitkä nykyiset tehtäväsi koet mieluisiksi? Miksi? 

6. Onko sinulla työtehtäviä, joista et pidä? Miksi? 

7. Onko sinulla tällä hetkellä tarpeeksi eri tehtävien edellyttämää osaamista? 

8. Millaisia odotuksia sinulla on roolisi ja tehtäviesi suhteen sihteeritiimissä? 

9. Mitä toiveita ja odotuksia sinulla on uudelle tiimin vetäjälle? 

10. Miten kehittäisit sihteeritiimin osaamista? 

11. Mitä muuta haluaisit kertoa? 

 

Ketkä ja minkä eri yksiköiden henkilöt ovat tällä hetkellä asiakkaitasi? 

Asiakkaita on jokaisesta yksiköstä. 

Muutamalta eri vastuualueelta yksikössäni. 

Oma yksikkö ja välillä koko talo. 

Yksi yksikkö kokonaan ja osa toisen yksikön tehtävistä. 

Neljän yksikön osalta kululaskut ja henkilöstöasiat (varsinkin tulevat/lähtevät), mutta tullut muutakin eteen. Käytän-
nössä koko henkilöstö ko. yksiköistä. 

Yksi yksikkö kokonaan ja nyt jonkin verran myös toisen yksikön henkilöstöä, kun yksikön edellinen sihteeri jäi eläk-
keelle. 

Ylin johto ja kaksi eri yksikköä. 

Osittain viidestä eri yksiköstä. 
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Oikeastaan yksi kokonainen yksikkö. Olen myös mukana työhyvinvointiryhmässä. 

Millaisia sihteeripalveluita eri asiakkaat haluavat sinulta tällä hetkellä? 

Matkavarauksia ja niihin liittyvissä asioissa apua ja neuvontaa, matkanhallintajärjestelmän neuvontaa matkasuunnitel-
missa, matkalaskun tekemisessä kulukorvauksissa, maksukorttiasioissa apua, ja esim. kurssimaksun suorittamisesta 
kysytään neuvoa. 

Ostolaskujen tiliöinnit ja kierrätykseen lähetys, myyntilaskutus, maksullisten sopimusten ja suoritteiden avaus, osoite-
tietojen tarkastaminen postituksia varten tarvittaessa, postin käsittelyyn liittyviä tehtäviä, yhteydenpito muissa yksi-
köissä työskenteleviin, kyselyiden laatiminen, kyselyiden raportointi ja tulosten lähettäminen eteenpäin, uuden tilausjär-
jestelmän opettelu ja käyttö. 

Johtajan avustamiseen ja intranetin päivitykseen liittyviä tehtäviä. 

Talousasiat: matkanhallintajärjestelmän opastaminen, matkalaskut ja kuluveloitukset, maksuaikakorttitilaukset, hankin-
nat: yksikön kotimaan matkat , erilaiset muut hankinnat, kokoustarjoilutilaukset ja maksaminen, yksikön ICT-hankinta-
vastaava (puhelin/tietokone/näytönsuoja -tilaukset),  uusi henkilökunta/ poislähtevät: uusien henkilöiden tulon valmis-
telu, vastaanotto ja perehdytys, poislähtevien ja pitkien virkavapaiden järjestelyt,  harjoittelijoiden tuloon liittyvät käytän-
nön valmistelut,  allekirjoitukset: henkilöstöhallinnon allekirjoitettavien asiakirjojen kierrättäminen, Johtotiimin sihteerinä 
toimiminen: asialistan valmisteleminen, kokousten fasilitointi, pöytäkirjan pitäminen ja tallentaminen intraan, johtajan 
kalenterivaraukset,  aikataulutettavat vakiopalaverit: johtotiimi, johtotiimin asialistan suunnittelukokous ja yksikön kehit-
täminen, yksikkö-infon suunnittelupalaveri, tilavaraukset, muut kokousjärjestelyt, yksikön ja johtotiimin seminaarien 
järjestelyt,  tiedotus: yksikkö-infon aikataulutus, kalenterivaraukset, intranet päivitys, materiaalien valmistelu, kokous-
esittäjien kontaktointi, materiaalin kokoaminen johtajan kommenttien perusteella,  kyselyn luonti, kokoustekniikasta 
huolehtiminen ja Lync-kokousten moderaattorina toimiminen, yhteisen sihteeri –sähköpostilaatikon seuraaminen, yksi-
kön TYHY-ryhmän jäsenyys, käyttölupien käsittely, arkistointi, jakelulistojen hallinnointi sekä neuvontapalvelut yksikön 
henkilöstölle, yhteishengen luominen yksikössä, toimitilat: kalusteiden, printterien, ym. huoltopyynnöt ja pienet korjauk-
set, siivousyhteyshenkilönä toimiminen, yleinen siisteystarkistus: kopiohuoneen varustuksen tarkistus päivittäin yksi-
kössä, henkilöstön säilytyslokerojaon koordinointi, yhteistyö viraston eri toimintojen henkilöstön kanssa 

