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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Espoon kaupungin omien terveysasemien 

hoitohenkilökunnan kokemuksia asiakaspalvelukeskukseen liittyvästä kehittämistyön 

kokonaisuudesta sekä heidän omasta osallisuudestaan kehittämistyössä. Kehittämistyön 

kokonaisuuteen on kuulunut Omaolo-projekti, kaksi eri vaiheen chat-projektia sekä 

asiakaspalvelukeskusmalliin siirtymiseen johtava projekti. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli 

Espoon kaupunki.  

 

Opinnäytetyön liittyvä aineistonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselyllä terveysasemien 

hoitohenkilökunnalle 24.8.-13.9.2020. Kyselyllä haluttiin kerätä kokemuksia, joita voitaisiin 

käyttää kehittämistöissä käytetyn mallin edelleen kehittämiseksi. Opinnäytetyön 

teoreettiseksi viitekehykseksi muodostui sosiaali- ja terveysalan kehityssuunta, 

tutkimuksellinen kehittämistyö, yhteiskehittäminen, projektitoiminta ja osallisuus. Kyselyn 

suunnittelussa hyödynnettiin teoreettista viitekehystä ja toimeksiantajan toiveita.  

Kyselyaineisto jäi pieneksi ja siksi siitä tehtäviin johtopäätöksiin on syytä suhtautua 

varauksella, vastaajien kokemuksina ja ensisijaisesti jatkotutkimusindikaationa. Opinnäytetyö 

osoittaa, että kehittämistyön tutkimuksellisuuden, yhteiskehittämisen ja strategian 

edistämisen näyttäytymistä hoitohenkilökunnalle on syytä tutkia tarkemmin. Myös 

hoitohenkilökunnan osallisuutta ja osallisuuden kokemusta kehittämistöissä on syytä tutkia 

tarkemmin. Suurin osa kyselyyn vastanneista hoitohenkilökunnan jäsenistä ei kokenut itseään 

osalliseksi asiakaspalvelukeskuksen kehittämisessä. Kyselyyn vastanneet hoitohenkilökunnan 

jäsenet toivoivat erityisesti aiempaa mahdollisuutta osallistua suunnitteluun, kuulluksi 

tulemista ja mielipiteidensä huomioimista päätöksenteossa.  
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The purporse of the thesis was to find out experiences of the health care center nurses 

concerning the development of the client service center as a whole and the nurses’ own 

involvement in the development process. The development project as a whole has included 

the Omaolo project, two different chat projects and the final project leading to the transition 

of the client service center practice. The commissioner of the thesis was the City of Espoo. 

The collection of the data was executed using an electical survey, which was directed to the 

nurses of the health care centers between 24 August-13 September 2020. The aim of the 

survey was to collect employee experiences of the development model for further 

development. The theoretical framework of the thesis consists of the development trend in 

the social and health care system, researched development work, collaborative design, 

project work and involvement. The theoretical framework and commissioner’s requests were 

used as a base for planning the survey.  

The number of responses to the survey was low and has therefore been taken into account in 

the conclusions. The results of the thesis show the experiences of the participants and give 

primarily indication for further research. Most of the nurses that participated in the survey 

did not find themselves truly involved in the development project of the client service 

center. Based on the study, the nurses wished to be involved in the earlier stages of the 

development process, to be heard and that their opinions would be taken into account when 

making decisions regarding the development work implemented.  
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1 Johdanto 

Kehittäminen on työelämässä jatkuvaa. Muun muassa teknologian jatkuva kehitys vaikuttaa 

organisaatioihin paljon, sillä työtä on kehitettävä, jotta teknologisessa ja digitaalisssa 

kehityksessä pysytään mukana (Schwarzmüller ym. 2018, 126). Kaihlainen ym. (2019, 156) 

tutkimuksen mukaan työntekijät toivovat, että työhön liittyvistä muutoksista ja 

kehittämistyöstä keskusteltaisiin avoimemmin työpaikalla ja, että heitä kuultaisiin aktiivisesti 

ja otettaisiin mukaan kehittämistyöhön.  

 

Opinnäytetyö tehtiin Espoon kaupungille tilaustyönä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää 

Espoon kaupungin omien terveysasemien hoitohenkilökunnan kokemuksia 

asiakaspalvelukeskukseen liittyvästä kehittämistyön kokonaisuudesta sekä heidän omasta 

osallisuudestaan kehittämistyössä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä kokemuksia, jotta 

käytössä olevaa kehittämistyön mallia voitaisi kehittää edelleen. Tutkimuksen 

aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui sähköisesti toteutettu kysely.  

 

Opinnäytetyössä kuvataan Espoossa tehtyä asiakaspalvelukeskuksen kehittämistyötä. 

Toteutetun kehittämistyön kuvauksen jälkeen avataan sosiaali- ja terveysalalla laajemmin 

tapahtuvaa muutosta ja digitalisaatiota, johon Espoon kaupungin asiakaspalvelukeskuksen 

kehittämistyökin linkittyy. Lisäksi raportissa käsitellään sitä, mitä tutkimuksellisella 

kehittämistyöllä, yhteiskehittämisellä ja projektityöllä tarkoitetaan, sillä ne ovat Espoon 

kaupungin terveydenhuollon kehittämistyöhön keskeisesti liittyviä teemoja. Myös osallisuuden 

ja osallistamisen sekä ammatillisen toimijuuden käsitteitä avataan raportissa, sillä ne 

toimivat taustana opinnäytetyölle. Kuvaamme aineiston keruuta ja siihen liittyvän kyselyn 

suunnittelua, käymme opinnäytetyön kyselyn tulokset läpi, esitelemme johtopäätökset ja 

tarkastelemme opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä. Raportin päättää pohdinta 

toteutuneesta opinnäytetyöprosessista.  

 

Kokemus on moniulotteinen käsite, jota ei ole tässä opinnäytetyössä avattu syvällisemmin. 

Tässä opinnäytetyössä kokemuksella on tarkoitettu yksinkertaistetusti muun muassa 

työntekijän kehittämistyön aikana ja sen jälkeen kertyneitä yksilöllisiä muistoja, tunteita ja 

käsityksen kokonaisuuksia. Collinsin sanakirjan mukaan (Collins Dictionary) kokemuksella 

voidaan tarkoittaa muun muassa henkilön kokemaa osallisuutta johonkin menneeseen. Lisäksi 

sillä voidaan tarkoittaa henkilölle kerääntynyttä tietoa tai kokonaisuutta ihmisen tulkinnoista, 

tunteista ja muistoista. Näiden lisäksi kokemus voidaan käsittää ihmisen itsenäisenä 

käsityksenä jostakin tapahtuneesta tai olleesta, huolimatta siitä onko sitä tapahtunut tai ollut 

todellisuudessa. Kokemuksella voidaan tarkoittaa tiettyä tapahtumaa, tapahtunutta tai 
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tunnetta, jonka kokenut henkilö muistaa tai henkilölle kertynyttä tietoa erityisesti käytännön 

tasolla. (Collins Dictionary.) 

2 Asiakaspalvelukeskuksen kehittämisen ja opinnäytetyön tausta 

Espoon kaupungin strategia on tehty Espoo-tarinana, joka suuntaa kaupungin toimintaa 

valtuustokauden 2017–2021 aikana. Toimialojen ja yksiköiden omat tavoitteet perustuvat 

Espoo-tarinaan. Visiona Espoolla on olla verkostomainen viiden kaupunginosan vastuullinen ja 

inhimillinen edelläkävijä. Vision mukaan Espoossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä 

ja yrittää. Halutaan, että espoolainen voi aidosti vaikuttaa. Espoo-tarina kuvaa tavoitellun 

Espoon asukas- ja asiakaslähtöiseksi, vastuulliseksi edelläkävijäksi sekä oikeudenmukaiseksi. 

(Espoo-tarina 2020.) 

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä mottona on arvoa asiakkaalle 

ja hukka pois. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoitteena Espoon kaupungilla on, että 

espoolaisten toimintakyky, terveys ja hyvinvointi paranevat. Lisäksi tavoitteena on, että 

asiakasprosesseista tulee selkeitä ja eheitä, ja että palvelu on laadukasta ja turvallista. 

Näiden lisäksi tavoitteena on, että henkilöstön hyvinvoinnista pidetään huolta kannustavalla 

johtamisella, henkilöstö on innostunutta ja työpaikoilla vallitsee jatkuvan oppimisen ja 

kehittämisen ilmapiiri. Palveluiden tavoitteena on olla saatavilla helposti eri kanavien kautta. 

Asiakkaan tulee kokea hyötyvänsä palvelusta ja olla mukana oman palvelunsa suunnittelussa 

ja toteuttamisessa. Lisäksi Espoon taloudenpito on mallillaan ja kustannuskehitys on 

kilpailukykyistä suhteessa vertailukuntiin. (Arvoa asiakkaalle 2016, 9.)  

Espoon kaupunki työnantajana kannustaa kaikkia työntekijöitään kehittämään omaa työtään, 

ideoimaan kehittämisehdotuksia ja tekemään aloitteita. Espoon kaupungin tavoitteena on, 

että ongelmia kyettäisiin ratkaisemaan heti siellä, missä ne havaitaan. Espoon kaupunki 

mittaa palveluissaan asiakkaan palvelukokemusta sekä osallisuutta. Niitä mitataan 

palveluiden saatavuuden ja odotusajan perusteella, digitaalisten asiointien lukumäärällä, 

asiakkaan läpimenoajalla, asiakaspalautteella sekä sillä, onko hoito- tai palvelusuunnitelma 

tehty yhdessä asiakkaan kanssa. (Arvoa asiakkaalle 2016, 10 & 16.)  

