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1 Johdanto 

Tämä lopputyö käsittelee vuoden 2016 työyhteisön kehittämishanketta osallistavalla ta-

valla Yritys X Oy:n Helsingin Pitäjänmäen toimipisteessä.  Kehittämishanke toteutettiin 

hyödyntämällä Yritys X -henkilöstölle suunnattua henkilöstön työhyvinvointia ja -tyytyväi-

syyttä mittaavaa EOS -kyselyä. EOS (Employee Opinion Survey), on kerran vuodessa 

järjestettävä koko konsernin henkilöstön mielipidemittauskysely. Kysely tavoittaa lähes 

500.000 työntekijää noin 220 maassa. Kysymykset ovat kaikkialla maailmassa samat, 

mutta on käännetty 46 kielelle (Deutcshe Post EOS -materiaali 2016). EOS -kyselyyn 

voivat ottaa osaa vain Yritys X:n kirjoilla olevat työntekijät. Vuokratyöntekijät eivät täten 

osallistuneet EOS -kyselyyn konsernin käytännön mukaisesti, mutta heillä oli yhdenver-

tainen mahdollisuus osallistua työryhmän kehittämistyöhön.  

Työyhteisön kehittämisessä on ollut kantavana taustana työyhteisön jäsenten osallistut-

taminen. Tarkkaa tietoa nykytilasta ei ollut, tosiasioiden tunnistaminen lähtee yhteisestä 

käsityksestä, johon tarvitaan avointa vuorovaikutusta. Tässä työssä esitän ja analysoin 

työyhteisön toimivuutta ja hyvinvointia kehittämistyöllä, jossa olen ollut mukana. Hank-

keessa oli tarkoitus kehittää työskentelytapoja, joiden avulla voi nykyistä paremmin osal-

listuttaa henkilöstö työyhteisön kehittämiseen ja saada myös kaikkien hiljaisempiä ääniä 

ja mielipiteitä näkyviin. 

Helsingin Pitäjänmäen toimipisteen työyhteisössä on jäseniä yhteensä 70, josta 6 on 

esimiehiä. Työntekijöistä yhteensä 30% otti osaa focusryhmäkeskusteluun sekä yksilö-

haastatteluun.   Toimintatutkimus koostuu nykytilan analyysistä, jossa syy-seuraussuh-

teita selvitettiin ns. aivoriihityöskentelymenetelmällä. Menetelmänä käytin KJ-käsitekart-

taa. Tämä mahdollistaa johdonmukaisen tavan hahmottaa, luokitella erilaisia ilmiöitä loo-

gisiksi kokonaisuuksiksi. Tässä tavassa korostuu yhdessä tekeminen ja saadaan var-

muutta yhteisestä näkemyksestä. (Kananen 2014, 40-41.) 

Yritys X Oy:llä on logistiikkakeskuksia eli toimipisteitä seitsemällä paikkakunnalla ja 

henkilöstöä on yhteensä noin 400. Toimialana on eri sopimuslogistiikan palvelut, kuten 

varastointipalvelut, sisälogistiikka sekä muut toimitusketjuratkaisut. Tulen käyttämään 

tässä opinnäytetyössäni lyhennettä NNN, puhuttaessa Yritys X Oy:stä. Tämä opinnäy-

tetyö käsittelee yhden NNN:n  toimipisteen, Helsingin Pitäjänmäen työyhteisöä, jossa 

tarjoamme asiakkaallemme sisälogistiikkapalveluja. Henkilöstöä on 70.  
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2 Käytetyt menetelmät ja tietoperustat 
 

Toiminnallisessa kehittämistyössä tarvitaan toimijoita, sekä toteutuksessa että hank-

keen läpiviemisessä. Olennaista on luoda avoin, osallistava vuorovaikutus, luottamuk-

sellisuus ja sitoutuminen hankkeeseen. (Kananen 2014, 69-70.)  Tiedonkeruumenetel-

mänä käytin ryhmäkeskustelua sekä yksilöhaastatteluja. 

 

1.1 Ryhmäkeskustelut ja haastattelut 
 

Ryhmäkeskustelut ja yksilöhaastattelut tiedonkeruumenetelmänä oli luontevin vaihto-

ehto täydentää numeraalinen (EOS-2016) kysely. Keskustelut ja haastattelut mahdollis-

tavat tarvittaessa esittää tarkentavia kysymyksiä. Samalla saadaan enemmän tietoa 

työntekijöiden ajatuksista ja kokemuksista verrattuna tilastollisiin selvityksiin. Ajatusta 

puolustaa myös se, että edellisestä EOS 2016 –kyselystä on liian vähän aikaa ja henki-

löstö ei välttämättä ole motivoitunut tekemään toista samantyylistä peräkkäin.  

Suunnitelman mukaan, jokaiseen focusryhmäkeskusteluun olisi osallistunut 12 – 15 hen-

kilöä. Itse työskentely toteutettaisiin pienissä, 3 – 5 henkilön ryhmissä (Kuva 1). Näihin 

ryhmäkeskustelutilaisuuksiin varattiin aikaa 1,5 tuntia ja ne järjestettiin 4 kertaa. Tilai-

suus oli vapaaehtoinen ja esimiehet vastasivat tiedottamisesta oman tiimin palavereissa, 

niin kutsutuissa Performance Dialogue -tilaisuuksissa.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Ryhmäkeskustelut prosessikuvaus. EOS -pöytäkirjan liite 22.2.2017. 
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1.2 Toteuttaminen 

Ryhmäkeskusteluissa käytettiin Jiro Kawakitan (Ahonen & Pohjanheimo 200, 25 & Ka-

nanen 2014, 40) metodia KJ-karttaa mukaillen (Kuva 2). Lähtökohtaisesti menetelmä 

kehitettiin työorganisaatiossa piilevien ongelmien havainnointiin sekä yksittäisten ongel-

mien ja niiden keskinäisten vaikutussuhteiden selvittämiseen työorganisaatiossa. Mene-

telmän etu on, että kaikilla on mahdollisuus osallistua, se on nopea ja tämän lopputuotok-

sena on luonteva ratkaisukeskeinen keskustelu. (Ahonen & Pohjanheimo 2000, 25 & 

Kananen 2014, 40.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Focusryhmäkeskustelut 
 

Ryhmäkeskustelutilaisuuksia pidettiin neljä: 13.3, 15.3, 20.3 sekä 24.3.2017. Aikataulul-

linen ajankohta oli sekä aamu- että iltapäivällä. Tilaisuuteen osallistui kuitenkin vain 3 – 

5 henkeä kerrallaan jokaisesta eri tiimistä, joten osallistujamäärä oli selkeästi suunnitel-

tua pienempi. Odotettua heikommalle osallistumiselle voi olla montakin syytä: viestintä 

ei ollut tavoittanut kaikkia, suuri työkuormitus ei mahdollistanut henkilöstön irrottamista 

Kuva 2. Mukailtu KJ-kartta toimintavaiheineen. (Ahonen & Pohjanheimo 200, 25 & Kananen 2014, 40) 
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perustehtävistä osallistumaan ryhmäkeskusteluihin, asia ei koettu kiinnostavaksi tai esi-

miehiltä ei tullut riittävästi tukea osallistumiselle. Näin alkuperäinen suunnitelma tehdä 

työtä ns. pienryhmissä ei toteutunut johtuen pienehköstä osallistuja määrästä. Aikaa ryh-

mäkeskusteluun käytettiin noin 1 tunti per tilaisuus. 

Focusryhmäkeskustelut olivat strukturoituja, työskentelyn alussa osallistujille oli kerrottu 

työskentelytavasta ja tavoitteista. Olin laatinut keskustelun vetämistä helpottavan ha-

vaintomateriaalin projektoria käyttämällä (Kuva 3).  Aiheet oli jaoteltu seinälle ja pöydillä 

oli muistilaput sekä keskustelurungon teemat valmiina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmässä oli tarkoitus keskustella kaikesta kolmesta kehittämisalueesta: henkilöstön si-

toutuminen, työpaikan suositeltavuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Ennen varsi-

naista ryhmätyön aloittamista, käsiteltiin mitä näillä termeillä tarkoitetaan.  Alussa oli tar-

koitus pohtia ryhmässä, mitkä asiat/tekijät estävät henkilöstön sitoutumista, työpaikan 

suositeltavuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.  Syiden kartoittamiseksi käytettiin ai-

voriihtä (brainstorm), jossa henkilöstö (Kuva 4) sai miettiä yhdessä mahdollisimman kat-

tavasti olemassa olevia esteitä. Sen jälkeen listalta piti nostaa Post-It -lapuille ryhmän 

näkökulmasta kolme olennaisinta estettä.  Seuravana vaiheena oli ratkaisujen etsiminen 

esteisiin. Ryhmäkeskusteluista saadut materiaalit koottiin myöhempää analyysiä varten. 

Kuva 3. Neuvotteluhuone valmisteltu ryhmäkeskustelutilaisuuteen 13.3.2017. Helsinki Pitäjänmäki. 
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1.4 Yksilöhaastattelut  
 

Ryhmäkeskusteluiden lisäksi pidin 7 yksilöhaastattelua, johon oli varattu 10 - 15 minuut-

tia. Haastateltavat eivät osallistuneet ryhmäkeskusteluihin. Haastatteluun osallistuneille 

annettiin ennakkoon haastattelukysymykset (Kuva 5): 

  
1.  Mitkä ovat isoimmat esteet työpaikkaan sitoutumiselle ja miten tilannetta voidaan 
     mielestäsi parantaa? 
  
2.  Mitkä asiat vaikuttavat työpaikan suositeltavuuteen ja millaisia muutoksia tarvitaan,  
     että suosittelisit Yritys X:ää työpaikkana? 
  
3.  Mitkä asiat heikentävät tai estävät mahdollisuutta vaikuttaa työpaikalla tehtäviin 
     päätöksiin ja vastaavasti voivat parantaa sitä? 
 

Näin haastatteluun osallistuneilla oli mahdollisuus valmistautua ja miettiä vastauksia etu-

käteen. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastateltavilta pyydettiin lupa nauhoittaa 

keskustelu myöhempää litterointia ja analyysiä varten. Haastattelut toteutettiin luotta-

muksellisesti ja nimettömänä. Haastattelujen nauhoitukset olivat ainoastaan haastatteli-

jan käytössä ja litterointivaiheen jälkeen kaikki nauhoitukset tuhottiin.  

Kuva 4. NNN Helsinki Pitäjänmäki. Ryhmäkeskustelutilaisuus, esimiehet. 
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1.5 Tiedonkeruumenetelmät 
 

Kehittämistyössä hyödynnettiin (Kuva 6) EOS -kyselystä saatuja tuloksia. EOS tiedon-

keruumenetelmänä on kvantitatiivinen, jossa kerätään tietoa eri osa-alueista, käyttäen 

standardoitua tutkimuslomaketta valmiine vastausvaihtoehtoineen.  