Henkilöstöjärjestelmän ja matkanhallintajärjestelmän opastus, allekirjoitusten kierrättäminen, kokousvaraukset ja -tar-
joilut, laskujen käsittely eri yksiköiden osalta, erilaisia kalenterivarauksia, levyasema oikeuksien antaminen/ylläpitämi-
nen, sähköpostin jakelulistan ylläpito, intrasivujen ylläpito kahden yksikön osalta, johtotiimin pöytäkirjojen vienti intraan, 
Lync keskusteluryhmien perustaminen, uusien henkilöiden perehdytys, sähköpostikyselyihin/-tiedusteluihin vastaami-
nen, yms. En tiedä tuliko edes kaikki mukaan, mutta suuntaa antava. 

Matkalippujen tilaamista, matkahallintajärjestelmän käyttötukea ja kuluveloitusten tekoa muiden puolesta, kokoustarjoi-
lutilausten maksamista ja käsittelyä kuluveloitusjärjestelmässä (tilauksista puuttuu usein oleellista tietoa ja joudun ky-
selemään perään), tilavarauksia talon ulkopuolelle, eri aihealueiden kysymyksiä tulee sähköpostiin melkein päivittäin ja 
kyselyt ovat usein sellaisia, että niihin pitää reagoida heti. 

Kalenterinhallinta (monia kalentereita kuten pääjohtajan kalenterin päivitys); pääjohtajan ja ylijohtajan aikatauluista/ta-
paamisista/kokouksista sopiminen ja tapahtumiin ilmoittaminen; pääjohtajan autokyydeistä sopiminen; pääjohtajan 
saapuvasta paperipostista huolehtiminen (ja mahd. avaaminen); sähköposti-/puhelinyhteydenpito ja viestittely oman 
organisaation ja ulkopuolisten organisaatioiden kanssa suomeksi ja englanniksi; monien yhteissähköpostilaatikoiden 
luku/vastailu; juoksevat sekalaiset hoidettavat asiat; matkasuunnitelmat sekä matka- ja kululaskut (omat, pääjohtajan 
ja välillä ylijohtajan); ostolaskut oman yksikön osalta; kokousjärjestelyt (sis. kokoushuoneen varaus ja mahdolliset tar-
joilut); seminaarien varaukset (majoitukset, ruuat, kyydit, kokoustila ja ohjelman suunnittelu yhdessä johtajan kanssa); 
viraston johtoryhmän asialistan päivitys johtoryhmän kokouksiin, johtoryhmän materiaalien tallennus, kokoustilan va-
raus, johtoryhmistä tiedottaminen, joryn pöytäkirjojen arkistointi; intran päivittäminen, tapahtumat ja tarvittaessa muuta; 
infojen pitäminen kuukausittain ja ylipäätään yksikön tiedottaminen erilaisista ajankohtaisista asioista; uusien työnteki-
jöiden vastaanotto/alkuperehdytys kahden yksikön osalta; lähtevien/lopettavien työntekijöiden opastaminen loppurutii-
neissa kahden yksikön osalta; toisen yksikön henkilöstön avustaminen erilaisissa asioissa; toisen yksikön henkilöiden 
lisäys tarvittaville s-postilistoille; toisen yksikön työhyvinvointiryhmän jäsenenä toimiminen sekä toisen yksikön ICT-
yhteyshenkilönä toimiminen; matkakorttien, tukkukortin, Jabra-kaiuttimen yms. lainaaminen henkilöstölle; allekirjoitetta-
vien asiakirjojen kierrättäminen esim. nimittämiskirjat, nimittämispäätökset jne.; asiakirjojen laatiminen/täyttäminen 
mm. palkanmuutostoimeksiannot, seminaarien ohjelmaluonnokset, maksuaikakorttien hakemukset yms. 