Aiemmin asiakas pystyi varaamaan ajan Espoon kaupungin omille terveysasemille soittamalla 

yhteen ajanvarausnumeroon. Puhelut jakautuivat tällöin neljän aluevalinnan perusteella 

terveysasemille, joissa puheluihin vastattiin takaisinsoittona. Potilaiden ohjauskäytännöissä 

oli alueiden välillä vaihtelua (Heikura & Nieminen, henkilökohtainen tiedoksianto 14.4.2020). 

Vaihtoehtoisesti asiakas on aiemmin voinut varata ajan verkosta terveysasemalle tai 

etävastaanotolle tai tulla suoraan terveysasemalle. Asiakkaille on tarjolla verkkosivuilla myös 

erilaisia omahoito-ohjeita, vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin sekä erilaisia 
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oirearviokyselyitä. Asiakas voi vuonna 2020 asioida myös chat-palvelussa. (Terveysasemat 

2020.) 

Keväällä 2020 otettiin Espoon kaupungin omilla terveysasemilla käyttöön toimintamallina 

asiakaspalvelukeskus, jonne ohjautuvat kaikki asiakaspuhelut. Lisäksi asiakaspalvelukeskuksen 

toimintaan kuuluvat etävastaanotot, tunnistautuneen chat-palvelu sekä Omaolo-palvelu. 

Yksikössä työskentelee täysiaikaisesti 6 hoitajaa, mutta asiakaspalvelukeskuksessa tarvitaan 

kuitenkin jatkuvasti 30 henkilön työpanosta. Lisäresurssi saadaan terveysasemien 

henkilökunnasta. (Heikura & Nieminen, henkilökohtainen tiedoksianto 14.4.2020.) 

 

Kuvio 1: Aspa-talo. 

Kehityksen suuntautuminen kohti asiakaspalvelukeskusta eli ASPAa on alkanut Espoossa noin 

neljä vuotta sitten toimintatapojen yhtenäistämisellä eri terveysasemien välillä. Tavoitteena 

kehittämisellä on ollut puhelintyön selkiyttäminen, palvelun kehittäminen asiakkaille 

ketterämmäksi sekä yhteen samanlaiseen toimintatapaan siirtyminen. Kehityksen 

alkuvaiheessa ei kuitenkaan oltu vielä valmiita uuteen malliin, koska digitalisaatio on vaatinut 

ensin käytäntöjen yhtenäistämistä ”Espoon tavaksi” toimia. Kehittämistyö on muodostunut 

neljästä projektista (chat, tunnistautuneen chat, omaolo sekä varsinainen 

asiakaspalvelukeskus). Edellä mainittujen lisäksi myös Lifecare-potilastietojärjestelmä on 
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ollut kiinteä osa kehittämistä. Aspa-talo (kuvio 1) on toiminut kehittämistyön viitekehyksenä. 

(Heikura & Nieminen, henkilökohtainen tiedoksianto 14.4.2020.) 

Alkuperäinen ajatus opinnäytetyössä oli tutkia hoitohenkilökunnan kokemuksia 

asiakaspalvelukeskukseen johtaneesta kehittämistyöstä ja käyttöönotetusta mallista. Kevään 

2020 poikkeustilanne kuitenkin vaikutti asiakaspalvelukeskuksen koko toimintamallin 

täysimääräiseen käyttöönottoon, minkä vuoksi myös opinnäytetyö rajattiin tarkastelemaan 

kehittämistyötä. Tarkasteltava kehittämistapa on ollut käytössä laajemminkin Espoon 

kaupungilla, mutta kokemuksia haluttiin kerätä nimenomaan asiakaspalvelukeskuksen 

kehittämisestä (neljä osaprojektia), jotta aihe pysyisi vastaajille konkreettisena. 

Kokemuksista voi olla hyötyä myös muissa projekteissa ja toimintatapojen kehittämisessä. 

Tarkoituksenamme oli kuitenkin opinnäytetyöllä ensisijaisesti kerätä kokemuksia, eikä pyrkiä 

tuottamaan yleistettävää tietoa.  

Terveydenhuollon kasvavia kustannuksia on pyritty hillitsemään muun muassa kiinnittämällä 

huomiota toimintojen sujuvuuteen ja tehokkuuteen. Käyttöön on otettu teollisuudessa 

kehitettyjä malleja ja työkaluja. Lean-filosofia on autoteollisuudessa kehitetty ja sittemmin 

enenemissä määrin myös esimerkiksi terveydenhuollossa käytetty filosofia. Lean-periaatteisiin 

kuuluvat prosessien parantaminen hukkaa poistamalla, samalla tuoden lisäarvoa asiakkaille ja 

kunnioittaen ihmisiä. Lean-periaatteen mukaan henkilöstöä valtuutetaan ratkaisemaan 

prosesseihin liittyviä haasteita. Jatkuvan parantamisen avulla kehitetään prosesseissa 

jatkuvasti asiakaslähtöisempiä ja henkilöstön osaamista sen tueksi. Lean-filosofiassa on 

keskeistä PCDA-sykli, jossa edetään ”tavoitellun muutoksen suunnittelusta testaukseen, 

arviointiin ja testatun toimintatavan virallistamiseen, hylkäämiseen ja jatkojalostamiseen”. 

Leanissa prosesseja kehitetään tunnistamalla ja poistamalla asiakkaalle lisäarvoa 

tuottamatonta hukkaa. (Majala 2019, 13-14.) 

Lean-filosofia vaatii uudenlaista johtamista. Johtamisen tehtävinä on strategian 

jalkauttaminen ja päivittäisjohtaminen. Kun johtajuus muuttuu Leanin myötä, vaatii se myös 

työntekijöiltä uudenlaista roolia aktiivisessa työn kehittämisessä. Jotta Lean voi toimia, tulee 

organisaatioon kyetä luomaan oppivan organisaation kulttuuria ja ylläpitää sitä. Oppivassa 

organisaatiossa kaikki perustuu systeemiajatteluun, jossa nähdään, että kokonaisuus koostuu 

toisiinsa liittyvistä osatoiminnoista ja jatkuvasta parantamisesta. Toimiakseen organisaatio 

vaatii henkilöstön ja tiimien vuorovaikutteista oppimista. Ajatuksena on, että kun henkilöstö 

oppii uutta ja saa lisää osaamista, uudistuu organisaatiokin. (Majala 2019, 14.) 
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3 Teoreettinen viitekehys 

3.1 Sosiaali- ja terveysalan kehityssuunta 

Kunnan tehtävä on terveydenhuoltolain mukaan huolehtia, että asukkaiden palvelut on 

järjestetty yhdenvertaisesti kaikille asukkaille. Lähipalveluista voidaan tinkiä vain, mikäli se 

on perusteltua laadun varmistamiseksi. Terveydenhuoltolain 50§ määrittelee, että kunnan 

tulee järjestää arkisin välitön mahdollisuus kiireelliseen hoidontarpeen arviointiin. 51§ 

mukaan potilaan on saatava välittömästi yhteys terveydenhuollon toimintayksikköön virka-

aikana. (Terveydenhuoltolaki 2010.)  

Parhaimmillaan digitaaliset palvelukanavat ja digitaaliset välineet lisäävät asiakkaan 

vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kun asiakas itse etsii tietoa omasta sairaudesta ja 

terveydestä, on hänen helpompaa osallistua terveydenhoitoalan ammattilaisen kanssa 

keskusteluun erilaisista hoitovaihtoehdoista. Digitalisaation myötä asiakkaiden vastuunotto 

omasta terveydestä saattaa täten lisääntyä. Koska tänä päivänä tietoa on helposti asiakkaan 

saatavilla, vaikuttaa se väistämättä myös siihen, kuinka ammattilaisen tulee suhtautua 

asiakkaaseen. Suhde muuttuu väistämättä aikaisempaa tasavertaisemmaksi. (Weiste 2019.) 

Terveydenhuoltopalveluita on kehitetty ja tullaan kehittämään paljon digitaalisen muutoksen 

tähden. Tässä opinnäytetyössä tutkittava kehittämistyö liittyvän monilta osin digitalisoituvaan 

terveysalaan. Jotta muun muassa digitalisaatioon liittyvää kehittämistyötä voidaan 

organisaatiossa toteuttaa onnistuneesti, tulee organisaation kulttuurin olla kehittämistä 

tukevaa. 

Organisaation kulttuuri vaikuttaa paljon siihen, kuinka organisaatiossa muutokset toteutuvat. 

Organisaatiokulttuuri koostuu arvoista, jotka organisaation työntekijät jakavat. Lisäksi se 

koostuu organisaation visiosta siitä, kuinka organisaatio toimii ja kuinka se on rakennettu. 

Organisaatiokulttuurin tulisi tukea organisaation visiota ja strategiaa. (Ionescu 2014, 68-69.) 

Älykäs organisaatio kykenee uudistumaan jatkuvasti, ennakoimaan muutoksiin ja oppimaan 

nopeasti. Älykkäälle organisaatiolle ominaista on kokonaisvaltaisen tiedon, osaamisen ja 

älykkyyden käyttö. (Sydänmaalakka 2015, 40.)  