Saatujen EOS -tulosten (2016) jälkeen perustettiin 6 hengen työryhmä, jossa toimipis-

teen työnjohtaja toimi työryhmän vetäjänä. Muut työryhmän jäsenet edustivat toimipis-

teen eri logistiikkatoimintoja. Työryhmän osallistujista neljä keräsi omista tiimeistä tietoa 

muutostarpeista Sen lisäksi olen käyttänyt laadullista tiedonkeruumenetelmää, focusryh-

mäkeskusteluja, johon kaikki saivat osallistua sekä yksilöhaastatteluja eri toimintojen 

edustajien kanssa. Tarkoituksena on ollut selvittää mitkä tekijät vaikuttaneet tuloksiin, 

toisin sanoen tunnistaa ongelmakohtia. (vaihe 1&2). 

 

Työryhmäkeskusteluista ja yksilöhaastatteluista saadut tiedot on ryhmitelty, analysoitu 

ja ratkaisuehdotuksista koottiin tiivis raportti EOS -työryhmälle esiteltäväksi. Työryhmän 

vetäjä valitsi aineiston pohjalta ratkaisuehdotukset toteutettavaksi (vaihe 3). Työryhmän 

tulokset ja toteutettavaksi valitut kohteet oli esitetty henkilöstölle ja sovittu vastuuhenki-

löt. (vaihe 4). Seuraavan EOS 2017 -tulosten yhteydessä arvioitiin kehittämistyön tulok-

sia ja vaikutuksia. Koska EOS -formaatti ei anna mahdollisuutta saada yksityiskohtai-

sempaa tietoa, olen haastatellut sekä henkilöstön, että johdon edustajia saadakseni tie-

toa siitä, miten heidän näkökulmasta kehittämistyö on toteutettu ja oliko sillä vaikutusta. 

Kuva 5. Lehtinen haastattelutilaisuuteen osallistuville 

 



7 

 

1.

Ongelman

tunnistaminen

(E O S)

2. Ongelmatilanteen

analyysi

3.

Ratkaisu-

ehdotukset ja ratkaisun 
valinta

4. 

Toteutus/ Kokeilu

5.

Arviointi

Sen lisäksi olen vertaillut vuoden 2016 ja 2017 EOS -henkilökyselyn tuloksia keskenään 

(vaihe 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perinteisten kyselylomakkeiden avulla saadaan hyvin tilastollista tietoa, mikä ei sinänsä 

selitä tuloksien syitä. Kyselyjen avoimiin kysymyksiin ja ns. muihin ”vapaasana” -kenttiin 

kokemukseni mukaan vastataan heikosti tai jätetään kokonaan vastaamatta. Minun oli 

löydettävä tehokkaampi ja osallistuvampi tapa saada lisää tietoa ongelmien syistä.  Yk-

silöhaastattelut ja ryhmäkeskustelut antavat paremman mahdollisuuden tuoda henkilös-

tön näkökulmat sekä mielipiteet esiin, että tulla kuulluksi. Henkilöstö itse saa etsiä, mää-

ritellä syyt ongelmakohtiin ja tehdä ratkaisuehdotukset.  

2 Nykytila-analyysi 
 

Tässä luvussa esittelen nykytilaa, sekä sen taustatekijöitä. Aukaisen myös ongelman 

määrittelemiseen ja syy- sekä seuraussuhteiden analysointiin liittyviä tutkimuskysymyk-

siä. 

 

 

Kuva 6. Toimintatutkimuksen sykli. Vapaasti mukaillen, Kananen 2014. 



8 

 

2.1 EOS  - Employee Opinion Survey  
 

EOS eli Employee Opinion Survey on kerran vuodessa järjestettävä koko konsernia kos-

keva henkilöstön mielipidemittauskysely, joka koostuu kymmenestä eri osiosta (kuva 7). 

EOS – kyselylomake sisältää 41 väittämää. Väittämiä vastaaja arvioi likert -asteikolla 1-

5, jossa 1 edustaa vastausta ”täysin erimieltä” (”Strongly Disagree”) ja 5 vastaavasti ”täy-

sin samaa mieltä” (”Strongly Agree”).   

Kyselyssä mitataan asiakaslähtöisyyttä (Customer Centricity & Quality), miten henki-

löstö kokee tuotteiden ja palvelujen laadun. Henkilöstön sitoutumisen mittari (Employee 

Engagement), mittaa työntekijöiden sitoutuvuutta, tyytyväisyyttä ja uskollisuutta sekä 

olla organisaation puolestapuhujana. Aktiivinen johtajuus (Active Leadership) sisältää 

keskinäisen kunnioituksen sekä välittämisen keskeisiä näkökohtia. Tulevaisuus ja Stra-

tegia (Future and Strategy) -väittämät tarkastelevat, miten strategia on viestitetty hen-

kilöstölle ja jalkautettu päivittäiseen työhön. Viestintä (Communication) arvioi, missä 

määrin organisaatio edistää avoimuutta ja tietojenvaihtoa. Tiimi-/yhteistyössä (Team-

work) keskitytään siihen, kuinka hyvin kokemuksia ja tietoa jaetaan suorituskyvyn pa-

rantamiseksi.  

Oppiminen ja kehittyminen (Learning and Development) tarkastelee henkilöstön osaa-

mista ja ammattitaitoa sekä koulutus- ja oppimismahdollisuuksia. Työskentely ja työym-

päristö (Job Fulfillment & Workplace) kuvastaa sitä, kuinka tyytyväisiä työntekijät ovat 

työympäristöönsä, työturvallisuuteen sekä vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Jatkuva ke-

hittäminen (Continuous Improvement) arvioi palveluiden ja tuotteiden jatkuvaa paran-

tamista. Tämä sisältää myös väittämät, jossa työntekijät antavat palautetta, ovatko he 

kokeneet myönteisiä muutoksia verrattuna edelliseen EOS -kyselyyn.  

Yritysvastuu (Group Responsibility) heijastaa työntekijöiden näkemystä siitä, miten or-

ganisaatio kantaa sosiaalisen ja ympäristövastuun, sitoutuu eettisiin normeihin sekä nii-

den noudattamiseen. Suorituskyvyn mahdollistaminen (Performance Enablement) on 

mittari, joka koostuu useista eri indikaattoreista (resurssit, ammattitaito, oppiminen) ja 

antaa tietoa, tukeeko työympäristö työntekijöitä pääsemään tavoitteisiinsa.  (EOS Brie-

fing presentation 2015.)  
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2.2 EOS tuloksien analyysi 
 

NNN Helsingin Pitäjänmäen toimipisteessä henkilöstön EOS -kysely tehtiin syksyllä 

2016, tuloksista nousi tiettyjä kehittämistarpeita. Tuloksista kävi ilmi, että Helsingin Pitä-

jänmäki – toimipisteen (Kuva 8) myönteiset tulokset olivat usealla indikaattorilla mitat-

tuna heikompia koko Suomen keskiarvoon (Kuva 9). Suomen keskiarvo pitää sisällään 

kuusi NNN toimipistettä. Vertailu vuoden 2015 tuloksiin ei ollut mahdollista, koska kysei-

siä tuloksia ei ollut saatavilla. NNN aloitti toimintansa Pitäjänmäen toimipisteessä kesä-

kuussa 2016. 

 

 

 

 

Kuva 7. EOS Briefing presentation 2015. Deutsche Post DHL Group  
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Kuva 8. KPI Overview Helsinki,Pit.mäki. NNN Helsinki EOS 2016 -tulokset. IBM. 
 

Kuva 9. KPI Overview Finland. NNN Suomi EOS 2016 -tulokset. IBM. 
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Taulukosta 1 selviää, merkittävimmät erot koko maan keskiarvoihin löytyvät kohdissa 

henkilöstön sitoutuminen (Employee engagement) (-7%) sekä oppiminen ja kehittyminen 

(Learning & Development) (-6%).  Taulukossa mainittu jatkuva kehittäminen (Continuous 

Improvement) (-11%), käsittelee enimmäkseen myönteisten muutosten arviota edelli-

seen EOS -kyselyyn. Vertailevaa tietoa ei ollut saatavilla edelliseen vuoteen 2015, koska 

toimipiste on uusi ja tämä näkyy neutraalien (Neutral) vastauksien määrässä, joita oli 

66% (Kuva 3).  

Erityistä huomiota herätti henkilöstön sitoutumisen mittarit (Employee Engagement), 

jossa myönteisten arviointien määrä oli 7% vähemmän kuin Suomen keskiarvo (Tau-

lukko 1).  Tässä indikaattorissa mitattiin henkilöstön kokemuksia työpaikan suositelta-

vuudesta, työpaikkaan sitoutumisessa, ylpeys omasta työpaikasta, sekä tyytyväisyyttä 

yleisesti ottaen yrityksessä (Väittämät 6, 7, 8 ja 9)  (Kuva 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. NNN Hki.Pit.mäki  Suomi EOS 2016, tulosten vertailua. 
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Työpaikan suositeltavuutta (Employee Engagement) (väittämä 6. I would recommend 

my company as a great place to work) vain 35% vastaajista vastasi myönteisesti. Samoin 

väittämä 7; ”If I were offered a comparable position at another company, I would stay at 

my company”, vastauksista 30% koki asian myönteiseksi.  EOS -kyselyn tuloksista ei 

voida suoraan päätellä syitä, mistä johtuu heikompi tulos. Indikaattorit ovat tärkeitä, hen-

kilöstön lojaalisuudella ja sitoutumisella on suuri merkitys yrityksen kannattavuuteen ja 

menestykseen. Tuloksia analysoitaessa, olin kiinnittänyt huomiota myös suureen mää-

rään neutraalisia vastauksia.  

Muita Suomen keskivertoa heikommista tuloksista kertovia indikattoreita olivat; oppimi-

nen ja kehittyminen (Learning & Development) –6%, tulevaisuus ja strategia ( Future & 

Strategy) -3% (Taulukko 1).  

 

 

 

 

 

Kuva 10. Employee Engagement. NNN Helsinki, Pitäjänmäki EOS 2016 -tulokset. IBM. 
 

Kuva 11. Learning & Development. NNN Helsinki, Pit.mäki EOS 2016 -tulokset. IBM. 
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Henkilöstö on kokenut, että heidän ammattitaitonsa on hyvässä käytössä ja he ymmär-

tävät oman roolinsa merkityksen työyhteisössä. Samalla vain 31% vastanneista koki, 

että työnantaja tarjoaa koulutus- ja oppimismahdollisuuksia (kuva 11, Learning & Deve-

lopment, väittämä 30).  