Kyselyn alussa ei ole määritelty kuinka paljon kyselyyn käytetään aikaa. Täydellisen vastauksen antaminen vie paljon 
aikaa ja palvelut pitäisi kartoittaa tarkasti, sillä työtehtävät ja sitä myöten myös palvelut jakautuvat laajalle. Sihteerithän 
auttavat vähän kaikessa mitä esille voi nousta. 
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Yksikössäni: pöytäkirjat intraan, tietojen käyttölupien eteenpäin vieminen, ad-oikeuksien antaminen, nimityspapereihin 
allekirjoitukset ja hallintoon, intran päivitys, kokousvaraukset, tarjoilujen maksut, risteilyjen ja junamatkojen varaukset, 
laskut, ja kaikkea mahdollista edellä mainittuihin liittyvää. Olen tyhy-puheenjohtaja ja työhyvinvointi on sydämen asiani, 
olen siinä monella tapaa mukana. Minulta pyydetään ja minulle kerrotaan kaikkea mahdollista. Matkanhallintajärjestel-
mässä teen vain kuluveloituksia, en matkasuunnitelmia. 

Koetko, että nykyinen työmääräsi on: liian suuri, sopiva, liian pieni 

liian suuri 33,3% 

sopiva 44,4% 

liian pieni 22,2% 

Perustele edellinen vastauksesi: 

Tämä vuosi on ollut kiireinen. Pidän hyvin lyhyen lounastauon ja käyn hyvin harvoin kahvilla. Tällä hetkellä tilanne on 
rauhoittunut, mutta vieläkin tulee jatkuvasti tehtäviä ja myös kiireellisiä. Intran päivittäminen on kärsinyt koko vuoden. 
En ehtinyt päivittää intraa koko vuonna ja parisen viikkoa sitten sain sen päivitetty, niin nyt sitä pitäisi taas päivittää ja 
muutenkin uudistaa. En ole ehtinyt oikein oppia mitään uutta tänä vuonna, eli osaamisen kehittäminen on jäänyt, koska 
pitää koko ajan vaan taistella, että saa tehtyä nykyiset työt. Ehkä tämä vuosi on ollut poikkeuksellisen vilkas ja ensi 
vuosi on erilainen. 

Olen selvinnyt työmäärästä. 

Ei tarvitse tehdä ylitöitä. 

Työmäärä on iso, mutta tekemäni työn määrä on sopiva, koska priorisoin suuresti tehtäviäni. Tämän takia työjonossa 
on jatkuvasti paljon tehtäviä, joita en ehdi tehdä. 

Toisen yksikön sijaistaminen toi piristävää toimintaa. Mieluummin hieman kiire kuin pyöritän peukaloita. 

(-) 

Mielestäni työmääräni on sopiva, mutta välillä se tuntuu suurelta, jos kaikki pyynnöt/kyselyt tulevat juuri samaan ai-
kaan. Kuitenkin priorisointi yleensä auttaa. Ajoittaiset etäpäivät auttavat keskittymään/kokoamaan ajatuksia. Välillä siis 
ajoittaista kiirettä ja liikaa töitä, mutta loppujen lopuksi työmäärä on tällä hetkellä melko sopiva. Enempää en mielestäni 
ehtisi kuitenkaan tekemään ilman, että laatu kärsisi. Haluan pystyä/ehtiä tekemään työtehtäväni huolellisesti. 

Ajoittain kiirettä. Tietoliikenneongelmat voivat kärjistää tilanteita, kuten myös kiireelliset työt, lomat ja sairauslomat. 
Myös uuden oppiminen vie aikaa. 

Jouduin luopumaan yhdestä tehtävästäni, josta todella pidin. Ja kun tuo nyt jäi pois, työtkin vähenevät. Muutenkin kai-
paan lisää toimintaa - erilaista. Yksikössäni on ollut paljon vähemmän tehtäviä kuin muissa yksiköissä, esimiehet ja 
johtaja tekevät paljon sellaista mitä muissa yksiköissä tekee sihteeri. Joten olen päässyt helpommalla ja tällöin töitäkin 
on ollut vähemmän. Ei sillä, että olisin halunnut niitä tehdä. Mutta olisin voinut tehdä jotain muuta, mitä osaan ja pys-
tyn. 