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian 2020 (2014) mukaan hyvinvointipalveluiden uudistuksessa 

keskeisenä tavoitteena on parantaa kansalaisten mahdollisuuksia huolehtia terveydestään ja 

elämästään omatoimisesti tarvittaessa ammattilaisten tukemana. Sähköisten palveluiden rooli 

on uudistuksessa suuri. Strategian mukaan palveluiden tulee olla asiakaslähtöisiä ja tasa-

arvoisesti saatavilla kaikille. Tavoitteena on, että palvelutuotannossa otetaan käyttöön uusia 

sähköisiä ratkaisuja. (Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020, 2014.) Paneudumme tässä 

työssä sosiaali- ja terveysalan muutoksista juuri digitaalisuuteen, koska sähköiset ratkaisut 

olivat tutkimassamme kehittämistyössä keskeisessä asemassa.  
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3.1.1 Digitaalisuus 

Hallitusohjelman yksi tavoitteista on, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä digitalisaation ja 

teknisen kehityksen saralla. Digitalisaatiota ja teknistä kehitystä tulee edistää ja ottaa 

käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Julkisen sektorin teknologista ja 

digitalisaatiokyvykkyyttä on tavoitteena nostaa. Hallitusohjelmatavoitteiden saavuttamiseksi 

on perustettu Digitalisaation edistämisen ohjelma (Digiohjelma), jonka toteuttamisen myötä 

julkiset palvelut ovat saatavilla digitaalisesti 2023 mennessä. Ohjelma on asetettu 25.2.2020. 

(Digitalisaation edistämisen ohjelma 2020.) 

Suomi on maailman kärjessä sähköisten palveluiden osalta. Digitalisaatio muuttaa maailmaa 

nopeasti ja tuo uusia vaihtoehtoja sekä muuttaa perinteisiäkin toimialoja. Digitalisaatio voi 

omalta osaltaan olla helpottamassa haasteita, joita esimerkiksi ikääntyvä väestö ja 

maahanmuuttajat omanlaisine tarpeineen muodostavat sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Lisääntyvään palveluiden kysyntään on kyettävä vastaamaan pienemmillä taloudellisilla 

resursseilla, kun samaan aikaan myös asiakkaiden vaatimukset kasvavat. (Digitalisaatio 

terveyden ja hyvinvoinnin tukena 2016, 4.)  

Laadukkailla digitaalisilla palveluilla pyritään vähentämään yritysten ja muiden 

elinkeinotoimintaa harjoittavien hallinnollista taakkaa. Digitaalisten palveluiden avulla 

asiakkaiden asiointi helpottuu, kun viraston aukioloajoilla ei enää ole niin suurta merkitystä 

ja asiointitarve vähenee sekä asioinnista aiheutuvat kustannukset pienenevät asioinnin 

nopeutuessa. Digitalisaatio mahdollistaa palvelun toteuttamisen kustannustehokkaasti ja 

laadukkaasti. (Digitalisaation edistämisen ohjelma 2020-2023.)  

Työntekijöiltä vaaditaan nykyään aiempaa enemmän IT-taitoja ja elinikäinen oppiminen IT-

taitojen saralla korostuu työpaikoilla, sillä teknologia ja järjestelmät kehittyvät jatkuvasti 

eteenpäin. Työntekijöiltä vaaditaan jatkuvaa uuden oppimista ja uudenlaisiin työtapoihin 

totuttelua. Työelämä vaatiikin työntekijöiltä entistä enemmän ketteryyttä ja mukautumista. 

(Schwarzmüller ym. 2018, 126.) 

Digitaalisuus muuttaa ja on jo muuttanut organisaatioiden hierarkioita. Tieto on saatavilla 

heti digitaalisena, mikä lisää organisaation läpinäkyvyyttä. Digitaalisuus mahdollistaa nopean 

reagoinnin ja osallistumisen reaaliaikaisella kommentoinnilla tai kysymyksellä. Työntekijöiden 

vaikutukset organisaatioon ovat kasvaneet. Digitaalisten välineiden avulla työntekijöiden 

mahdollisuudet osallistua esimerkiksi päätöksentekoon ovat kasvaneet. 

Vaikutusmahdollisuuksien kasvettua työntekijät saattavat kokea työskentelyään entistä 

autonomisemmaksi. Digitalisaation voidaan nähdä madaltaneen hierarkioita. Johtajilta 

odotetaan entistä enemmän osallistavaa johtamista ja työntekijöiden ideoiden ja ajatusten 

kuulemista. Johtajuudesta on digitalisaation myötä tulossa entistä enemmän jaettua 

johtajuutta, jossa hyödynnetään kollektiivista viisautta. Johtajuudelta ei enää odoteta sitä, 
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että työntekijöille kerrotaan mitä heidän tulee tehdä ja millä tavalla, vaan enemmänkin sitä, 

että johtaja asettaa tavoitteet, joihin työntekijät löytävät omat tapansa päästä. Tällainen 

työskentelytapa vaatii lisääntyvissä määrin luottamusta. Toisaalta usein työntekijöillä on 

oman työnsä kautta osaamista juuri siihen tehtävään työhön enemmän kuin johtajalla, joten 

tätä kautta osaaminen tulee parhaillaan paremmin hyödynnetyksi. Johtajien tehtäväksi jää 

työntekijöiden innostaminen ja motivoiminen. Parhaassa tapauksessa työntekijät osallistuvat 

ja antavat itsestään enemmän, jos he löytävät luontaisen sisäisen motivaationsa 

työskentelyyn. (Schwarzmüller ym. 2018, 128-129.)  

Työntekijöiden sisäisen motivaation löytäminen ja sen hyödyntäminen digitalisaation 

muutoksessa on olennaista. Motivaation lisäksi työntekijän tulee voida nähdä, mitä hyötyä 

digitalisaatiosta on asiakkaiden arkeen. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa ja olla 

mukana työn ja palvelujen kehittämässä. (Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena 

2016, 25.) Espoossa on tunnistettu työntekijöiden kehittämiseen osallistumisen ja 

vaikuttamismahdollisuuksien tärkeys. Tämän vuoksi kehittäminen on muodostunut 

projektimalliseksi yhteiskehittämiseksi ja tällä opinnäytetyöllä haluttiin nimenomaan tutkia 

työntekijöiden kokemuksia kehittämisestä sekä työntekijöiden kehittämistyöhön osallisuuden 

toteutumisesta.  

Hyppösen ym. (2018) tutkimusraportin mukaan kyselyyn vastanneista sähköisten palveluiden 

käyttäjistä noin neljännes oli sitä mieltä, että sähköiset palvelut tukevat terveyden- ja 

hyvinvoinnin itsehoitoa. Yli kolmannes kyselyyn vastanneista piti merkittävänä hyötynä ajan 

ja rahan säästöä, hoidon tehostumista sekä palveluiden piiriin nopeammin pääsemistä. 

Samassa kyselyssä selvisi myös, että vaikka sähköisten palveluiden tarjonta ja käyttö on 

lisääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollossa, yli puolet kyselyyn vastaajista koki sähköisten 

palveluiden käytössä jonkinlaisia esteitä. Esteiksi koettiin muun muassa se, ettei 

henkilökohtaista tapaamista voi korvata sähköisellä yhteydenotolla, käyttöehtojen hankaluus 

ja omien tietoteknisten taitojen riittämättömyys. Lisäksi perustavaa laatua oleva este oli, 

ettei asiakkaan käytössä ollut tietokonetta tai internetyhteyttä. (Hyppönen ym. 2018, 5-7.)  

3.1.2 Asiakaspalvelun muutos digitalisaatiossa 

Palveluiden digitalisoituessa tarvitaan uusia palvelutuottamisen tapoja. Tietojärjestelmien ja 

muiden sähköisten palveluiden tulee tukea sekä asiakkaita, että ammattilaisia. Asiakkaalla 

tulee olla mahdollisuus hakea ja saada tietoa sekä ottaa sitä kautta suurempaa vastuuta 

omasta hoidostaan ja toimintakyvystään. (Mäkelä, Punna, Sevon & Malinen 2018, 12.) 

Aiemmin todetun mukaisesti Espoo-tarinan linjauksena on arvon tuottaminen asiakkaalle. 

Digitaalisten palveluiden kehittämisessä on pyritty siihen, että asiakkaan asian hoitaminen 

alkaa konkreettisesti jo sähköisten palveluiden yhteydenoton kautta. Esimerkiksi kerätyt 
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esitiedot ovat myöhemmin hoidon aikana käytettävissä. (Heikura & Nieminen, 

henkilökohtainen tiedoksianto 14.4.2020.)  

Organisaatioiden asiakaspalvelu muodostuu monesti useista eri palvelukanavista, jotka 

muodostavat kokonaisuuden. Monikanavaiset sähköiset palvelut ja niiden tarjonta ovat 

yleistyneet viime vuosina paljon. Etäpalvelu mahdollistaa paikkariippumattoman ja 

kustannuksiltaan tehokkaan palvelukanavan kansalaisten käyttöön. Etäpalvelulla voidaan 

tarjota kuvayhteydellä tai esimerkiksi chat-kanavalla. Etäpalvelu hyödyttää asiakasta, sillä 

sen avulla asiakas voi säästää aikaa, matkakustannuksia ja palveluiden saatavuus on parempi. 

Palveluntuottaja taas säästää asiantuntijan työaikaa, saa resurssit tehokkaammin käyttöön, 

kykenee tarjoamaan parempaa saatavuutta ja voi mahdollisesti tarjota korkealaatuisempaa 

palvelua ja tavoittaa sellaisia asiakkaita, joita aiemmin ei ole tavoitettu. Yhteiskunta hyötyy 

etäpalveluista tasavertaisuuden toteutumisen kautta sekä saamalla verovarat tehokkaampaan 

käyttöön. (Etäpalvelujen käyttöönoton käsikirja 2015, 16-19, 25.)  