 

Strateginen viestintä ja strategian jalkautuminen koetaan usein haasteellisena. Myös 

NNN EOS -tulokset viittaavat siihen, että viestintä yrityksen strategiasta ja muutospro-

sesseista ei ole tavoittanut henkilökuntaa toivotulla tavalla (Kuva 12, Future & Strategy). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Tutkimusongelman määrittely 
 

Organisaatiossa toteutetusta EOS 2016 -kyselyn tuloksista ilmeni, että henkilöstön loja-

liteettia, sitoutumista sekä koulutus- että oppimismahdollisuuksia mittaavat indikaattorit 

olivat koko Suomen keskiarvoa heikommat.  Saaduista tuloksista ei ole kuitenkin mah-

dollista tehdä suoria johtopäätöksiä kehittämisen tarpeista ja tuloksien syistä. Tarvittavan 

tiedon saaminen edellytti lisäselvityksen tekemistä. Kuten Kesti (2013,68) on todennut, 

perinteiset likert -asteikolla mittaavat kyselytutkimukset esittävät asioiden nykyhetken ti-

laa, jota voi vain vertaisarvioida muihin tuloksiin tai aiempiin. Työyhteisössä vallitsevia 

asioiden tilaa tai haasteita kysely ei paljasta, saatikka sitä, miten niissä mahdollisesti 

esiintyviä ongelmia pitäisi kehittää.  Ongelmakohtien löytämiseen on olemassa ratkaisu. 

Se edellyttää sitä, että jokaiselle työyhteisön jäsenelle annetaan mahdollisuus osallistua, 

tuoda näkemyksensä ja ratkaisuehdotuksia esiin. Mahdollistaminen synnyttää yhteen-

kuuluvuutta sekä sitoutuneisuutta kehityshankkeeseen (Kananen 2014, 39.)  

Kuva 12. Future & Strategy. NNN Helsinki, Pit.mäki EOS 2016 -
tulokset. IBM. 
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2.4 Ongelman syiden ja seurausten analysointi 
 

Kysely antaa kuvauksen, sen hetken ”snap shotin” tilanteesta, kun se toteutetaan. Moni 

asia kuitenkin jää kysymyspatteriston ulkopuolelle. Siksi haluan tuoda esiin asioita, jotka 

ovat todennäköisesti vaikuttaneet EOS 2016 tuloksiin. Saman vuoden aikana ennen ky-

selyä, organisaatiossa oli tapahtunut isoja rakenteellisia muutoksia. Tällöin kilpailutuk-

sen ja uuden sopimuksen yhteydessä toiminnot laajentuivat ja sen seurauksena sisälo-

gistiikan toimintoja hoitaneita, entisen yhteistyökumppanin työntekijöitä ja osa palvelun 

ostajan toimintoja henkilöstöineen siirtyi NNN:n palvelukseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Osana muutosprosessia olivat myös YT-neuvottelut, monen työntekijän työnantaja vaih-

tui (Kuva 13). Muutokset organisaatiossa herättävät usein tunteita ja vastarintaa. Epä-

varmuus omasta työpaikasta ja tulevaisuudesta huolestuttavat ja luovat paineita. On loo-

gista olettaa, että näin isot muutokset olivat merkittävästi vaikuttaneet vuoden 2016 tu-

loksiin. 

 

 

Kuva 13. NNN  työyhteisön kehittäminen -presentaatio. EOS -pöytäkirjaliite pvm. 7.2.2017 
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2.5 Tutkimusongelma 
 

Oikean ongelman löytäminen on ensimmäinen ja hyvin tärkeä askel muutoksiin. Pahim-

massa tapauksissa voi käydä näin, että etsitään ratkaisuja, mutta ne eivät vastaa todel-

liseen, oikeaan ongelmaan (Kananen 2014, 35). EOS tulokset olivat tuoneet esiin, että 

organisaatiolla oli haasteita henkilöstön lojaliteetin ja sitoutumisen kanssa. Tämän li-

säksi, henkilöstön tyytyväisyys työnantajan tarjoamiin koulutus- ja oppimismahdollisuuk-

siin oli NNN:n Suomen keskivertotuloksia matalampi. NNN Pitäjänmäen toimipisteessä 

oli keskittynyt monenlaisia toimintoja, joiden ydintehtävät ovat erilaiset. Henkilöstön työ-

kuvat ja työolosuhteet poikkeavat toisistansa. Esimerkiksi osa työntekijöistä tekee työtä 

ainoastaan päätteellä ja toiset tekevät raskasta fyysistä työtä. On hyvin ymmärrettävää, 

että myös haasteet ja ongelmakohteet ovat täten erilaisia.  

2.6 Tutkimuskysymys  
 

Pelkästään ongelman löytäminen ja määrittely eivät riittää muutoksen saamiseen. On 

myös selvitettävä ongelman syyt ja miten ongelma poistetaan, siihen tarvitaan lisää tie-

toa. Haasteena on se, että samat ongelmat usein ilmenevät eri toimijoille eri tavalla. Näin 

henkilöstön heikko sitoutuminen voi näkyä työnantajalle tiheänä henkilöstön vaihteluna 

ja työntekijöille esimerkiksi matalana palkkana ja huonoina työoloina. (Kananen 2014, 

36 -37.)   

Tutkimuskysymyksien löytäminen ei ole ollut yksinkertaista. Avuksi olen käyttänyt 

Schwalbachin (2003) hyvien tutkimuskysymyksien muodostamiseen annettuja ohjeita 

(Taulukko 2). Tutkimuskysymyksien tavoitteena on selvittää tutkimusongelman syy-seu-

raussuhteet, jotta siihen päästään vaikuttamaan. (Kananen 2014, 37,44-47.)   
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Pohdinnan tuloksena tutkimuskysymyksiksi muodostui seuraavat:  

5a. Mitkä seikat estävät henkilöstön sitoutumista, työpaikan suositeltavuutta ja vaikutta-

mismahdollisuuksia?  (Taulukko 3) sekä  

5b. Mitkä ovat ratkaisuehdotukset, jotka parantavat henkilöstön sitoutumista, työpaikan 

suositeltavuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tutkimuskysymyksen on oltava avoin 

2. Tutkimuskysymys ei itsessään voi antaa vastausta 

3. Tutkimuskysymyksen on oltava sopivan laaja 

4. Tutkimuskysymykseen on löydyttävä kirjallisuutta 

5. Tutkimuskysymykseen on saatavilla tutkimustietoa 

6. Tutkimuskysymyksen on oltava selvä ja yksiselitteinen 

7. Tutkimuskysymyksen on osoitettava toiminnan ja tuloksen välillä 
riittävä syy- seuraussuhde 

8. Tutkimuskysymyksellä on merkitystä ja arvoa jonkun kannalta 

9. Tutkimuskysymys on ratkaistavissa 

Taulukko 2. Schwalbachin (2003) asetetut vaatimukset hyville tutkimuskysymyksille. Kananen 2014, 44-47 

Taulukko 3. EOS- kehitystiimille valikoituneet kehitysehdotukset. EOS -pöytäkirjan liite 9.1.2017. 
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3 Ratkaisu 
 

Kehittämishankkeen tarkoituksena on ollut aikaansaada positiivinen muutos. Tarve muu-

toksille on noussut esiin EOS -henkilöstökyselyn tuloksista; työpaikan suositeltavuutta, 

henkilöstön sitoutumista ja vaikuttamismahdollisuuksia on parannettava. Ratkaisujen 

löytämisessä koko henkilöstöllä on ollut tärkeä rooli. Työntekijät ovat osallistuneet fokus-

ryhmiin sekä yksilöhaastatteluihin, joissa asiaa pohdittiin ja ratkaisuja etsittiin. Kehittä-

mishanke pilotoitiin NNN Pitäjänmäen toimipisteessä, jossa henkilöstöä on noin 70. 

3.1 Muutoksen hyödyllisyyden ennakkoarviointi ja perustelu 
 

Lojaali, hyvinvoiva ja työpaikkaan sitoutunut henkilöstö on monesti organisaation me-

nestyksen avain. Mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin ja toteuttaa yhdessä muiden kanssa 

valittuja toimenpiteitä, heijastuu suoraan organisaation tuottavuuteen. Loppupelissä ni-

menomaan työntekijät tekevät organisaatiossa sen perustyön, jota varten yritys on ole-

massa. (Kesti 2014, 7- 8.) 

Lisäämällä henkilöstön sitoutumista, vähennetään mm. henkilöstön vaihtelua. Näin 

osaava ja kokenut henkilöstö pysyy yrityksen palveluksessa, mikä suoraan vaikuttaa 

koko organisaation osaamisen tasoon. Samalla henkilöstön vaihtelun minimointi vähen-

tää uusien työntekijöiden rekrytointia, perehdyttämisestä ja kouluttamisesta aiheutuvia 

kustannuksia.  

Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö nostaa organisaation suositeltavuutta, mikä vuoros-

taan vaikuttaa organisaation imagoon positiivisesti ja yrityksen avoimista työpaikoista 

tulee haluttuja. Tämä vuorostaan helpottaa pätevien työntekijöiden rekrytointia. Pätevät 

työntekijät tuovat yritykseen korkean tason osaamista, mikä vuorostaan vaikuttaa kilpai-

lukykyyn, tuottavuuteen sekä työn laatuun.   
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3.2 Sovellettavat mittarit 
 

Kehittämishankkeen etenemistä seurattiin EOS -työryhmän kokouksissa. Prosessin eri-

vaiheista tiedotettiin henkilöstölle suunnatuissa kokouksissa ja henkilöstölehdissä. Ke-

hittämishankkeen tuloksia ja vaikutuksia mitattiin EOS 2017 kyselyn avulla ja verrattiin 

niitä vuoden 2016 tuloksiin. Tämän lisäksi toteutettiin yksilöhaastatteluja, joiden tarkoi-

tuksena on ollut saada tietoa, miten työntekijät olivat kokeneet kehittämistoimenpiteet ja 

omaa osallistumista kehittämistyöhön. Yksilöhaastatteluihin osallistui 5 työntekijää 

30.1.2018.  

 

3.3 Toteutus suunnitelma ja aikataulutus 
 

Selvityksen tekemiseen, tuloksien analysointiin, tarvittavien muutoksien toteuttamiseen 

ja jälleen tuloksien arviointiin, tarvitaan riittävästi aikaa. Suunnitelman mukaan focusryh-

mät ja haastattelut toteutin maaliskuussa (2017), tuloksien analyysi ja kehittämissuunni-

telma tehtäisiin toukokuussa. Kehittämistoimenpiteitten presentointi oli alustavasti aja-

teltu alkavan kesäkuun alussa sekä kehittämistoimenpiteet lomien jälkeen elokuussa. 