Mitkä nykyiset tehtäväsi koet mieluisiksi? Miksi? 

Kaikki on mieluisia. Nyt olen sen verran oppinut asioita, että asiakkaiden neuvominen on mukavaa (, kun useimmiten 
tietää vastauksen tai pystyy sen etsimään). 

Kaikki ok. 

Asiakaspalvelu on mieluista. 

Oikeastaan kaikki työtehtäväni ovat mieluisia. Olen panostanut kovasti uusien aloittavien työntekijöiden laadukkaaseen 
vastaanottamiseen. Ja se on myös hyvin mieluinen työtehtäväkokonaisuus. 

Laskujen käsittely, kululaskut, uusien hlöiden perehdytys, oikeastaan se mitä nykyisin teen. 

Menolaskujen käsittely, koska se on selkeä tehtäväkenttä. 

Koen mieluisaksi sen, että minulla on monipuolinen työnkuva, joten en osaa nimetä mitään yksittäistä lempi työtehtä-
vää. Kaikki ovat omalla tavallaan mieluisia tehtäviä. 

Laskujen käsittely, tilaukset ja matkanhallintajärjestelmä, eli sellaiset työt, missä saa tehdä itsenäistä työtä. 

En osaa oikein sanoa. Nyt ei oikein ole mitään sellaista, mikä todella olisi erityisen mieluisaa, ihan perustehtäviä. Tilai-
suuksien järjestäminen on tällä hetkellä mukavaa. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ihmiset ovat mukavia, 
niin mikäs täällä on olla töissä. 

Onko sinulla työtehtäviä, joista et pidä? Miksi? 

Ei ole. 
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Postin käsittelyn voisin luovuttaa jollekin. 

Ei 

Kielitaitoa vaativat tehtävät.  

Sellaisten tarjoilutilausten maksaminen, joita ei ole tehty tilauslomakkeelle, vaan sähköpostitse ilman hintoja. Niiden 
asiatarkastaminen on erittäin työlästä eikä mielestäni riittävän tarkkaa. 

Ei ole mitään tiettyä tehtävää, josta en pitäisi. 

Yllättävät äkilliset työt, jotka nostavat stressitasoja. Kaipaan toiminnan tasaisuutta. 

Ei mitään mainittavaa. Kalenterivaraukset isommalle porukalle on haastavaa, mut kyllähän sekin menee. 

(-) 

Onko sinulla tällä hetkellä tarpeeksi eri tehtävien edellyttämää osaamista? 

On, mutta en ole täysinoppinut. 

On, ehkä tiliöintiin voisi saada tarkempaa koulutusta, joskus epävarmuutta mitä kirjanpidon tiliä tulee käyttää. 

Osaamista tarvitaan koko ajan lisää. Uusi tilausjärjestelmä tulossa. 

Minulla on hyvin monipuolinen kokemus erilaisista assistentin/sihteerin tehtävistä eri organisaatioista, joten minulla on 
koulutuksen ja kokemuksen puolesta erinomainen osaaminen tehtävään. Pyrin myös jatkuvasti kehittämään osaamis-
tani. Siihen on ollut myös hyviä mahdollisuuksia, kun olen virastossa töissä. Mielestäni olen hyvin oppinut viraston as-
sistentin tehtäväkentän, ja olenkin siihen panostanut. Henkilönä myös olen sopiva sihteerin tehtävään, koska nautin 
siitä, että saan auttaa ihmisiä. 

Mielestäni, mutta otan mieluusti koulutusta tms. vastaan, jos on tarve. 

Mielestäni osaamiseni on riittävää menolaskujen käsittelyyn kahdessa eri järjestelmässä, mutta esim. Outlookin kalen-
terin käytön osaaminen on heikkoa. 

Mielestäni on, mutta aina on varaa kehittyä. 