Teknologiset muutokset ja aiemmasta poikkeavat avoimet verkkopalvelut ovat mahdollistavat 

merkittäviä parannuksia tiedon siirtymisessä yli organisaatiorajojen sekä toisaalta asiakkaan 

ja organisaation välillä. avanneet merkittäviä mahdollisuuksia parantaa tiedon siirtymistä 

organisaatiorajojen yli sekä asiakkaan ja organisaation välillä. Asiakkailla on koko ajan 

enemmän mahdollisuuksia saada tietoa oman hoitonsa ja tekemiensä valintojen tueksi. Yksi 

merkittävimmistä verkkopalveluista Suomessa on kansallinen terveysarkisto Kanta, joka on 

terveydenhuollon organisaatioiden käytössä sekä Omakanta terveydenhuollon asiakkaille. 

Uudenlaiset asiointitavat lisäävät parhaimmillaan asiakkaan vastuuta omasta terveydestä ja 

hyvinvoinnista. (Junnila, Hietapakka & Whellams 2016, 23.)  

Sähköisen asioinnin tavoitteena on, että terveydenhuollon resurssien tarve vähenee, kun 

asiakkaiden terveys paranee. Tällöin samalla tai pienemmällä panoksella saadaan yhtä paljon 

tai enemmän tuloksia työn tuottavuuden samalla kasvaessa. Asiakkaan sähköinen asiointi 

muuttaa terveydenhuollon ammattilaisten roolia enemmän ohjaajan ja terveysvalmentajan 

suuntaan. Ammattilaisen tehtävänä on tällöin auttaa asiakasta tavoitteiden asettamisessa ja 

niiden saavuttamisen huomaamisessa. (Hyppönen, Winblad, Reinikainen, Angeria & 

Hirvasniemi 2017, 12, 15.) 

Yksi yleistynyt kanava sosiaali- ja terveysalan asiakaspalvelussa on chat-palvelu. Chat on 

puhelinpalvelua tehokkaampi palvelukanava, joka soveltuu tehokkaaseen tuki- ja 

neuvontapalveluun silloin, kun asiakas haluaa kysyä yleisluontoisesti. Chatissa asiakkaan on 

muotoiltava asiansa ja kysymyksensä ennen viestin lähettämistä, mikä tekee neuvomisesta 

helpompaa. Chat ei myöskään vaadi käyttäjältä jatkuvaa huomiota, jolloin työntekijä voi 

palvella useampaa asiakasta samaan aikaan ilman, että palvelun laatu kärsii siitä. 
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(Etäpalvelujen käyttöönoton käsikirja 2015, 20.) Chat-palvelu oli yksi opinnäytetyössä 

tutkimus kehittämiskokonaisuuden osakehittämisprojekteista.  

3.2 Tutkimuksellinen kehittämistyö 

Tutkimuksellisen kehittämistyön lähtökohtana on yleensä organisaation tarve muutokselle. 

Siinä pyritään ratkaisemaan käytännön ongelmia ja kehittämään uusia ideoita, käytäntöjä tai 

tuotteita. Ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto on yleensä tutkimuksellisen 

kehittämistyön keskiössä. Keskeisin ero perinteisen tieteellisen tutkimuksen ja 

tutkimuksellisen kehittämistyön välillä on päämäärissä. Kun perinteiseen tieteellinen tutkimus 

pyrkii tuottamaan ilmiöstä uutta tietoa, tutkimuksellinen kehittämistyö pyrkii parantamaan. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009. 19.) 

Tutkimuksellisuus tuo kehittämistyöhön suunnitelmallisuutta. Kehittämistyön lopputulokset 

ovat paremmin perusteltuja tutkimuksellisuuden ansiosta kuin pelkän arkiajattelun 

perusteella. On tyypillistä, että organisaatioissa on vahva käsitys oikeasta toimintatavasta ja 

usko oman nykymallin toimivuudesta. Tutkimuksellisuus auttaa organisaatiota katsomaan 

tilannetta kriittisemmin ja puolueettomammin. Näin kehittämistyössä päästään parempiin 

lopputuloksiin aiemmin ja saavutetaan kilpailuetua. (Ojasalo, Moilanen & Ritolahti 2009, 21.) 

Työelämän kehittämistyössä tutkimuksellisuus nähdään monesti turhan kapeasti esimerkiksi 

tutkimusmenetelmien hyödyntämisenä. Keskeistä olisi kuitenkin erityisesti se, että 

kehittämistä tehdään järjestelmällisesti. Työote on tutkimuksellisessa kehittämistyössä 

analyyttinen, joten työskentelyssä pyritään tietoisesti löytämään ja erittelemään erilaisia 

näkökulmia. Kriittinen lähestyminen saa kehittäjät jatkuvasti arvioimaan niin hankittua 

tietoa, omia valintojaan kuin koko prosessia ja sen tuloksia. Ratkaisuja rakennetaan olemassa 

olevien tietojen päälle. Kehittämistyössä pyritään siirtämään teoriatietoa käytäntöön. 

Kokemuksellisen tiedon hyödyntäminen on tutkimuksellista vain kriittisesti tarkasteltuna. 

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä pyritään luomaan uutta tietoa aidossa 

toimintaympäristössä ongelmien ratkaisutarpeen avulla. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä 

valinnat perustellaan sekä ne dokumentoidaan. (Ojasalo, Moilanen & Ritolahti 2009, 21-22.) 

Terveydenhuoltolain (Terveydenhuoltolaki 2010) mukaan toiminnan on perustuttava näyttöön 

sekä oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaista. Tämän vuoksi mielestämme on 

perusteltua, että kaiken terveysalan kehittämisen on oltava tutkimuksellista kehittämistyötä. 

Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos (2017, 16) toteavat, että ilman tunnistettua kehittämisen 

tarvetta, yhdessä muotoiltua tavoitetta, osallisuutta ja johtamista ei voitaisi puhua 

kehittämistä. Käytännöntyöskentely kehittämistyössä pohjautuu näihin lähtökohtiin.  

Organisaatiot ovat olemassa asiakkaita varten. Ilman asiakkaita organisaatio olemassaololle ei 

olisi perustetta. Asiakaslähtöisyyden tärkeys on tiedostettu 2000-luvulla yhä laajemmin. 
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Asiakaslähtöisyys on organisaation tavoitteellista toimintaa ja palvelujen kohtaamista 

yksilöllisten tarpeiden kanssa. Palautteen kerääminen on perinteinen tapa kerätä 

asiakasnäkökulmaa osaksi kehittämistä. Nykyään asiakkaat kuitenkin tunnistetaan yhä 

laajemmin kehittämiskumppaneina. (Salonen ym. 2017, 17-18.) 

Organisaation ulkopuolisuus tuo erilaista näkökulmaa tilanteen tarkasteluun. Asiakkaiden 

ottaminen mukaan kehittämistoimintaan auttaa kehittämään paremmin yksilöllisiä tarpeita 

vastaavia palveluita. Kokemusasiantuntijana toimiminen voi myös henkilökohtaisesti 

voimaannuttaa tai vaikuttaa esimerkiksi positiivisesti asenteisiin sairauksia kohtaan 

(Kostiainen, Ahonen, Verho, Rissanen & Rotko 2014, 6). On tärkeää, että organisaatio löytää 

parhaat tavat osallistaa juuri omia asiakkaitaan. (Salonen ym. 2017, 17-18.) 

Potilaiden ja muiden sidosryhmien osallisuus terveysalan tutkimuksissa on avain strategia 

hyödyllisemmän, potilaskeskeisen näytön kehittämisessä terveysalan päätöksenteon tueksi. 

Osallisuudella voidaan vähentää turhan tutkimuksen tekemistä esimerkiksi 

asiaankuuluvuuden, käyttökelpoisuuden ja tulosten paremman hyväksynnän kautta. (Heckert 

ym. 2020, 2-16.) Koemme näiden hyötyjen koskevan myös työelämässä tapahtuvaa 

tutkimuksellista kehittämistä sekä asiakkaiden ja työntekijöiden osallisuutta siinä.  

3.3 Projektitoiminta 
 

Espoon kaupunki toteuttaa kehittämistyötä projektien muodossa. Projektien toteutuksessa 

käytetään heille kehitettyä versiota Adapron ABC projektijohtamisen mallista® (Nieminen, 

henkilökohtainen tiedoksianto 17.4.2020).  Lean-ajatteluun liittyen asiakaspalvelukeskuksen 

kehittämisessä tarkoitus on ollut kehittää malli, jota voidaan hyödyntää muissakin 

toiminnoissa. Esimerkiksi omaolo-palvelu sekä tunnistautuneen chat on kehitetty niin, että ne 

voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan myös muissa kaupungin toiminnoissa. Lisäksi 

kehittämisessä on näkynyt kehittämistä vetäneiden työntekijöiden henkilökohtainen tapa 

kehittää. (Heikura & Nieminen, henkilökohtainen tiedoksianto 14.4.2020.)  

ABC projektijohtamismalli® perustuu projektijohtamisen standardeihin. Malli yhtenäistää 

projektijohtamisen erityyppisten projektien välillä sekä kytkee projektit ja strategian. 