Tulosten arviointi, haastattelut oli määritelty alkavaksi elokuun loppupuolella, ennen seu-

raavaa EOS tutkimuskyselyä (Kuva 14).  Projektin aikataulu vahvistettiin HR:ssa. Kehit-

tämissuunnitelma oli sovittu olevan valmiina 23.6.2017.  

EOS -tulokset esiteltiin henkilöstölle joulukuussa 2016. Tuloksien purun yhteydessä ky-

syttiin vapaaehtoisia osallistujia perustettavalle EOS-työryhmälle. Tammikuussa 2017 

perustettiin EOS –työryhmä, järjestäytymiskokous pidettiin 9.1.2017. Työryhmä koostui 

kuudesta jäsenestä (4+2), kukin edusti omaa logistiikkatoimintoa; vastaanotto- tuotanto-

linjapalvelu, huolinta, kehitys, inventaario ja materiaalihallinta. Työnjohtaja toimi työryh-

män puheenjohtajana sekä huolinnan esimies sihteerinä. EOS -kehitystiimin tehtävänä 

oli analysoida eri toiminnoista saatua tietoa ja sen pohjalta valmistella kehitysehdotuksia, 

jotka koskisivat koko NNN Pitäjänmäen toimintaa. 

Kukin EOS-työryhmän osallistuja keräsi omasta tiimistä (vastaanotto, tuotantolinja-pal-

velu, huolinta, kehitys, inventointi, materiaalihallinta), tietoa ongelmakohdista.  
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Kaikilla tiimin jäsenillä oli mahdollisuus tuoda oma näkemyksensä esiin. Tiimeistä nou-

sivat seuraavat kehittämiskohteet; 

 

1. Tiimien välinen yhteistyö 

2. Henkilöstön koulutusmahdollisuudet  

3. Vuokratyöntekijöiden tasavertainen kohtelu 

4. Työvaatteiden ja muiden tarvikkeiden hankintaprosessi 

 

Tiedon keruun ja ongelmakohtien paikantamiseen on käytetty tiimeistä saadun palau-

teen lisäksi osallistuttavampia menetelmiä, kuten ryhmäkeskustelut ja yksilöhaastattelut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kuva 14. Kehittämishankkeen prosessikuvaus. EOS -pöytäkirjan liite 26.1.2017. (Mukaillen: Faraxgroup 2008). 
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Taulukko 4.  Jaottelu 

3.4 Jaottelu ja sen perusteet 
 

Vastaukset jaottelin neljään eri ryhmään. Työn sisältö pitää sisällään työvälineisiin, työ-

menetelmiin, itse työpisteeseen ja ympäristöön liittyvät seikat. Työolosuhteet ja työyh-

teisö pitää sisällään johtamiseen, tiimityöhön sekä viestintään liittyvät aiheet. Osaami-

nen, urakehitys ja koulutus sisältää nimensä mukaisesti vastaukset seikkoihin, jotka 

liittyvät omaan osaamiseen, urakehitys- sekä koulutus-mahdollisuuksiin. Motivaatio si-

sältää vastaukset työilmapiiriin yleensä sekä palkasta ja palkitsemisesta. (Taulukko 4). 

Koska tutkimuksessa olivat myös mukana suoraan vuokratyösuhteessa olevia henki-

löitä, toin motivaation alle myös työsuhde-turvallisuuden, joka antaa vastauksia myös 

tästä näkökulmasta.   

 

 

 

3.5     Henkilöstön sitoutuminen / Esteet 
 

Henkilöstön sitoutumisella (Employee engagement) tarkoitetaan tunnetilaa, joka esiintyy 

halukkuutena tehdä parhaansa, sitoutumisena organisaation tavoitteisiin ja arvoihin sekä 

haluna pysyä organisaation jäsenenä. Sitoutuneelle työntekijälle myös organisaation ta-

voitteella on hänelle merkitystä. (Jokivuori Pertti 2002,19-20.) Ryhmäkeskusteluissa 

esiin tulleet sitoutumiseen vaikuttavat tekijät, 63% koskivat työolosuhteita, selkeimmät 

kehittämisen kohteet nähtiin työkuormituksessa (Taulukko 5).   

 

 

  Työn sisältö 

 

= Työmenetelmät, työvälineet, 
   työpiste, työympäristö 

Työolosuhteet / Yhteisö 

 

= Johtaminen, tiimityö, viestintä 

Osaaminen / Urakehitys 

 

= Urakehitys, koulutus 

Motivaatio 

 

= Työilmapiiri, palkkaus, palkitseminen 
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Taulukko 5. NNN Helsinki Pitäjänmäki. Henkilöstön ryhmäkeskustelutilaisuudessa saadut palautteet, 
työpaikan suositeltavuus / Esteet.  Punaisella merkityt ovat kopioita, palautteen voi nähdä kuuluvan 
myös mainittuihin jaotteluihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haastatteluista saadut tiedot vahvistavat sen, että ainakin osa työntekijöistä kokee työtä 

kuormitettavaksi ja resursseja riittämättömäksi. Yksi vastaajista totesi seuraavasti;  

"Ja siinäkin ehkä yksi pieni miinus tohon sitoutumiselle on vähän se että täällä on 
vähän kyllä minimissään toi porukka että sen kyllä huomaa heti kun täällä joku on 
saikulla….” Haastateltava 2, 19.4.2017. 

 

Kuten Torkkola (2016, 24-25) toteaa, henkilöstön jatkuva ylikuormittaminen lisää sai-

rauspoissaoloja, heikentää kykyä ja halua oppia uutta ja tekemisen tapoja. Työntekijöillä 

on koko ajan kiire, että ei ehdi pysähtyä ja miettiä, miten voi tehdä työtä paremmin, hel-

pommin ja nopeammin.   

 

 



22 

 

3.6 Työpaikan suositeltavuus / Esteet 
 

Työpaikan suositeltavuudella tarkoitetaan halua suositella omaa työpaikkaansa muille-

kin hyvänä tai erinomaisena työpaikkana. Vastauksien lukumäärästä 50% liittyi työolo-

suhteisiin. Tästä päätellen, tällä oli suurin merkitys työpaikan suositeltavuudessa. Palk-

kaan ja palkitsemiseen liittyviä asioita oli nostettu 33% vastauksista ja mahdollisuus kou-

luttautua sekä edetä uralla 17% (Taulukko 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työpaikan suositeltavuuden esteistä yksi haastateltava totesi seuraavasti;   

”No, semmonen yleinen sniiduilu ja tommonen ...kaikki on jotenkin vaikeata toteut-
taa. Ei ole mikään semmoinen kannustava ympäristö.” Haastateltava 1, 18.4.2017. 

 

Vastauksesta välittyy vaikutelma, että työntekijä ei koe työolosuhteita kovin kannusta-

vaksi. Mahdolliset kehittämis- tai muutosehdotukset on vaikea viedä eteenpäin. Resurs-

sien niukkuus nousi myös esiin; 

 

”Jotenkin tuntuu et kokoajan kauheella kengännauhabudjetilla mennään...mut kui-
tenkin sit vaaditaan paljon… Enemmän kuin siihen sit taas tarjotaan valmiuksia.” 
Haastateltava 5, 26.4.2017. 
 

Työntekijöiden motivointi ja työympäristön mielekkyys on keskeistä tuloksellisuuden kan-

nalta. Jos työntekijä kokee työnsä mielekkääksi ja tärkeäksi, yleensä työntekijä sitoutuu 

Taulukko 6. NNN Helsinki Pitäjänmäki. Henkilöstön ryhmäkeskustelutilaisuudessa saadut palautteet, työpaikan suositel-
tavuus / Esteet 
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myös työhönsä paremmin. Tämän lisäksi myös suhde esimieheen, että työkavereihin 

ovat merkityksellisiä työhön sitoutumisen kannalta. (Mayo 2001, 187.) 

Osa työntekijöistä kokee, että niiden panosta ei huomata ja ns. ”hyvästä työstä” ei tule 

mitään palkitsemista;  

”Esimerkiksi ei minkäänlaista palkitsemista...hyvästä työstä...minkäänlaisia tilai-
suuksia tai tapahtumia.” Haastateltava 8, 28.4.2017. 

 

Omasta työstä palautteen saaminen on hyvin tärkeätä. Se tuo arvostuksen tunnetta ja 

auttaa kehittämään omaa osaamista. Ilman palautetta vahvakin ammattilainen voi eksyä, 

hän ei tiedä miten tehtävästä suoriutuu, meneekö hän oikeaan suuntaan tai pitääkö toi-

mintatapoja muuttaa. (Järvinen, Rantala, Ruotsalainen 2016, 20-21.)  

3.7 Vaikuttamisen mahdollisuudet / Esteet 
 

Vaikuttamisen mahdollisuuksilla tarkoitetaan henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa yri-

tyksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa 

yrityksessä. Ryhmäkeskustelussa saaduista vastauksista on nähtävissä, että tiedonku-

lun ja vuorovaikutuksen osalta on kehittämistä (Taulukko 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 7. NNN Helsinki Pitäjänmäki. Ryhmäkeskustelutilaisuus, henkilöstön tulokset, vaikuttamisen mahdolli-
suudet / Esteet. Punaisella merkityt ovat kopioita, palautteen voi nähdä kuuluvan myös mainittuihin jaotteluihin. 



24 

 

Haastattelutilanteessa yksi työntekijöistä arvioi vaikuttamismahdollisuudet seuraavaksi;   

”No siis, näennäisestihän on paljon vaikuttamisen mahdollisuuksia, mutta ne ei 
sitten ikinä realisoidu. Jotain sä pystyt pyytää kaiken näköistä ja sanotaan et joo 
laitetaan rattaat pyörimään mutta ei ne ikinä sitten pääse maaliin asti tyyliin… 
joo,laitetaan prosessi pyörimään ja tehdään kaikkemme että näin tehdään että 
saatais jotain esimerkiksi joku… esimerkiksi mä oon pyytänyt tommosta (työhön 
liittyvä asia) , sitä on niinku monta kertaa ja kaikki vakuuttaa et joojoo kyl saadaan 
sulle tai heille semmoinen mutta ikinä sitä ei sit tuu.”  Haastateltava 5, 26.4.2017. 