En usko, että kaikkien tehtävien osalta. Töiden tekemisen tapa, järjestelmät ovat muutoksessa ja toivoisin niihin lisää 
koulutusta. Koska olen ollut tekemisissä lähinnä tukiyksiköiden kanssa, tietämykseni muista yksiköistä on hajanaista. 
Lisäksi eri yksiköissä asioita hoidetaan erilaisesti. Jos on tarkoituksenmukaista tulevaisuuden kannalta, olisi hyvä, että 
meidät perehdytettäisiin koko talon tiliöinti-, projekti-, prosessi- ja määrärahamaailmaan. 

En usko, että on. Digi-jutut ovat haastavia, ei ole todellakaan hallussa, pitäisi opetella Lync-tilaisuuksien järjestäminen 
ja kokouksissa Lync-yhteyksien avaaminen yms. Omaa syytä, kun en ole ollut aktiivinen opettelemaan - kun ei vaan 
ole oikein ollut riittävää kiinnosta. Kun kaikki pitäisi lukea tai katsoa videoilta. Tarvitsen lähitukea/vierihoitoa, että oppi-
sin. Matka-asioista en myöskään oikein tiedä. Uusi tilausjärjestelmä opetellaan nyt pikkuhiljaa. 

Millaisia odotuksia sinulla on roolisi ja tehtäviesi suhteen sihteeritiimissä? 

Toivon, että tehtävääni ei muuteta. Olisi hyvä saada sihteeritiimistä joku, joka opettelisi tehtäviäni, jotta olisi nykyisen 
sijaisen lisäksi toinen sijainen lomien ajaksi, jotta lomani ei olisi sidottu ainoan sijaiseni lomaan. Olisi hyvä, jos joku 
voisi auttaa silloin kun on hirmu kiire. 

Vanhat hommat OK, en välitä kokoussihteerinä toimimisesta ja pöytäkirjan pidosta, enkä Lync kokousten järjestämi-
sestä 

Osaamisen mukaisia tehtäviä. 

Odotan mielenkiinnolla mihin suuntaan työtehtävämme ja työnjako kehittyvät. Olen hyvin avoin tekemään eri lailla työ-
tehtäviä. 

Toivon, että minulla säilyisi edelleen vakkari-yksikkö. Se jotenkin helpottaa/selkeyttää omaa tekemistä. Sen ohella 
muutakin, kuten nytkin olen tehnyt. 

Olen yksi (iloisen) sihteeritiimin jäsen ja uuden tilaus- ja ostolaskujärjestelmän näppärä käyttäjä. Toivon että sijaistuk-
set lomien aikana kunnossa. 

Toivoisin roolini/tehtäväni jatkuvan suht samana jatkossakin. Olen myös avoin muutoksille. Minulla on positiiviset odo-
tukset tiimin suhteen. 

Oma selkeä ja rajallinen tehtäväkokonaisuus. 

Odotan, että tehtävät olisivat monipuolisia, voisi tehdä erilaisia hommia. Haluaisin myös olla työhyvinvoinnissa jotenkin 
mukana. En pidä itseäni perussihteerinä, siksi haluaisin tehdä kaikkea erilaista, ihan pieniäkin juttuja, jota ehkä muut 
eivät halua tehdä. Odotukset muuten ovat kaikin puolin odottavan avoimet ja positiiviset. 

Mitä toiveita ja odotuksia sinulla on uudelle tiimin vetäjälle? 
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Tervetuloa. :) 

Oikeudenmukaista palkkapolitiikkaa ja tehtävien jakoa. 

Tiimin vetäjä on hyvä pelaajavalmentaja. 

Tiimin vetäjää kohtaan odotukset ovat isot. Olen ymmärtänyt, että hänellä on hyvää kokemusta vastaavasta työstä, 
josta olen tyytyväinen. Hänen tehtävänsä tulee olemaan vaativa. Olen myös ymmärtänyt, että tällä hetkellä sihteereillä 
on hyvinkin erilaisia tehtäväkokonaisuuksia ja osaaminen painottuu henkilöiden kohdalla eri lailla, joten tiimin vetäjällä 
tulee olemaan iso vastuu suunnitella sihteeritiimin tehtävien jako. Tämä tulee olemaan haastavaa erityisesti, jos jat-
kossa yksiköillä ei ole ns. omaa sihteeriä. 