Projektimallissa projektinjohtamiskäytännöt ja raportoinnin määrä skaalautuvat ABC 

projektiluokituksen mukaisesti sen vaativuuden/riskialttiuden mukaan eli se toimii Lean 

periaatteen mukaan. Mallin ideana on, että projektit asetetaan, suunnitellaan, raportoidaan 

ja arvioidaan yhtenäisten käytäntöjen mukaan, jolloin ne ovat vertailtavissa keskenään. (ABC 

Projektijohtamismalli®.) 

Projekteiksi organisoitu toiminta lisääntyy monilla eri työkentillä. Organisoimalla 

tehtäväkokonaisuus projektiksi hyödytään siitä monella tavalla. Hyvin toteutettu projekti 

parantaa toiminnan ohjattavuutta ja mitattavuutta. Projektit ovat usein tulossuuntautuneita 
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ja niillä kehitetään organisaation nykytilaa kohti strategian mukaisia tavoitteita. Jotta 

projektitoiminta voi olla onnistunutta, tulee organisaatiolla olla sen suunnitteluun, 

ohjaamiseen ja seurantaan liittyvät käytännöt ja osaaminen. Organisaatioissa, joissa 

painotetaan kehittämistyötä osana jatkuvaa toimintaa, käytetään usein projektitoimintaa 

hyödyksi, sillä niillä voidaan kehittää organisaation toimintoja, edistää strategisista 

tavoitteista johdettuja kehittämistarpeita ja kehittämiskohteita. (Mäntyneva 2016, 9.)  

Parhaimmillaan projektihallinnalla kyetään alentamaan toiminnan kustannuksia, 

varmistamaan laatua, tuomaan uusi palveluita markkinoille ja parantamaan kannattavuutta. 

Toimivassa ja menestyvässä projektitoiminnassa kaikkien organisaation projektitoiminnan 

parissa työskentelevien on ymmärrettävä ja sisäistettävä projektihallinnan periaatteet. 

(Mäntyneva 2016, 10.)  

Mäntynevan (2016, 11) mukaan ”projektille on tunnusomaista: 

• Projekti koostuu väliaikaisista aktiviteeteista, jotka on ajoitettu 

• Projektilla on selkeä tavoite 

• Projektin aktiviteetit edistävät projektin tavoitetta 

• Projektissa on käytössä rajalliset resurssit 

• Projektipäällikkö koordinoi projektin eri aktiviteetteja 

• Projektin lopputuotoksen saavuttamiseen liittyy riski.” 

Suhosen ja Virtasen (2011) mukaan projekti on aina yksilöllinen ja se ei koskaan voi olla kahta 

kertaa täysin samanlainen. Lisäksi se on selvästi rajattu sekä aikataulun että aiheen osalta ja 

sille on määritelty tavoite. Projekti on lisäksi huolellisesti suunniteltu ja siihen on nimetty 

työntekijöitä, jotka toteuttavat projektin ryhmätoimintana. Lisäksi projektiin kulminoituu se, 

että siinä kehitetään jotakin uutta. (Suhonen & Virtanen 2011.) 

Projektin käynnistyessä sen taustalla on tietty tarve tuotokselle ja sitä kautta tarvittavalle 

muutokselle. Projekteja voidaan luokitella niiden toiminnan luonteen perusteella esimerkiksi 

seuraaviin: tuote/palvelukehitysprojekti, tutkimusprojekti, tietojärjestelmäprojekti, 

toiminnan kehittämisprojekti, toimitusprojekti ja investointiprojekti. 

Palvelukehitysprojektissa pyritään kehittämään olemassa olevaa palvelua tai kehittämään 

täysin uusi palvelu. Toiminnan kehittämisprojekteja tehdään organisaation sisällä. Tällöin 

tavoitteena on parantaa organisaation toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Tällaiset 

toiminnan kehittämisprojektit voivat sisältää esimerkiksi uusien toiminta- ja työtapojen 

kehittämistä, organisaation uudistamista tai henkilöstön osaamisen kehittämistä. Toiminnan 

kehittämisprojekteissa korostuu muutoksenhallinta ja johtaminen. (Mäntyneva 2016, 12.) 
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3.3.1 Projektiryhmä 

Projektissa tiiviisti työskentelevät muodostavat projektiryhmän. Projektiryhmä on projektin 

tavoitteisiin sitoutunut ryhmä, joka on väliaikaisesti organisoitunut projektiin liittyvän 

tuotoksen aikaansaamiseksi. Projektiryhmän jäsenet tarvitsevat sitouttamista projektiin, 

jotta he kykenevät motivoituneesti työskentelemään projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Hyvin toimivissa projektiryhmissä on jäseniä projektin sidosryhmien eri tasoilta aina johdosta 

suorittavaan portaaseen saakka, jolloin mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus on 

projektin hyödynnettävissä. (Mäntyneva 2016, 25.) 

Karlssonin ja Skålenin (2015, 1358) tutkimuksen mukaan suorittavalla tasolla työskentelevät 

työntekijät, jotka osallistuvat aktiivisesti kehittämään palvelua, tuovat kehittämistyöhön 

tärkeää asiakastyön ja arjen työskentelytietoa. Aktiivinen työskentely vaatii usein sen, että 

työntekijät osallistuvat kasvokkain tapahtuvaan, aktiiviseen kehittämistyöhön, johon voi 

kuulua esimerkiksi kehittämistyöpajoja ja erilaisia kehittämistyöhön liittyviä muita 

tapaamisia. Tällaiset työpajat ja tapaamiset antavat suorittavalla tasolla työskenteleville 

työntekijöille mahdollisuuden keskustella uusista innovaatioista ja kehitteillä olevista 

palveluista. Lisäksi tässä tapauksessa työntekijöillä on mahdollisuus olla mukana 

ratkaisemassa kehittämistyöhön liittyviä haasteita. Ryhmätyöskentelyn kautta työntekijät 

kokevat, että heidän on helpompaa osallistua keskusteluun ja kertoa ajatuksistaan ja 

näkemyksistään. (Karlsson & Skålen 2015, 1358.) 

Projektiryhmän toiminnan tuloksellisuuteen vaikuttaa viestintä. Viestinnän tulee olla 

ajantasaista, hyödylliseksi koettua, luotettavaa ja oikeansisältöistä. Lisäksi projektin johdon 

tulee mahdollistaa ja tukea projektiryhmän jäsenten keskeistä viestintää hyvän tiedon 

liikkumisen edistämiseksi. Toisaalta taas tulee välttää liiallista viestintää, sillä se voidaan 

kokea työlääksi ja hyödyttömäksi. Projektipäällikön tulee tunnistaa mahdolliset haasteet 

projektiryhmän välisen yhteistoiminnan näkökulmasta ja pyrkiä välttämään niiden kielteisiä 

vaikutuksia ryhmätyöhön ja sen tuloksiin. Projektipäällikön tehtävänä on myös korostaa ja 

johtaa yhteistyötä projektin alusta loppuun saakka. Tunnustuksen saaminen ja menestyksestä 

iloitseminen ovat tärkeitä projektiryhmään osallistuville, jotta he jaksavat ylläpitää kykyä 

työskennellä projektin tavoitteiden eteen. (Mäntyneva 2016, 25-26.)  

Projektityöskentelyn laatu ei ole pelkästään projektin tuotoksissa, vaan myös siinä kuinka 

kyseiset tuotokset saadaan aikaiseksi. Tällöin korostuu pyrkimys jatkuvaan parantamiseen. 

Organisaatioissa, joissa pysyvänä toimintamuotona on erilaiset projektit, ovat organisaation 

toiminnan laatu ja sen projektien laatu läheisessä suhteessa toisiinsa. Projektit tulee tällöin 

nähdä osana jatkuvaa toimintaa, jolloin toiminnan laadun kehittämiseksi on parannettava 

projektitoiminnan laatua. Jos yksittäinen tapa tehdä jokin tuotos tehdään projektissa 

laadukkaasti, voidaan se toteuttaa myöhemminkin tehtävissä projekteissa laadukkaasti. Sama 
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pätee myös, jos projektin tuotos tehdään ”vähän sinnepäin”, tulee sen laatu näkymään 

luultavasti jatkossakin. Projektilaatuun on siis hyvä kiinnittää koko projektin ajan huomiota. 

(Mäntyneva 2016, 98-99.)  

Käytännössä opinnäytetyössämme tutkittava kehittämistyö on tapahtunut yhteiskehittämällä. 

Varsinaisissa projektiryhmissä on ollut edustaja kaikilta terveysasemilta. Terveysasemien 

osastonhoitajat ovat nimenneet edustajan parhaaksi katsomallaan tavalla. Edustajat ovat 

työskennelleet työpajoissa kahden viikon välein. Työpajojen välillä projektiryhmään kuuluvat 

ovat tehneet tehtäviä omissa työpisteissään terveysasemilla, joiden tarkoitus on ollut 

osallistaa muuta henkilökuntaa kehittämiseen. Osa työpajojen osallistujista on osallistunut 

kaikkiin osaprojekteihin. Toisilla terveysasemilla henkilökuntaa edustava työntekijä on 

vaihtunut. Työskentelyyn on kuulunut myös tiedonkeruuta esimerkiksi asiakkaita 

haastattelemalla ja yleisimpiä asiakkaiden kysymyksiä tilastoimalla. Uuteen toimintamalliin 

siirtyminen on henkilöstölle merkittävä työtavan muutos ja siihen on siksi liittynyt myös 

yhteistoimintaneuvottelut. (Heikura & Nieminen, henkilökohtainen tiedoksianto 14.4.2020.) 