 

Osa työntekijöistä ei usko mahdollisuuteen vaikuttaa, osa taas ei tiedä, mitkä ne vaikut-

tamiskanavat ovat. Se kaikki vaikuttaa siihen, millaiseksi henkilöstö kokee työolosuh-

teensa. Työelämän laadulla on hyvin keskeinen rooli organisaation tuottavuudessa ja 

menestyksessä. Mahdollisuus vaikuttaa ja toteuttaa asioita yhdessä, luo innostuneen 

ilmapiirin ja onnistumisen kokemuksia. Jokainen työntekijä on oman tehtävänsä asian-

tuntija ja parhaiten näkee, miten toimintaansa voi parantaa. Työn arjesta nousevat ideat 

ja ehdotukset muuttuvat innovaatioiksi vain silloin, jos ne menestyksekkäästi organisaa-

tiossa toteutetaan. Lähtökohtana on se, että organisaatiossa on ymmärrystä mitä kaik-

kea voi saada aikaiseksi käyttämällä oikein henkilöstön voimavaroja. (Kesti 2014, 8, 35 

– 37.) 

3.8 Ryhmäkeskustelutilaisuudet, esimiehet / Esteet 
 

Esimiesten osallistuminen ryhmäkeskusteluun on tuonut esiin kahdenlaistakin näkökul-

maa; miten he kokivat asioita esimiehen näkökulmasta ja miten henkilöstön näkökul-

masta. Esimiestiimissä arvioitiin, että yhtenä tekijänä joka vaikuttaa henkilöstön sitoutu-

miseen ja työpaikan suositeltavuuteen, on luottamuksen puute organisaation ylempään 

johtoon ja organisaation toimintatapaan. Myös esimiestyön laatu ja työolosuhteet nostet-

tiin esiin (Taulukko 8). Tätä tukee osin myös EOS-2016 -tulos (Kuva 6), jossa vain 37% 

kertoo luottavansa yrityksen johtoon Suomessa (”I trust the senior leadership of my com-

pany.”). 
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3.9 Tuloksien analysointi 
 

Ryhmäkeskusteluista on saatu kaivattua tietoa, millaiset asiat vaikuttivat henkilöstön si-

toutumiseen, työpaikan suositeltavuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Olen ryhmitel-

lyt vastaukset, laittanut taulukkoon ja analysoinut. Henkilöstön näkökulmasta, suurin 

merkitys on työolosuhteilla, jopa 60% esiin nostetuista haasteista ovat liittyneet nimen-

omaan tähän. Seuraavaksi osaaminen/urakehitys sekä motivaatio muodostavat kukin 

noin 20% osuuden kehittämistarpeista (Kuva 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 8. NNN Helsinki Pitäjänmäki. Ryhmäkeskustelutilaisuus, esimiesten tulokset, yh-
teenveto esteistä; työpaikan suositeltavuus, sitoutuminen, vaikuttamisen mahdollisuudet.  

Kuva 15. NNN Helsinki Pitäjänmäki. Yhteenveto esteistä; työpaikan suositeltavuus, sitoutuminen, vai-
kuttamisen mahdollisuudet.  
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Saaduista vastauksista on tehty myös yhteenveto (Taulukko 9).  Vastauksista näkyy, 

että samat tekijät vaikuttavat sekä työntekijöiden sitoutumiseen ja työpaikan suositelta-

vuuteen, että vaikuttamisen mahdollisuuksiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuten taulukosta (Taulukko 8) näkyy, suurena haasteena työntekijät kokevat resurssien 

riittämättömyyden; liian vähän työntekijöitä, liian iso kuormitus, jatkuva kiire, ei ole aikaa 

kouluttautua ja niin edelleen. Myös johtamiseen, kommunikointiin, viestintään ja palkit-

semiseen toivottiin muutosta. Huolta herättänyt odotetusti myös työsuhteiden jatkuvuus, 

merkittävä osa henkilöstöä on vuokratyöntekijöitä.  

Ryhmäkeskusteluista nousseet huolet olivat jossakin määrin ristiriidassa EOS tuloksien 

kanssa. Näin EOS-2016 mukaan, 64% vastanneista ovat tyytyväisiä organisaation vies-

tintään. Erityisesti tiimien välinen viestintä koettiin hyväksi (72%), mutta omaa työtä kos-

kevan palautteen annossa on toivottu parannusta.   

 

 

Taulukko 9. NNN Helsinki Pitäjänmäki. Ryhmäkeskustelutilaisuus, aihepohjainen vertailutaulukko. Punaisella merkityt ovat 
kopioita, palautteen voi nähdä kuuluvan myös mainittuihin jaotteluihin. Sinisellä merkityt ovat esimiesten palautteet. EOS -
pöytäkirjan liite 24.5.2017. 
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3.10 Selvityksen kattavuus 
 

Yrityksen henkilöstömäärä Helsingin Pitäjänmäessä on noin 70, selvitykseen osallistui 

noin 27 henkilöä. Täten selvitykseen osallistui noin 39%.  Hyvä vastausprosentti on 50 

– 60%.  Kuten Juholin (2010,68) toteaa, tämän alle jäävät tulokset ovat lähinnä suuntaa 

antavia. Tässä selvityksessä käytettiin kaksi erilaista tiedonkeruu tapaa: ryhmäkeskus-

telut ja yksilöhaastattelut.  Sekä ryhmäkeskusteluista että yksilöhaastatteluista saadut 

kokemukset ja ehdotukset olivat hyvin samansuuntaisia. Se antaa perusteluja olettaa, 

että todennäköisesti henkilöstön laajempi osallistuminen ei välttämättä toisi merkittävästi 

uutta tietoa.  

3.11 Henkilöstön ratkaisut  
 

Ryhmäkeskusteluissa sekä yksilöhaastatteluissa, työntekijät ovat analysoineet nykyti-

lannetta. He olivat pohtineet, mitkä asiat ovat olleet esteinä sitoutumiselle, työpaikan 

suositeltavuudelle ja vaikuttamismahdollisuuksille sekä ovat etsineet myös ratkaisuja 

(Taulukko 10). Henkilöstöltä oli tullut runsaasti parannusehdotuksia, jotka liittyneet vies-

tintään, johtamisen kulttuuriin, arvostukseen ja koulutusmahdollisuuksiin. Ehdotukset 

ovat olleet linjassa EOS-2016 –tuloksien kanssa. Esimerkiksi vain 31% vastanneista 

koki, että yritys tarjoaa riittävästi oppimis- ja koulutusmahdollisuuksia (Learning & Deve-

lopment). Selvityksessä oli tullut esiin, että henkilöstö kaipaa nykyistä paremmat mah-

dollisuudet lisäkoulutukseen ja laadukkaampaan perehdyttämiseen. Myös oli toivottu, 

että jo olemassa olevalle osaamiselle olisi parempaa käyttöä.  

Sekä työntekijät että esimiehet ovat nostaneet esiin henkilöstöresurssien riittämättö-

myyttä. Yhtenä mahdollisena ratkaisuna on nähty työympäristön ja työtapojen kehittä-

mistä. Esimiehistä koostuvassa ryhmässä korostettiin työkalujen toimivuutta ja henkilös-

tön riittävää osaamista. Työntekijät vuorollaan ovat nostaneet esiin, että jatkuvien kiirei-

den takia ei ole aikaa kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen. Järjestämällä aikaa 

henkilöstön kouluttamiselle voidaan varmistaa se, että paremmilla taidoilla ja toimivim-

milla työkaluilla tehtävistä suoriudutaan tehokkaammin nykyisillä resursseilla.  
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3.12 EOS -ryhmäkeskustelun ja haastatteluiden tulokset -tiivistelmä  
 

Henkilöstöltä tulleet parannusehdotukset ovat antaneet EOS -työryhmälle runsaasti tie-

toa työntekijöiden näkemyksistä ja odotuksista. Tiivistin EOS -ryhmäkeskusteluissa ja 

haastatteluissa esiin tulleet parannusehdotukset alla olevaan taulukkoon (Taulukko 11). 

Parannusehdotuksien skaala oli hyvin laaja tiivistettynäkin. Taulukosta käy ilmi, että hen-

kilöstö on hyvin tietoinen omaan työhönsä liittyvistä haasteista sekä valmis tekemään 

parannusehdotuksia. Osa ehdotuksista ovat kohtuullisen helposti toteuttavissa, konk-

reettisia ja saadaan nopeasti vaikutuksia. Esimerkiksi satsaus laadullisempaan pereh-

dytykseen saadaan nopeastikin aloitetuksi, mutta vaatii esimiehiltä ajallisia resursseja. 

Kouluttajalle annetaan mahdollisuus opastaa työntekijää kunnolla. Saatujen tulosten pe-

rusteella näyttää siltä, että kunnollinen perehdytys voisi olla ”yhteensopiva” muidenkin 

kehittämistä vaativien osa-alueiden osalta. Osa taas liittyy isompiin kokonaisuuksiin, ku-

ten esimerkiksi esimiestyön kehittäminen tai yleensä toimintakulttuurin muuttaminen. 

Näin isojen muutoksien toteuttaminen vaatii aikaa, suunnittelua, ennen kaikkea ylemmän 

johdon halua ja sitoutumista. Toivon, että tämän opinnäytetyön tuloksena, organisaa-

tiossa käynnistyisi isompia henkilöstön työhyvinvointia, työelämän laatua ja toimintakult-

tuuria kehittäviä prosesseja.  

Taulukko 10. NNN Helsinki Pitäjänmäki. Ryhmäkeskustelutilaisuus, henkilöstön tulokset, yhteenveto ratkaisuista; 
työpaikan suositeltavuus, sitoutuminen, vaikuttamisen mahdollisuudet. Sinisellä merkityt ovat esimiesten palautteet. 
EOS -pöytäkirjan liite 24.5.2017. 
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3.13 EOS -työryhmän lopulliset toteutuspäätökset 
 

EOS- työryhmässä käsiteltiin saadut tulokset ja päätettiin, että osa kehittämisehdotuk-

sista toteutetaan (Kuva 15).  Tiimien välistä yhteistyötä kehitetään mm. siten, että eri 

tiimeistä käy edustajia muiden tiimien päivittäisissä palavereissa. Näin varmistetaan, että 

tietoa tiimien välissä kulkee nykyistä paremmin, työntekijät tuntevat toisensa paremmin 

ja yhteistyö tiivistyy.  Henkilöstöä osallistetaan myös aktiivisemmin suunnittelu- ja kehi-

tystyöhön, esimerkiksi kuuntelemalla työntekijöitä konkreettisten muutostöiden toteutta-

misessa; miten tuotantolinjoilla linjapalvelun työskentely suunnitellaan ja huomioidaan, 

työvälineiden optimaalista sijaintia ja niin edelleen. Operatiivisissa tehtävissä olevat 

työntekijät ovat parhaita oman työn asiantuntijoita. Toivomuksien ja näkemyksien huo-

mioon ottaminen luo vuorovaikutuksen sekä luottamuksen ilmapiiriä, joka tukee työnte-

kijöiden sitoutumista työpaikkaan.  