Toivon, että hänellä on ns. homma hanskassa. Sihteerit olisivat tasavertaisia, meitä kuunneltaisiin ja pidetään meidän 
puolta. Uuttakin on kiva oppia, jos sellaiseen on mahdollisuus. Toivon, että tulee jotain piristävää muutostakin:) 

Toivon että häntä on helppo lähestyä työasioissa ja että häneltä saa vastauksia kysymyksiin. 

Tiimin "ryhmäyttäminen" ja nyt jo hyvän yhteishengen parantaminen. Tasapuolinen ja reilu kohtelu alaisia kohtaan ja 
että tiimin vetäjä saisi työmäärän jakautumaan suhteellisen tasaisesti tiimiläisten kesken. 

Kohtuullisuus, työkokemus, ymmärrys työtehtävistä ja hyvät esimiestaidot etenkin alaisten suuntaan. 

Toivon, että hän pystyy järjestämään työt niin, että jokainen tietää mitä tekee ja ettei tule mitään päällekkäisyyksiä, 
ettei käy niin, että emme tiedä kuka hoitaa ja mitä. Toivon, että tulee selvyys jokaisen sihteerin työnkuvasta. Jokainen 
saa tehdä sitä, mikä on hänen ominta alaansa. 

Miten kehittäisit sihteeritiimin osaamista? 

En osaa sanoa, en tiedä mitä tehtäviä ja minkälaista osaamista sihteereillä on. 

ICT koulutusta (Lync-kokous ym), tiliöintikoulutusta ja tilausjärjestelmään koulutusta. 

Kaverilta oppiminen on tehokasta. 

Uskon, että yhdessä olemme erittäin ammattitaitoinen ja osaava tiimi. Olisi mukava päästä joskus yhdessä viettämään 
seminaari tai tiimipäivä, jota ei käsittääkseni tähän mennessä ole tehty. Osaamme työskennellä mielestäni yhdessä 
hyvin ja tulemme toimeen keskenämme, mutta sihteeritiimin kehittyessä enemmän tiimin suuntaan tämän tärkeys tulee 
korostumaan erittäin paljon. 

Nyt vaikea sanoa. Itse toivoisin, että jotain uutta voisi tulla (en tiedä mitä). 

Toisilta oppiminen sihteeritiimissä esim. parityöskentelynä. Opetusvideoiden läpikäyminen jonkun työparin kanssa. 
Sopivat kurssit. 

Parempaa tuntemusta/osaamista toisten sihteerien tehtävistä, jotta sijaistus olisi jatkossa helpompaa. Kynnys kiinnos-
taviin/tarpeellisiin koulutuksiin osallistumiseksi olisi tehtävä matalaksi ja osallistumista koulutuksiin/kursseille tulisi tu-
kea. 

Riippuu täysin siitä, miten sihteeritiimiä olisi tarkoitus muuttaa. Varaan tähän oikeuden kehittää myös jatkossa asioita, 
kun niistä tiedetään tarkemmin. 

Vaikea sanoa, kun ei tunne ihmisiä niin hyvin, että tietäisi mitä he osaavat. 

Mitä muuta haluaisit kertoa? 

Haluaisin tehdä satunnaisia taittotöitä, jos talon graafikoilla on liian kiire ja itselläni on aikaa. Olen myös aiemmin järjes-
tänyt useita tapahtumia ja olen valmis auttamaan viraston tapahtumien järjestämisessä, jos työt sen sallivat. 

Ei mitään erityistä :) 

Luottavaisin mielin. 

Nyt ei tule muuta mieleen, ehkä sitten keskustelussa. 

Kaikki sellaiset työtehtävät ovat minusta mukavia, joissa pääsee muiden työntekijöiden kanssa tekemisiin (esim. järjes-
telmätuki). Sihteeripalveluiden palvelusähköpostiosoitteen pyyntöjen haltuunotto: esim., että jokaisella sihteeritiimin 
jäsenellä on oma "lippuväri", jolla merkitsee, että hoitaa asian. 

Muodostetaan yhdessä toimiva sihteeritiimi! :) 

Kannattaa hyödyntää olemassa olevaa työkokemusta. 

Toivottavasti sopeudun tiimiin ja saan mielenkiintoisia tehtäviä. 