3.3.2 Projektin johtaminen 

Projektipäällikkö ei välttämättä toimi projektiryhmän jäsenten työlainsäädännössä 

määriteltynä esimiehenä, jolloin hänellä ei ole samanlaista työnantajan direktio-oikeutta. 

Projektipäälliköllä tulee kuitenkin lähtökohtaisesti olla samat johtamistaidot kuin 

linjaesimiehilläkin. Projektipäällikkö vastaa projektin menestyksellisestä toteuttamisesta ja 

projektinhallinnasta. Hänen tehtävänään on vetää projektia tulostavoitteisesti ja saada 

ihmiset sitoutumaan tavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Mäntynevan 

(2016, 37-40) mukaan erityisesti seuraavat osaamiset korostuvat projektipäällikön tehtävässä:  

• ” Luottamuksellisen, eheän ja dynaamisen ilmapiirin rakentaminen 

projektiryhmän sisäisessä työskentelyssä 

• Projektiryhmän jäsenten motivointi perustelemalla projektin merkitystä ja 

tarjoamalla riittävän haastavia työtehtäviä projektiin osallistuville 

• Palautteen antaminen, työtehtävissä tukeminen ja kannustaminen 

• Muutoksenhallinta ja johtaminen 

• Viestintäosaaminen 

• Ongelmanratkaisutaito 

• Ristiriitatilanteiden käsittelyn taito.” 

(Mäntyneva 2016, 37-40.) 

Vaikka projektijohtaja ei välttämättä olekaan työlainsäädännöllisesti esimiesasemassa 

projektiryhmäläisiin, korostuu projektijohtajuudessa paljon muutosjohtamiseen liittyviä 

asioita. Muutosjohtamiseen kuuluu muun muassa muutoksen suunnittelu, koordinoiminen, 
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organisointi ja ohjaaminen prosessin edetessä. Lisäksi muutosjohtamisessa tulee huomioida 

rooli työntekijöiden motivoijana. Muutosjohtajuudessa etsitään uusia mahdollisuuksia 

organisaatiolle, innostetaan muita uusilla suunnitelmilla ja saadaan muut mukaan 

työskentelemään vision eteen. Muutosjohtajan johtamistyyli näkyy käytännössä teoilla 

johtamisella sen sijaan, että kerrotaan muille mitä heidän tulee tehdä. Lisäksi johtaminen 

tapahtuu esimerkin voimalla, jota muut voivat seurata. Muutosjohtaja vahvistaa eri 

työyhteisöjen yhteistyötä, kannustaa työntekijöitä olemaan kuin joukkuekavereita toisilleen, 

saa työyhteisön työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen ja onnistuu luomaan 

joukkuehengen työyhteisön sisälle. (Van Der Voet 2014.) Tässä opinnäytetyössä keskityttiin 

kuitenkin tietoisesti muutoksen johtamisen sijaan työntekijöiden kokemuksiin kehittämisen 

toteutuksesta. Luonnollisesti johtaminen voi kuitenkin esiintyä osana työntekijöiden 

kokemuksia kehittämisestä.   

3.3.3 Projektiviestintä  

Projektiviestintä on menestyksellisen projektihallinnan tärkeä osa-alue. Projektiin liittyvät 

sidosryhmät tulee pitää ajan tasalla suunnitelmista, tavoitteista, käytännöistä, päätöksistä, 

sopimuksista ja tuloksista. Moni projektihallintaan liittyvistä haasteista liittyy viestinnän 

ongelmiin. Viestintä voi olla osittain epämuodollista, mutta kirjallistakin viestintää tarvitaan 

projektin organisoitumisen, suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan vuoksi. Projektiviestintä 

projektin edetessä vaikuttaa projektiryhmän sisäiseen ilmapiiriin. (Mäntyneva 2016, 111-112.)  

Tehokkaissa ja tuloksellisissa projektikokouksissa on selkeä tavoite, kokous pysyy aikataulussa 

ja etenee ripeästi. Kokouksessa tehdään päätöksiä ja asetetaan projektikokoukselle selkeät 

tavoitteet. Kokouksella on hyvä olla esityslista. Projektin vetäjien tulee huolehtia, että 

kokouksissa on oikeat ihmiset paikalla ja aloittaa sekä lopettaa kokoukset jämptisti. 

Projektiviestinnän tärkeä osuus on kuuntelu, koska vain kuuntelemalla voidaan ottaa 

huomioon muiden näkökulmia. Etenkin muutosjohtamista vaativissa projekteissa on tärkeää 

viestiä riittävän monesti ja eri kanavissa sama viesti, jotta voidaan varmistua sen 

perillemenosta. (Mäntyneva 2016, 114-120.) 

Tutkimassamme kehittämisprojekteissa on kiinnitetty huomiota viestintään. Esimerkiksi 

työpajoja edeltävästi on kerrottu suunnitelmasta tulevalle työpajalle ja niiden jälkeen on 

tiedotettu aikaansaadusta. Työntekijät, jotka eivät ole osallistuneet työpajoihin, ovat 

saaneet tietoa projektin etenemisestä sekä oman terveysasemansa projektiryhmäläisiltä, 

omilta esimiehiltään että projektin johdolta. Viestinnässä on käytetty erityisesti sähköpostia. 

Lisäksi aihetta on käsitelty esimerkiksi terveysasemien omissa kokouksissa. (Heikura & 

Nieminen, Henkilökohtainen tiedoksianto 14.4.2020.) 
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3.3.4 Kehittämisprojektin työpajojen fasilitointi 

Fasilitointi on ryhmälähtöistä työskentelyä. Fasilitoinnin tueksi on kehitetty menetelmiä, 

joiden avulla ryhmän johdattaminen yhteiseen päämäärään onnistuu niin, että samalla 

jokainen voi kokea tulevansa kuulluksi. Tarkoituksena on tehdä ryhmän työskentelystä 

helpompaa edistämällä luovuutta ja saattaa kaikkien oma asiantuntemus ja kokemus 

yhteiseen käyttöön. Tavoitteena fasilitoinnissa on ajan tehokas käyttö ja tuloksellisuuden 

varmistaminen. (Summa & Tuominen 2009, 8.) 

Fasilitaattorin tehtävänä on keskittyä ryhmäprosessin valmisteluun ja tukemiseen. Fasilitointi 

perustuu ajatukseen, että ryhmä on itse paras asiantuntija. Fasilitaattorin tulisi olla 

puolueeton osapuoli, joka tukee ryhmäprosessia, avustaa ideoimaan vaihtoehtoja, tekemään 

päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia. Ryhmän vastuulle jää ideointi, päätökset ja ratkaisut. 

Fasilitaattorin tehtävänä on varmistaa, että kaikkien ryhmäläisten ideat ja ehdotukset 

käsitellään tasapuolisesti. Lisäksi fasilitaattori pitää huolen siitä, että ryhmä sitoutuu yhdessä 

luotuihin ehdotuksiin ja päätöksiin. Onnistunut fasilitointi edellyttää ihmissuhdetaitoja ja 

kykyä esittää ryhmälle hyviä kysymyksiä työskentelyn ohjaamiseksi. Fasilaattorin rooliin 

kuuluu ryhmän ehdotusten esille nostaminen ja päätösten tiivistäminen. (Summa & Tuominen 

2009, 9-10.) 

Fasilitaattorin valmistautuessa ryhmätilanteisiin, tulee hänen huomioida käytettävissä oleva 

aika, osallistujien määrä, tavoitteet ja menetelmät. Fasilitaattorin olisi hyvä tuntea ryhmää 

jonkin verran etukäteen, jotta hän osaa valita sopivimmat menetelmät ja ohjata prosessia. 

Ennen varsinaista tilaisuutta tulee fasilitaattorin valmistella tarvittavat välineet ja rekvisiitat. 

Hyvin suunniteltu tilaisuus viestittää osallistujille, että heitä arvostetaan. Tilaisuuden jälkeen 

on syytä pyytää palautettua osallistujilta, sillä käytettyjen menetelmien toimivuutta ja omaa 

toimintaa kannattaa kehittää jatkuvasti. Lisäksi fasilitaattorin on hyvä pohtia jälkikäteen 

oman toimintansa onnistuneisuutta ja kehittämiskohtia. (Summa & Tuominen 2009, 14-17.) 

3.4 Osallisuus 

Keskimäen (2019, 367) mukaan ”sosiaali- ja terveysalan henkilöstön osaaminen ja 

motivoituneisuus, työolosuhteet, töiden järjestäminen ja johtaminen vaikuttavat keskeisesti 

siihen, millaisia palveluita tuotetaan ja mitkä ovat palveluista saatavat terveys- ja 

hyvinvointihyödyt”. Keskimäki (2019, 367) toteaa myös, että sosiaali- ja terveysalan 

henkilöstökulut ovat 75% koko palvelun kustannuksista, joten henkilöstön tulisi sillä 

perusteella olla muutoksen keskiössä. Työntekijöiden osallisuuden mahdollistamisen 

muutokseen ja kehittämistyöhön voi siis nähdä myös panostuksena työntekijöiden 

motivoituneisuuteen ja lopulta tuotettavan palvelun laatuun.  
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Lampisen (2019, 9) mukaan osallisuus on yleiskäsite toiminnassa tai sosiaalisessa yhteisössä 

mukana olemiselle. Sen vastakohta taas on ulkopuolelle jääminen tai ulkopuolelle jättäminen. 