 

Taulukko 11. NNN Helsinki Pitäjänmäki. EOS-yhteenveto. pvm.12.6.2017. 
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Henkilöstön koulutusmahdollisuuksien parantaminen oli noussut myös listalle. Päätettiin 

panostaa asiaan siten, että eri tiimien koulutustarpeet, sekä jo olemassa oleva osaami-

nen kartoitetaan ja kootaan rekisteriin. Henkilöstön osaaminen otetaan huomioon ja hyö-

dynnetään tulevissa koulutussuunnitelmissa ja toteutuksissa.  

Vuokratyöntekijöiden asema työyhteisössä oli noussut esiin monesti, sekä ryhmissä, että 

yksilöhaastatteluissa. Se kiistämättä on haasteellista, kun samassa työpaikassa, samaa 

työtä tekevät henkilöt ovat eri työnantajien palveluksessa ja heitä koskevat eri säännöt: 

toinen saa lounasseteleitä, toinen ei, toinen pääsee osallistumaan virkistystoimintaan tai 

pikkujouluihin, toinen taas ei. Tilanne voi luoda jännitteitä, ulkopuolisuuden tunnetta ja 

tietenkin jatkuvaa huolta oman työsuhteen jatkosta.  

Työryhmä päätti panostaa vuokratyöntekijöiden aseman parantamiseen; mahdollisuutta 

saada lounasliput käyttöön selvitettiin vuokratyönantajien kanssa. Työvaatteiden ja mui-

den tarvikkeiden hankintaprosessia selkeytettiin nimeämällä vastuuhenkilöitä.   

Opinnäytetyössäni oli analysoitavana vuoden 2016 EOS -kyselyn tulokset. Tämän jäl-

keen käynnistettiin toiminnallinen kehittämisprosessi, jossa mahdollistettiin kaksi asiaa; 

a) työyhteisön haasteiden esille tuominen siten, että henkilöstö itse pohtii, mitkä ovat 

(EOS 2016 -kyselyn tulosten mukaan), esteet työpaikkaan sitoutumiseen, suositeltavuu-

teen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin sekä b) ratkaisut niiden parantamiseen. EOS -

ryhmäkeskusteluissa ja haastatteluissa saadut tulokset tiivistettiin ja esitettiin EOS -työ-

ryhmälle. EOS -työryhmä teki toteuttamispäätökset.  

Kuten luvussa 4.12 (EOS -ryhmäkeskustelun ja haastatteluiden tulokset) totesin, että 

osa parannusehdotuksista oli mahdollista toteuttaa nopeasti ja helposti. Toiset taas oli-

vat liittyneet isompaan kokonaisuuteen, organisaation toiminta- sekä johtamiskulttuuriin 

ja olisi edellyttänyt organisaation ylemmän johdon päätöksiä, sitoutumista ja tietenkin 

resursseja. Kuten kuvassa 16 näkyy, konkreettiset muutokset olivat jääneet pieniksi ja 

osa pienistäkin muutoksista jäi ns. selvitettävien tasolle.  
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Vaikka muutokset jäivät lopulta pieniksi, jopa vaatimattomiksi, on tärkeätä huomata, että 

ainakin osittain ne ovat pohjautuneet henkilöstön ratkaisusehdotuksiin. Esimerkiksi hen-

kilöstön osallistuttaminen kehitystyöhön, parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa oman työn 

sisältöön ja tavan sen tehdä. Toisen tiimin edustus tiimipalavereihin parantaa tiedon kul-

kua ja tiivistää yksiköiden välistä yhteistyötä ja luottamusta.    

Rohkenen väittää, että koko kehittämishankkeen isoin muutos oli itse prosessi. Henki-

löstöllä oli tavallista laajempi tilaisuus osallistua ns. muutostarpeiden kartoitukseen. Fo-

cusryhmäkeskustelut ja yksilöhaastattelut olivat antaneet mahdollisuuden pohtia yksin 

tai kollegojen kanssa mitä ja miksi halutaan muuttaa. On todella hienoa, että tällainen 

uudenlainen tapa työstää asioita oli mahdollinen. Yhteiset kokemukset parhaimmillaan 

voivat yhdistää työntekijöitä ja työyhteisöä, yhdessä tekemisen kautta rakentuu yhteinen 

identiteetti, joka luo pohjan organisaation uudenlaiselle toimintakulttuurille (Perkka-Jor-

tikka 2002, 148).  

 

 

 

Kuva 16. NNN Helsinki Pitäjänmäki. EOS-yhteenveto kuukausi-infoon. pvm.12.6.2017 
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Toimenpidesuunnittelukartta (Kuva 17) antoi havainnollisen tavan muodostaa suunni-

telma kehitettävistä kohteista, jotka voidaan viestiä henkilöstölle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Tulokset 
 

Sen ansioista, että EOS -kyselyt organisaatiossa toteutetaan vuosittain, on ollut hyvä 

mahdollisuus arvioida kehittämishankkeen mahdollisia vaikutuksia laajemmin ja vertailla 

edellisen vuoden tuloksiin.  EOS 2017 -kysely pidettiin syyskuussa ja tulokset saatiin 

käyttöön joulukuussa 2017. Tein tuloksien vertailua vuoden 2016 (Kuva 18) ja 2017 

välillä (Kuva 19).   

 

 

 Viestintä, tiimien välinen yhteistyö 
 Edustajat muissa tiimeissä 

Työntekijöiden osallistaminen 
Viestintä 
Vaikuttamisen mahdollisuudet 

 Henkilöstön koulutusmahdollisuudet  Exceliin koulutustarpeet Eteneminen 
Kehittyminen 

 Tasavertainen kohtelu  Lounasliput Työsuhdeturvallisuus 

 Työvaatteiden ja muiden tarvikkeiden 
hankintaprosessi 

 Yhteyshenkilöt Työmenetelmät, ympäristö 

Kuva 17. NNN Helsinki Pitäjänmäki. Toimenpidesuunnittelukartta. EOS- pöytäkirjaliite pvm. 5.6.2017. 
Mukaillen; Marko Kesti 2014, 117. 
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Myönteisten (Favorable) arviointien määrä näyttävät pysyneen samoissa lukemissa ver-

rattuna edelliseen vuoteen. Huomiota kuitenkin herätti se, että negatiivisten (Unfavora-

ble) arviointien määrä oli noussut kaikissa asteikoissa.  Havainnollistan sitä seuraavilla 

muokatuilla taulukoilla, koska vertailevaa yhteenvetotaulukkoa tästä ei ollut saatavilla 

(Kuva 20).  

 

Kuva 18. Employee Engagement. NNN Helsinki, Pitäjänmäki EOS 2016 -tulokset. IBM. 
 

Kuva 19. Employee Engagement. NNN Helsinki, Pitäjänmäki EOS 2017 -tulokset. IBM. 
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Vastauksista ilmenee väittämien 6, 7 ja 9:n osalta, jossa neutraalien vastauksien osuus 

on kaventunut ja vastaajista tyytymättömien osuus on kasvanut noin 10%. Selkeimmät 

erot henkilöstön sitoutumista mittaavissa indikaattoreissa ovat kahdessa väittämissä; ”I 

would recommend my company as a great place to work”, jossa tyytymättömien osuus 

kasvanut reilummin (+13%) kuin myönteisten osuus (+4%). Väittämässä ”If I were of-

fered a comparable position at another company, I would stay at my company.” Myös 

tässä tyytymättömien vastausten osuus oli noussut 10%, vuoden 2016 henkilöstöky-

selystä.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. Empolyee Engagement, GAP -taulukko 

Kuva 21. Empolyee Engagement, GAP -taulukko 
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Vaikuttamisen mahdollisuutta mittaavat KPI:t (Key Performance Indicators), oppiminen 

ja kehittyminen (Learning and Development) (Kuva 21), työskentely ja työympäristö (Job 

Fulfillment & Workplace) (Kuva 22), sekä jatkuva parantaminen (Continuous Improve-

ment) (Kuva 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selkein parannus tuli kohdassa jatkuva kehittäminen: ”In my team, we have taken action 

on results from the last employee opinion survey”, josta 54% vastaajista arvioi myön-

teiseksi. Myönteistä muutosta edelliseen EOS -henkilöstökyselyyn vastanneiden osuus 

Kuva 22. Job Fulfillment & Workplace, GAP -taulukko 

Kuva 23. Continuous Improvement, GAP -taulukko 
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kasvoi myös väittämässä ”I have seen positive changes taking place as a result of the 

last employee opinion survey.” 16%:lla. 

4.1 Arviointihaastattelut  
 

EOS 2017 kyselystä oli tullut tilastolliset tiedot, joita oli helppo vertailla edellisen vuoden 

tuloksiin. Kysely on laaja ja vastauksiin ehtii vaikuttaa monenlaisia tekijöitä jo syystä, että 

kyselyjen välissä on yksi vuosi aikaa. Koin, että tilastolliset tiedot eivät anna riittävästi 

arviointitietoa, joten saadakseni paremman kuvan tilanteesta, olen myös haastatellut 

työntekijöitä.   

Haastatteluihin valikoitui viisi työntekijää, joista neljä oli osallistunut focusryhmäkeskus-

teluihin ja yksi yksilöhaastatteluun. He olivat sekä perus-, että johtotehtävissä olevia 

työntekijöitä. Haastattelujen tarkoitus oli saada tietoa, miten työntekijät kokivat osallistu-

misensa kehittämishankkeeseen ja miltä heidän näkökulmasta tulokset näyttivät. Haas-

tattelut toteutettiin 30.1.2018. 

Haastattelut olivat strukturoidut ja kaikille esitettiin samat kysymykset; 

1. Onko EOS-työryhmässä työstetyt asiat/ muutostoivomukset toteutuneet 

mielestäsi? 

2. Vastasivatko mielestäsi EOS-työryhmän ehdotetut parannukset sinun 

odotuksiisi? 

3. Miten koit prosessiin osallistumisen? 

 

Kysymyksien lisäksi, muistin virkistämiseksi osallistujille oli annettu taulukko parannus-

ehdotuksista, joita oli päätetty toteuttaa: tiimien välinen yhteistyö, koulutusmahdollisuu-

det, vuokrahenkilöiden tasapuolinen kohtelu, vaatteiden / tarvikkeiden hankintaprosessi.   

 

 

Kysymys1. ”Onko EOS-työryhmässä työstetyt asiat/ 

muutostoivomukset toteutuneet mielestäsi?”    