(-) 
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Liite 3 Sihteeritiimin muutoksen väliarviointikyselyn lomake 

Sihteeritiimin muutoksen väliarviointikysely 

Sihteeritiimin muutokset otettiin käyttöön 1.1.2019. Nyt teillä on lähes kahden kuukau-
den kokemuksenne perusteella mahdollisuus antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia 
nimettömänä.  
*Pakollinen 
1. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet muutokseen tällä hetkellä? (5 = todella tyyty-
väinen 4 = tyytyväinen 3 = en tyytyväinen, enkä tyytymätön 2 = tyytymätön 1 = todella 
tyytymätön) * 
Todella tyytymätön 
1 
2 
3 
4 
5 
Todella tyytyväinen 
2. Miksi olet tyytyväinen tai tyytymätön muutokseen tällä hetkellä? * 

 
3. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet vastuualueen esimiehesi (xx) toimintaan muu-
toksen aikana tähän mennessä? (5 = todella tyytyväinen 4 = tyytyväinen 3 = en tyyty-
väinen, enkä tyytymätön 2 = tyytymätön 1 = todella tyytymätön) * 
Todella tyytymätön 
1 
2 
3 
4 
5 
Todella tyytyväinen 
4. Miksi olet tyytyväinen tai tyytymätön vastuualueen esimiehesi toimintaan muutoksen 
aikana tähän mennessä? * 

 
5. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet tiiminvetäjän (xx) toimintaan muutoksen ai-
kana tähän mennessä? (5 = todella tyytyväinen 4 = tyytyväinen 3 = en tyytyväinen, 
enkä tyytymätön 2 = tyytymätön 1 = todella tyytymätön) * 
Todella tyytymätön 
1 
2 
3 
4 
5 
Todella tyytyväinen 
6. Miksi olet tyytyväinen tai tyytymätön tiiminvetäjän toimintaan muutoksen aikana tä-
hän mennessä? * 
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7. Miten muutos on vaikuttanut sinuun tähän mennessä? * 

 
8. Mitä toiveita sinulla on jatkossa muutoksen suhteen? * 

 
9. Miten voit auttaa tiimiä muutoksen aikana? * 

 
10. Miten tiimi voi auttaa sinua muutoksen aikana? * 

 
11. Mihin sihteeritehtäviin tarvitset tukea? * 
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Liite 4 Sihteeripalveluiden uudistamisen asiakkaiden väliarviointikyselyn lomake 

Sihteeripalveluiden uudistamisen väliarviointikysely asiakkaille 

Puoli vuotta sitten aloitettiin sihteeripalveluiden kehittäminen tavoitteena tarjota yksiköille 
monipuoliset ja laadukkaat sihteeripalvelut. Tällä kyselyllä keräämme palautetta siitä, 
miten me olemme tehtävässä tähän asti onnistuneet ja millaisia toiveita teillä on jatkoke-
hittämiselle. Vastaaminen kestää muutaman minuutin ja on anonyymiä. Kysely on auki 
perjantaihin 24.5.2019 saakka. Kerromme myöhemmin kyselyn tuloksista ja jatkotoi-
mista intrassa. Kysely on myös osa Mirella Sariksen opinnäytetyötä, joka liittyy sihteeri-
palveluiden kehittämiseen. Toivomme runsasta osallistumista. Mielipiteenne ovat meille 
todella arvokkaita! 
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Liite 5 Sihteeripalveluiden uudistamisen väliarviointikyselyn johtajien vastaukset 
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Liite 6 Sihteeripalveluiden uudistamisen väliarviointikyselyn esimiesten vastauk-
set 
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Liite 7 Sihteeripalveluiden uudistamisen väliarviointikyselyn muiden vastaajien 
vastaukset 
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Liite 8 Sihteeripalveluiden uudistamisen väliarviointikyselyn kooste  

(Esitetty sihteeritiimin kokouksissa.) 
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Liite 9 Sihteeripalveluiden uudistamiseen liittyvän 2. sihteerikyselyn lomake 
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Liite 10 Sihteeripalveluiden uudistamisen liittyvän 2. sihteerikyselyn vastaukset 
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Liite 11 Sihteeripalveluiden uudistamisen asiakas- ja sihteerikyselyiden kooste 

Esitetty yksikköinfossa 18.9. ja intrassa 9.9.2019 lähtien 
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Liite 12 Esimerkkejä intran sihteeripalveluiden Yammer-uutissyötteistä  
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