Osallisuus voidaan saavuttaa eri tavoin ja se voi edellyttää henkilön omaa aktiivisuutta ja 

omatoimisuutta toteutuakseen. Toisaalta henkilö voi joutua osalliseksi johonkin yhteisöön 

myös ilman, että hänellä on ollut kiinnostusta tai yritystä siihen. Joskus toiminta voi lisäksi 

olla jonkun ulkopuolisen järjestämää tai edellyttämää. (Lampinen 2019, 9.) 

Ilosen (2017) mukaan ”Osallisuus on liittymistä, suhteissa olemista, kuulumista, yhteisyyttä. 

Osallisuus on yhteensopivuutta ja mukaan ottamista. Se on osallistumista ja siihen liittyen 

vaikuttamista ja demokratiaa.” Lisäksi se on kaiken yllä luetellun järjestämistä ja johtamista. 

On tärkeää muistaa, että osallisuus on osallistumisen lisäksi myös toimintaa ja olemista. 

Osallisuuden mittaaminen on hankalaa, sillä se tapahtuu ihmisten välisissä katseissa, 

liikkeissä, kosketuksissa ja kielessä. Osallisuus ilmenee päätösvaltana omassa elämässä, 

vaikuttamisen prosesseissa ja paikallisesti, kun voi panostaa yhteiseen hyvään ja luoda jotakin 

merkityksellistä. (Isola ym. 2017, 3-5.) Suomessa palkkatyö on merkittävä yhteisölliseen 

toimintaan osallistumisen muoto (Osallisuus 2019). Osallistuminen on mukaan lähtemistä, 

aktiivisuutta ja sitä, että liittyy muihin ihmisiin ja toimintaan. Osallisuus toteutuu, kun 

ihmiset otetaan mukaan suunnittelemaan heitä koskettavia asioita tai, kun heidän 

näkemyksiään kuullaan uusia käytäntöjä tai suunnitelmia laadittaessa heti alusta alkaen. 

(Ilonen 2014, 8.) 

Jotta ihminen voi olla osallinen, tulee saada tietoa itseä koskevista suunnitelmista, 

päätöksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden perusteista. Lisäksi ihmisellä tulee olla 

mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja päästä vaikuttamaan edellä mainittuihin asioihin. 

Vastavuoroisuus on välttämätöntä, sillä vaikuttaminen ei voi toteutua, jos ei pääse mukaan 

asioiden käsittelyyn tai ei saa tietoa niistä. Usein osallisuutta kuvataan porras- tai 

tikapuumalleille. Näissä ajatuksena on, että alimmilla portailla yksilöllä on vain vähän tai ei 

lainkaan mahdollisuuksia vaikuttaa ja kiivetessään korkeammalle tulee hänelle enemmän 

vaikuttamisen mahdollisuuksia. Mallissa oletuksena on, että osallisuus lisääntyy samassa 

suhteessa. Tärkeämpää olisi kuitenkin tutkia sitä, millainen kokemus yksilöllä on ollut omaan 

osallisuuteensa. Onko yksilö kokenut voivansa olla mukana vaikuttamassa. Huonoimmassa 

tapauksessa porrasmalli osallisuudesta ohjaa kaavamaiseen ajatteluun, jossa tavoitellaan 

mahdollisimman korkealle kiipeämistä ja petytään jos se ei onnistu. (Lapsen osallisuus 2019.)  

Wallacen ym. (2016, 999) tutkimuksen mukaan yhä useammin työntekijät toivovat työpaikalta 

sitä, että heille annetaan mahdollisuus kasvaa ammatillisesti ja kehittyä. Wallacen mukaan 

Työpaikalle voidaan pyrkiä luomaan työntekijöitä osallistavaa ilmapiiriä esimerkiksi tukemalla 

työntekijöitä, mahdollistamalla jonkintasoista autonomiaa, tekemällä yhteistyötä sekä 

antamalla työntekijöille valtaa, tietoa ja palkitsemalla heitä. Myös erilaisten työhön liittyvien 

mahdollisuuksien antaminen parantaa osallisuuden ilmapiiriä. Työntekijöiden 
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innovatiivisuuden hyödyntäminen on tullut yhä tärkeämmäksi, kun organisaatiot pyrkivät 

saavuttamaan ja pitämään kilpailuedun. (Wallace ym. 2016, 999.) Jotta työntekijöiden 

innovatiivisuus, näkemykset ja ajatukset saadaan organisaation hyödyksi, tulee organisaation 

huolehtia siitä, että siellä vallitsee osallisuutta ja kehittämistyötä kannustava ilmapiiri.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt kymmenestä kysymyksestä koostuvan 

osallisuusindikaattorin osallisuuden kokemuksen mittaamiseen. Kymmenestä väittämästä 

koostuva osallisuusindikaattori on alkujaan kehitetty pitkään köyhyyttä kokeneiden ja 

heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kokeman osallisuuden mittaamiseen. Kuhunkin 

kysymyspatteriston väitteeseen vastataan asteikolla 1-5 eli täysin eri mieltä – täysin samaa 

mieltä. Väittämillä pyritään selvittämään muun muassa ihmisen merkityksellisyyden 

kokemusta, uskoa omiin mahdollisuuksiin ja vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. 

(Osallisuuden kokemuksen mittaaminen 2019.) Tässä opinnäytetyössä on sovellettu 

osallisuuden indikaattoria työelämän lähtökohtiin soveltuvammaksi, eikä väitteitä ole 

sellaisinaan esitetty kyselyssä.  

Seuraavana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osallisuusindikaattori (Osallisuuden 

kokemuksen mittaaminen 2019).  

1. Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä 

2. Saan myönteistä palautetta tekemisistäni 

3. Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön 

4. Olen tarpeellinen muille ihmisille 

5. Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun 

6. Tunnen, että elämälläni on tarkoitus 

7. Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita 

8. Saan itse apua silloin, kun sitä todella tarvitsen 

9. Koen, että minuun luotetaan 

10. Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin 

Indikaattorin kuvaus selkeyttää sen tausta-ajatusta. ”Kysymysten taustalla on 

kokonaisvaltainen käsitys osallisuudesta kuulumisena ja kuulluksi tulemisena: Osallinen 

ihminen voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, omiin palveluihinsa sekä elinympäristöön ja 

ympäröivään yhteiskuntaan. Vaikutusmahdollisuuksien ja resurssien ohella oleellista on, että 

uskoo mahdollisuuksien olemassa oloon.” Jokaiselle kysymykselle on perustelut ja tausta 

olemassa, minkä takia niitä on tarpeellista kysyä. (Osallisuuden kokemuksen mittaaminen 

2019.) Koska opinnäytetyöllämme halutaan selvittää työntekijöiden kokemuksia tehdystä 

kehittämistyöstä ja heidän omaa kokemustaan osallisuudesta, täytyy osallisuuden määrittelyä 

soveltaa työpaikalla koettuun ja työnkehittämiseen liittyvään osallisuuteen. 
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Osallisuusindikaattorien väittämiä ei siis ole käytetty opinnäytetyössämme sellaisenaan, eikä 

niistä kaikkia ole hyödynnetty kyselyssä. 

Työntekijät hyväksyvät muutoksia eri tavoilla. Aktiivinen osallistuminen, psykologinen 

turvallisuuden tunne ja reilu kohtelu vaikuttavat strategian toteutumiseen. Työntekijän 

työsuhteen varmuus ja kommunikaatio työyhteisössä vaikuttavat positiivisesti siihen, kuinka 

avoimesti työntekijä voi suhtautua muutokseen. (Johannsdottir, Olafsson & Davidsdottir 2015, 

74.) Osallisuuden kokemuksella on siis merkitystä siihen, kuinka työntekijä kykenee 

suhtautumaan organisaatiossa tapahtuviin muutoksiin, joita työstetään esimerkiksi 

projektityöskentelyn kautta. Lisäksi myös työntekijän luonteenpiirteet vaikuttavat siihen, 

millä tavalla hän suhtautuu työpaikalla tapahtuvaan kehittämistyöhön ja muutoksiin. Koska 

luonteenpiirteisiin ja persoonallisuuteen on hankalampaa vaikuttaa, onkin tärkeää, että 

organisaatioissa kiinnitetään huomioida organisaation kulttuuriin, jotta se olisi 

mahdollisuuksien mukaan turvallinen, takaisi mahdollisimman avoimen kommunikaation ja 

reilun kohtelun kaikille.  

Osallisuus mahdollistuu tai hankaloituu organisaation virallisissa ja epävirallisissa rakenteissa. 

Tasavertaiset kohtaamiset ovat ensiarvoisen tärkeitä yhteiskehittämisen lähtökohtina. 

Toistuvien onnistumisen ja osallisuuden kokemusten toteutuminen vaatii oikeanlaista 

johtamista ja organisaatiokulttuuria. (Raivio 2018, 28-30.) Organisaatiossa osallisuus voi myös 

merkitä sitä, että johdon kanssa on mahdollista neuvotella ja miettiä vastuita ja 

velvollisuuksia. Huomionarvoista on myös se, että osallisuuden kokemus omalla työpaikalla 

auttaa työntekijöitä toteuttamaan myös osallistavampaa asiakastyötä ja sitä kautta 

vahvistamaan asiakkaiden osallisuutta. (Hakoma, Nurmi-Koikkalainen & Nygård 2019, 18.) 