 

Haastatteluihin osallistuneiden mielestä, vain osa sovituista muutoksista oli toteutunut 

osittain ja osa ei edennyt lainkaan. Esimerkiksi vuokrahenkilöstön mahdollisuus käyttää 

lounaslippuja ei edennyt.  
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Yksi haastateltavista kuvaili asiaa seuraavasti:  

 

”Se mikä selvästi epäonnistui, mihin tulee negatiivinen vastaus, on vuokrahenki-
löiden tasapuolisessa kohtelussa, lounaslippujen mahdollistaminen. Iltavuorolai-
sille mahdollisuus käydä PORrissa  (henkilöstöruokaravintola), tähän tuli sillä lailla 
huonot vastaukset , että POR ei ollut kiinnostunut, eivät halua aloittaa mitään ”lip-
pusavottaa”, samalla tavoin kuin mitä Amiga (lounasravintola) tekee, joten PORrin 
kanssa neuvottelut jäivät siihen.  Vuokrafirmat tarjoavat omilleen lounaslippuja, 
mutta eivät käytännössä niin että niillä voisi käydä syömässä, koska toimipiste voi 
olla jossain Itä-Helsingissä, missä etua voi käyttää.”  Haastateltava 5, 30.1.2018. 

 

Muodollisesti vuokrahenkilökunnalla oli oikeus lounaslippuihin, mutta käytännössä nii-

den käyttäminen oli mahdotonta toimipisteessä. Vuokrahenkilöstö tekee työtä asiakkaan 

tiloissa, jotka voi olla missä päin pääkaupunkiseutua. Lounaslippuja he voivat käyttää 

ainoastaan omassa sopimusravintolassa.  

 

Haastateltavilta oli tullut kritiikkiä myös siihen, miten parannusehdotukset olivat valikoi-

tuneet. Yksi vastanneista kommentoi asiaa seuraavasti:  

 
 
”No ei oikeastaan. Vähän semmoiset helpot asiat otettiin esiin, jotka nyt pystyy 
hoitamaan. Voi sitten näyttää paperilla, saatiin nyt jotain tehtyä. Kuten toi työvaat-
teiden hankkiminen tai lounasliput, se on yksi maili, yksi keskustelu, niin se on sillä 
selvä. Ei ratkaissut oikeastaan mitään syvempiä ongelmia.”  Haastateltava 1, 
30.1.2018. 

 

Valitut parannusehdotukset nähtiin liian vähäisinä ja helppoina, joilla ei ole todellista vai-

kutusta isompiin haasteisiin. Toiseksi myös isojen muutoksien käynnistyminen nähtiin 

riskeinä: 

 

”Tulos oli ehkä ihan hyvä, toteutuma ei ehkä ollut täydellinen kummiskaan. Mutta 
tämmöisissä parannusjutuissa tai vastaavissa, nehän kumminkin pitää olla aika 
kevyitä. Jos ne on liian raskaita, ne ei toteudu. Jos yritetään liian paljon tehdä, se 
ei tule toteutumaan, koska tämä ei ole mikään projekti mitä me ollaan viemässä.”  
Haastateltava 4, 30.1.2018. 
 

 

Isompien muutoksien toteuttamiseen liittyivät aivan toisenlaiset haasteet. On varmistet-

tava, että muutosprosessista huolimatta, normaalit, päivittäiset toiminnot toteutuvat, eikä 

muutoksista tule työntekijöiden päätehtävä (Perkka-Jortikka 2002, 147-148).  

 



38 

 

Kysymys 2. ”Vastasiko mielestäsi EOS-työryhmän ehdotetut paran-

nukset sinun odotuksiisi?” 

 

Työryhmiin osallistuminen oli vaatinut työntekijöiltä panostusta ja sen takia koin tärkeänä 

saada myös heiltä palautetta EOS -työryhmän päätöksistä. Haastattelujen avulla halusin 

selvittää, vastasivatko EOS -työryhmän ehdotetut parannusehdotukset omia odotuksia. 

Yksi haastateltavista arvioi tilannetta seuraavasti:  

 
” …koulutusmahdollisuudet jäi vähän ilmaan. Siihen tehtiin työkalu, mutta kuinka 
sitä käytetään. Ehkä siellä myös oli se että mitä eri funktiot ajattelee tästä koulu-
tusmahdollisuuksista. Siellä on niin kovin erilaisia tarpeita.”  Haastateltava 5, 
30.1.2018. 

 

Vastaaja koki, että henkilöstön osaamista ja koulutustarpeita mittaava työkalu ei todelli-

suudessa kovin hyvin vastannut tarkoitukseen. Tarpeet ovat hyvin erilaisia ja niiden tar-

vittavan osaamisen arviointi oli haasteellista.  Kuten Otala (2008, 37-38) toteaa, esimies-

ten on vaikea johtaa tai jopa tiedostaa eri tehtävissä tarvittavan, erilaisen osaamisen 

skaala. Vielä vaikeampi on kohdentaa oikein koulutuspanokset. Myös se, miten koulu-

tukset toteutettiin, oli herättänyt kysymyksiä, kuten yksi haastateltavista totesi:  

 
”Täällä kuulemma oli joku exceli-kurssi. Mutta siitä ei kovinkaan laajasti informoitu, 
en esimerkiksi itse tiennyt siitä ollenkaan. Kun kuulin siitä ensi kerran, kysyin esi-
mieheltä, että voisin osallistua siihen. Meni tovi kun toisen kerran kysyin, niin se 
oli kuulemma pidetty.” Haastateltava 1, 30.1.2018. 
 
 

Vaikka erilaisia koulutuksia järjestettiin, oli jäänyt epäselväksi, miten koulutuksiin hakeu-

dutaan ja miten osallistujat oli valikoitu.  

  

”Odotuksia on nyt vastannut ainoastaan tuo koulutusjuttu. Sitä nyt tuli vähän edes. 
Koska monesti on annettu ymmärtää ettei ulkopuolisia kouluttajia voi käyttää, hyvä 
että se onnistui sit sisäisesti kuitenkin. Ehkä sit kuitenkin, alussa nää asiat oli pal-
jon enemmän esillä. Mä luulen että ne tässä vuoden kuluessa sitten hiipui ja ehkä 
unohtui. Monet asiat on kuitenkin sellaisia, mille ei hirveesti pysty tekee.” Haasta-
teltava 3, 30.1.2018. 
 

 
Vaikka haastateltava koki, että kouluttautumismahdollisuudet paranivat ja se osittain oli 

vastannut omia odotuksia, vastauksesta kuitenkin näkyy tietty skeptisyys sekä epäusko, 

että jatkossa asiat kehittyisivät ja paranisivat. Enimmäkseen esiin tuli pelko siitä, että 

hyvätkin muutokset unohtuvat ja hiipuvat.  
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Yksi parannusehdotuksista oli liittynyt materiaalien ja tarvikkeiden hankintaprosessiin. 

Tarkoitus oli nimetä vastuuhenkilöitä, jotka olisivat keskittyneet hoitamaan kaikki tilauk-

set. Haastateltavan näkökulmasta, asiassa ei ole edetty odotetulla tavalla. Hän kommen-

toi asiaa seuraavasti: 

 

”Nythän me ollaan määritelty henkilöstön vastuista, kuten (työntekijän nimi) on vas-
tuussa toimistotarvikkeista, jalkineista ja työvaatteista, niin aika passiivisesti hän 
on kuitenkin vastuussa niistä. Ei hän pidä niistä huolta, että niitä tilataan vaan jon-
kun pitää mennä sanomaan että tilaa. Eli meillä ei ihan täysin sellaista prosessia 
ole. Yleensä jos on vastuuhenkilö, silloin yleensä se vastuuhenkilö kanssa katsoo 
että tavaraa on tarpeeksi.” Haastateltava 4, 30.1.2018. 

 
 
Vaikka vastuuhenkilö oli nimetty, työntekijän mielestä sillä ei ollut kovin isoa positiivista 

vaikutusta. Kuten hän itse kuvailee, vastuuhenkilö on ”aika passiivisesti vastuussa 

niistä”.  Ilman lisätietoa oli vaikea arvioida, mistä tällainen passiivisuus johtui: oliko esi-

merkiksi tehtävä tullut jo muutenkin hyvin kuormitetulle työntekijälle täysin ylimääräisenä, 

eikä asiasta sen enempää ollut keskusteltu. Tulos joka tapauksessa ei näyttänyt kovin 

lupaavalta.  

Kehittämisprojektin myötä, lähestymistapa käsitellä vuosittaista EOS -tulosta henkilöstön 

keskuudessa oli aivan uudenlainen. Opinnäytetyön puitteissa, oli pyritty syvällisemmin 

selvittää, millaiset asiat olivat vaikuttaneet tuloksiin, miten henkilöstö näki ongelmat ja 

miten ne voitiin ratkaista. Tämä edellytti henkilöstön osallistuttamista tavallista laajem-

min. Palautteen saaminen tästä osiosta tuntui erittäin tärkeältä. Yksi haastateltu kuvailee 

asiaa seuraavasti: 

 

Kysymys 3. ”Miten koit prosessiin osallistumisen?” 

 

”Ihmiset olivat siinä innolla mukana. En tiedä, osittain joitain juttuja, taisin ampua 
lennosta alas. Tavallaan sitä arkirealismia vasten. Jos tulee ajatuksia, niin on var-
maan syytä heivata niin ylös organisaatiota, että sieltä löytyy tarpeeksi nappulaa 
kauluksesta, että pystyy vastaamaan siihen. Mun pointti siinä oli se, että halusin 
että ainakin suurin osa näistä, mitä tähän otetaan, olisi sellaisia, mitä konkreetti-
sesti jotain voi tehdä… 
Mutta tämä oli ensimmäinen mitä täällä tehtiin. Oli hyvin erilaiset kulttuurit, ABB:lta 
tulevia ihmisiä, miten he ovat tottuneet hoitamaan JP:tä (Jatkuva Parantaminen). 
Ja sitten oli Geodislaisia, DHL:läisiä, vähintään kolmea eri kulttuuria. Sen ei tar-
vitse toki olla vaikeuttava tekijä, mutta jotain pitäisi löytyä, DHL: tapa, miten tämä 
menee. Voi olla, että yritin pitää liian korkeita reunoja, ettei näiden ulkopuolelle saa 
mennä.” Haastateltava 5, 30.1.2018. 
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Vastaaja koki asian positiivisena ja reflektoi myös omaa osallistumistansa ja rooliansa. 

Se on erittäin tärkeätä. Jatkuva parantaminen ei voi olla vain vastuuhenkilöiden tehtä-

vänä. Asia on mahdollista menestyksekkäästi viedä maaliin ainoastaan silloin, kun työn-

tekijät ovat sitoutuneita, tietävät oman roolinsa ja sen merkityksen prosessissa.  

 
Toinenkin haastateltavista antoi positiivista palautetta: 
 

 
”Tämä oli tosi hyvä juttu. Alkuun vaikutti, että tosiaan jotain tapahtuisi, mutta lop-
pujen lopuksi sitten ylempi taho ei ottanut sitä niin tosissaan, kuin olisi ehkä pitänyt. 
Todella hyvä idea, saa oikeasti tuoda oman mielipiteen esille. Mutta ei ole meidän 
päätettävissä, tapahtuuko asioiden suhteen mitään.” Haastateltava 2, 30.1.2018. 

 
 

Vastaaja pohti myös sitä, miksi asiat eivät onnistuneet odotetulla tavalla. Vastauksessa 

näkyy tietty pettymys, huolimatta että asia oli hyvä ja hän koki, että oli aidosti saatu tuoda 

omat näkemykset esiin. Näillä ei kuitenkaan ollut suurta merkitystä ja johto ei ottanut 

niitä riittävän vakavasti.  

 
Seuraava vastaaja pohtii tehtävän haasteellisuutta. Hän näki kokonaisuuden laajana ja 

tiedosti, että kehittämisalueiden valinta voi olla hyvinkin vaikeaa. Vastaaja kuvailee asiaa 

seuraavasti; 

 
”Yleisesti ajatellen hyvä asia. Siihen ryhmään yritettiin ottaa jokaisesta tiimistä, kyl-
lähän varmaan oli tosi kattava kattaus eri ihmisiä. Mutta kyllähän varmaan aiheitten 
keksiminen on aika vaikeeta kun käydään läpi niitä EOS -tuloksia, kyllä se var-
maan koetaan aika hankalaksi. Jos vaan keksii aiheita, mitkä olisi jotenkin pilkottu, 
mille oikeesti jotain voi, ettei ne olisi mitään maailmaa syleileviä.” Haastateltava 3, 
30.1.2018. 

 

 

Haastateltava koki lähestymistavan hyväksi. Vaikka osallistujien määrä oli suunniteltua 

pienempi, hän kuvaili eri tiimien edustusta riittäväksi.   

 

Toinen osallistuja korosti, että focusryhmiin osallistumiseen pitäisi valmistautua etukä-

teen ja peräänkuuluttaa jokaisen osallistujan vastuuta;  

 

”Prosessiin osallistumisen kannalta, ehkä pitäisi panostaa siihen, jokainen joutuisi 
ihan oikeasti miettimään niitä itse etukäteen, että asioista olisi mielipiteet.  Esim. 
pitäisikö lisätä koulutusta ihmisille, ennen sitä tilaisuutta, vaikka sinä puheenjohta-
jana keräisit gallupin, mihin laitettaisiin raksi ruutuun, pitää tai ei pidä, jolloin sä 
tietäisit ihmisten mielipiteen, että niitten tarttis tulla suoraan sanoo. Sitten siitä asi-
asta voi väitellä tilaisuudessa ja jutella. Se tehostaisi toimintaa.”  Haastateltava 4, 
30.1.2018. 
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Yhteenvetona voi sanoa, huolimatta sitä, että itse parannukset jäivät vaatimattomaksi ja 

niiden toteutumistapa ei ollut kovin menestyksekäs, itse prosessi koettiin positiiviseksi. 

Haastatteluista välittyi tunne, että mahdollisuus sanoa asioita suoraan ja tulla kuulluksi 

ja nähdyksi koettiin hyvin positiiviseksi. Parhaissa tapauksissa se voi yhdistää työnteki-

jöitä, luoda luottamusta ja kuten yksi haastateltavista toi esiin, synnyttää omaa 

DHL:laista tapaa kehittää asioita.  

5 Loppupäätelmät 
 

Tässä luvussa pohdin omaa oppimista, kehittämishankeen tavoitteita, tuloksia ja vaiku-

tuksia. Opinnäytetyön tekemisen venähtäminen suunniteltua pitemmäksi ajaksi, antoi 

toisaalta mahdollisuuden ottaa perspektiiviä ja analysoida projektia tietyltä etäisyydeltä. 

Näin jälkikäteen voin sanoa, että koin ottaneeni ehkä liian ison kakun ja monesti tuntui, 

että en pysty hallitsemaan kokonaisuutta. Prosessi osoittautui myös melko työlääksi; fo-

cusryhmien valmistelut, haastattelut ja niiden litterointi, EOS -työryhmälle materiaalien 

valmistaminen, taulukoita, presentaatiomateriaalia ja kahden vuoden EOS -tuloksien 

vertailu ja analyysi. Mitä tästä kaikesta jäi käteen? Kuten aiemmin mainitsin, konkreetti-

set muutokset olivat jääneet aika vaatimattomiksi. Usein projektin päättymisen jälkeen 

olen miettinyt, olisiko samaan tulokseen päässyt pienemmällä panostuksella – olisi pääs-

syt, totean. Toteutettavaksi otetut parannusehdotukset olivat lähtökohtaisesi aika pieniä. 

Näiden tarpeiden selvittämiseen riittäisi focusryhmän tyyppinen asioiden työstäminen. 

Vastuuhenkilön nimeäminen tarvikkeiden tilauksille, joka ”ottaa vastuuta aika passiivi-

sesti”, ei tarvita laajaa EOS -kyselyn analyysiä.  

Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä pohtia, miten näin pääsi käymään. Ensimmäiseksi 

syyksi näen sen, että omat tavoitteeni olivat hyvin epämääräiset. Henkilöstön osaamisen 

kehittäminen, organisaation toiminnan ”ketteröityminen” ovat kiinnostaneet minua pit-

kään. Halusin hyödyntää laajan kyselyn tuloksia ja myötävaikuttaa organisaation toimi-

vuuden parantamiseen. Tuntui siltä, että hetki oli hyvin oivallinen; oli syntynyt uusi toimi-

piste, jossa käytännössä yhdistettiin kolmen eri työnantajan henkilöstö. Tämän seurauk-

sena olin lähtenyt liikkeelle massiivisesti ilman selkeää päämäärää.  

Tässä vaiheessa on myös hyvä kiittää työnantajaani. Hän oli mahdollistanut tämän pit-

kän, ajoittain sekavan ja kipeätä tekevän matkan. Olen saanut käyttää tähän projektiin 

oman työajan lisäksi, myös muiden työaikaa ja tästä olen hyvin kiitollinen. Kuten eräs 
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kollegoistani oli huomannut, prosessi oli hyvin raskas ja sen toteuttaminen perustyön 

rinnalla ei ollut helppoa. Tästä kehittämishankkeesta todellakin voin sanoa, että itse 

matka oli paljon tärkeämpi kuin päämäärä itse.  

Mitä tekisin toisin? Olisin panostanut paljon enemmän tavoitteiden määrittämiseen. Oli-

sin pitänyt ne kirkkaana koko prosessin ajan ja tekisin kaiken, että projekti olisi kompak-

timpi, tulokset selkeät ja helposti mitattavissa olevia, työn vaikutukset ennakoitavissa. 

Olisin lähtenyt tekemään työni paljon pragmaattisemmin, eikä innostuksen ja työimun 

vaikutuksen alaisena. Opinnäytetyö olisi syntynyt paljon nopeammin, mutta toisaalta oli-

sin myös monta kokemusta köyhempi. 

Kehittämishanke oli tuonut myös odottamattomia tuloksia, täten myös seuraavan vuoden 

EOS -tuloksien analysointi, muutostarpeiden selvittäminen ja työstäminen olivat tulleet 

osaksi päivittäistä työtäni. Olen oppinut, että johdon sitoutuminen projektiin ja kollegoi-

den tuki ovat hyvin tärkeitä ja arvokaita. Saumaton yhteistyö kaikkien kehittämistyöhön 

osallistuvien kesken on avainroolissa. Kuten Kananen (2014,11) mainitsee, se ei ole on-

gelmatonta, siihen liittyy erilaiset tavoitteet, henkilökemiat, luottamus ja arvovaltakysy-

mykset. Halu kehittää tai vastarinta tulevat esille tilanteissa, joissa niin yksittäiset henkilöt 

ja henkilöstö tulkitsevat niin omaa tilannettaan kuin asemaansa organisaatiossa (Sarala 

2003, 22).   

Miten tästä eteenpäin? Olen "sloganiksi" kirjoittanut LinkedIniin, "I want employees to 

smile when they come to work".  Se voi kuulostaa kuluneelta, ehkä kliseiseltäkin, mutta 

se kertoo minun kunnianhimoisesta suhtautumistani työhön, erityisesti halustani henki-

löstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lainaten Aki Alrothia (2017) kirjassaan Järkytä 

avoimuudella "Kun haluat valjastaa työntekijäsi liiketoimintasi tai työyhteisösi kehittämi-

seen, luo työpaikka, jota he rakastavat". Tämä lause pitää sisällään mielestäni kaiken 

olennaisen, mitä tarvitaan yrityksen menestymisessä.  

Tämän toiminnallisen kehittämishankkeen yksi tavoitteista oli saada koko henkilöstö mo-

tivoiduksi osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Tähän vapaaehtoiseen prosessiin 

osallistui kaiken kaikkiaan noin 30 henkeä, mukaan lukien esimiehet. Näen tämän on-

nistumisena. Olen onnistunut tuomaan organisaation toimintakulttuuriin jotakin uutta, 

mitä osallistujat ovat pitäneet hyvänä, tärkeänä ja arvokkaana. Tämän kautta moni oli 

saanut mahdollisuuden sanoa ”suorat sanat”, tulla nähdyksi, tulla kuulluksi.  
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Olen oppinut myös sen, että sitoutuminen korostuu kehittämistyössä. Jos työntekijät ko-

kevat, ettei johto ole mukana tai heidän toiminnassa ja arvovalinnoissa tapahdu muu-

tosta, mikä heitä rohkaisisi laittamaan itseänsä likoon? Ei mikään. Seurauksena siitä 

yleensä voi syntyä tyytymättömyyttä ja ilmapiirin huonontumista. (Kananen 2014, 40.)   

Tämän pitkän oppimismatkan aikana olen oppinut hyväksymään sen, että muutokset ei-

vät näy heti, mutta jos sitkeästi ja pitkäjänteisesti olet viemässä asioita eteenpäin, tulee 

myös tulosta. Joskus se vaatii rohkeutta ja suoraselkäisyyttä, mutta  

”Jos ongelmia ei saa nostaa esiin, ei ratkaisujakaan löydy. (Vasantola HS 4.1.2019.) 
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Ryhmäkeskustelu presentaatiomateriaali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    