3.4.1 Osallistaminen 

Toikon ja Rantasen (2009, 90) mukaan osallistamisen käsite on paradoksaalinen. Yhtäältä se 

korostaa toimijoiden subjektivisuutta, mutta toisaalta siihen liittyy ulkoapäin vaikuttaminen 

ja objektivointi. Osallistamisessa toimijoita ohjataan, opastetaan tai jopa laitetaan 

osallistumaan. Vaikka osallistavassa toiminnassa aloite tuleekin muilta, voidaan kuitenkin 

olettaa, että itse toiminta etenee osallistujien omilla ehdoilla. Parhaimmillaan osallistaminen 

siis johtaa omaehtoiseen osallistumiseen. Osallistamisella tarjotaan mahdollisuuksia ja 

osallistumisella hyödynnetään mahdollisuuksia. (Toikko & Rantanen 2009, 90.) Ilosen (2014, 9) 

mukaan osallistamisella tarkoitetaan toimintatapoja, joilla pyritään vahvistamaan ihmisen 

mahdollisuuksia vaikuttaa omiin ja yhteisönsä asioihin. Ihmistä voidaan osallistamalla tukea ja 

kannustaa edistämään myös muiden hyväksi tehtävää hyvää. (Ilonen 2014, 9.) 

Työntekijöiden osallistuminen työn kehittämiseen ja innovointiin vaatii esimiestason tukea. 

Kaikenlainen osallistuminen vaatii tuen esimiehiltä, jotta työntekijä voi astua suorittavan 
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työn roolistaan ja käyttää työaikaa ja resursseja esimerkiksi ideoimiseen ja työpajatoimintaan 

osallistumiseen. Esimiehen tuki voi olla myös mentorina toimimista kehittämistyöhön liittyen. 

Johdolta saatu tuki voi auttaa työntekijää mainitsemaan niistä asioista, jotka työssä vaativat 

muutosta. Ilman johdon tukea, työntekijä saattaa ajatella, että hänet nähdään negatiivisena, 

kun hän kyseenalaistaa nykyisen toimintatavan. Sen lisäksi, että kehittämistyöhön 

osallistumiselle on esimiehen lupa ja tuki, tulee sitä varten olla luotuna oikeanlainen 

ympäristö, jossa kehittämistyötä toteutetaan. Lisäksi kehittämistyötä varten tulee olla 

varattuna tarpeeksi aikaa, resursseja ja sen toteuttamiselle on mahdollistettava tarvittava 

yhteistyö. Organisaation tulee myös määritellä selkeästi missä foorumissa voidaan tehdä 

kehittämistyöhön liittyviä päätöksiä ja millaisia päätöksiä missäkin voidaan tehdä. Sillä 

päätösten tekeminen vaikuttaa työntekijöiden kehittämistyöhön osallistumiseen ja siihen, 

minkä verran he voivat vaikuttaa asioihin. Työntekijöiden osallistumiseen motivoitumiseen 

vaikuttaa näiden lisäksi myös erilaiset kannustimet. (Kesting & Ulhøi 2010, 75-78.) 

Asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien osallistumisesta on hyötyä 

kehittämistoiminnassa. Ottamalla edellä mainitut toimijat mukaan kehittämiseen 

varmistetaan kaikkien tahojen tarpeiden ja intressien huomioiminen. Parhaimmillaan kaikki, 

joita kehitettävä asia koskee, ovat oikeutettuja osallistumaan sen kehittämiseen. 

Osallistavassa kehittämistoiminnassa tavoitteena on laajeneva dialogi, jossa toisilta pyritään 

oppimaan. Aktiivinen osallistuminen mahdollistuu tällöin vain avoimessa 

vuorovaikutustilanteessa. (Toikko & Rantanen 2009, 90-93.)  

Liabo ym. (2020) ovat tunnistaneet keskeisiksi tutkimuksen osallisuutta lisääviksi tekijöiksi 

yhtäläiset osallistumismahdollisuudet, kunnioittavan yhteistyön, osallistumisen 

tarkoituksellisuuden, avoimuuden ja erilaisen osaamisen arvostamisen. On helppo nähdä 

näiden tekijöiden vaikuttavan myös kehittämistöiden osallisuuden kokemukseen. 

Johtamistavalla on merkitystä kehittämistoimintaan. Toikko & Rantanen (2009) sanovat, että 

”Kehittämistoiminnan johtamistavoissa korostuu matala hierarkia, tietojen välittyminen sekä 

tiimien ja johdon vuorovaikutus.” Kehittämistoiminnan johtamisessa on paljon 

muutosjohtamisen periaatteita. Erilaisten ryhmien käyttäminen kehittämistoiminnan apuna 

on yleistä. Ryhmät mahdollistavat jaetun prosessin ja siihen liittyvän päätöksenteon sekä 

arvioinnin. Kaikkien yhteisöön kuuluvien jäsenten osallistumista voidaan pitää kehittämisen 

ehtona. Koska usein kehittäminen edellyttää asioiden tekemistä uudella tavalla, on monesti 

perusteltua tukea kehittämistyötä esimerkiksi koulutuksen tai työnohjauksen avulla. 

Kehittämistoimintaan liittyviä sosiaalisia prosesseja voidaan tukea myös mahdollistamalla 

käyttäjien ja toimijoiden osallistuminen kehittämiseen. Tällöin korostetaan, että suunnittelua 

kohdennetaan käyttäjien tarpeisiin. (Toikko & Rantanen 2009, 94-96.)  
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3.4.2 Ammatillinen toimijuus 

Osallisuuden luomaa viitekehyksen lisäksi olemme täydentäneet sitä tässä työssä työelämän 

osallisuuttakin käsittelevällä ammatillisen toimijuuden käsitteellä. Toimijuudella viitataan 

tässä opinnäytetyössä työntekijän aktiivisuuteen, aloitteellisuuteen, osallisuuteen ja 

kokemuksiin oman työn hallinnasta sekä myös todellisiin vaikutusmahdollisuuksiin työssä. 

Toimijuus nähdään kiinnittyvän toimijan (työntekijän) ja työympäristön väliseen 

monitahoiseen vuorovaikutussuhteeseen. Toimijuuteen vaikuttaa ”työpaikan materiaaliset 

ehdot, fyysiset ja aineettomat työvälineet, kuten tietojärjestelmät, viralliset ja epäviralliset 

valtasuhteet, vallitsevat toiminta- ja puhetavat sekä niiden kautta rakentuvat ammatilliset 

roolit ja positiot”. (Vähäsantanen, Paloniemi, Hökkä & Eteläpelto 2017, 7-8.) Työelämässä 

toimijuus liittyy työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäksi työntekijöiden osallisuuteen 

sekä innovatiivisuuteen, työkäytäntöjen kehittämiseen ja ammatillisen identiteetin 

muokkaantumiseen. Toimijuus on käsitteenä moniuloitteisempi kuin esimerkiksi käsitteet 

aktiivisuus, innovatiivisuus, osallisuus ja vaikuttaminen. (Eteläpelto, Hökkä, Paloniemi & 

Vähäsantanen 2014, 17 & 27.) 

Toimijuudessa kohtaa Vähäsantasen ym. mukaan kaksi työelämän ajankohtaista 

kehittämistarvetta: työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työn tuottavuus. Aiemmin on 

ajateltu, että työntekijöillä ja työnantajilla on erilaiset ja toisilleen vastakkaiset tavoitteet. 

Työntekijät ovat halunneet mielekästä ja antoisaa työtä, jossa on mahdollisuuksia kehittää 

osaamista ja vaikuttaa. Työnantajat ovat odottaneet erityisesti parempaa tuottavuutta ja 

tehokkuutta. Tällaisen kehityksen saavuttamiseksi on ajateltu tarvittavan johtamista ja jopa 

vallankäyttöä. Nykyään on kuitenkin alettu ymmärtää, että jos työntekijät pääsevät työssään 

oppimaan ja yhteistoiminnallisesti työskentelemään, se parantaa samalla tuottavuutta. 

Lisäksi valtaa ja johtajuutta jakamalla lisätään työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia, mikä 

taas parantaa työntekijöiden sitoutumista ja työn kehittämistä. Näiden ansiosta tuottavuus 

paranee ja työssä jaksaminen kohentuu. Luovuus ja innovatiivisuus taas kasvaa, kun työn ilo, 

intohimo ja innostuneisuus lisääntyy. (Vähäsantanen ym. 2017, 8.)  

Ammatillinen toimijuus voidaan jakaa kuuteen eri ulottuvuuteen. Ensimmäisessä 

ulottuvuudessa ammatillinen toimijuus sisältää päätösten tekemistä työssä. Päätöksiä 

tehdessä ammattilainen voi vaikuttaa omaan työhönsä ja edistää oppimistaan sekä kehittää 

organisaatiota. Toisena asiana ammatillinen toimijuus sisältää kuulluksi tulemisen työssä. 

Siinä korostuu näkemys siitä, että yksilöt ovat merkityksellisiä toimijoita sosiaalisissa 

suhteissa. Kuulluksi tulemiseen liittyy mahdollisuus työhön ja siihen liittyviin käytäntöihin 

liittyvien mielipiteiden ja ideoiden esittäminen sekä kannanottaminen. Kolmantena 

toimijuuteen liittyvänä kohtana on yhteisiin työkäytänteisiin osallistuminen. Toimijuus siis 

liittyy osallistumiseen ja sitoutumiseen työssä. Osallistumisen nähdään olevan suorassa 

yhteydessä oppimiseen. Osallistumista voi olla esimerkiksi kommentoiminen, mielipiteiden 
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esille tuominen ja osallistuminen organisaation kehittämiseen. (Vähäsantanen ym. 2017, 16-

17.) 

Ammatilliseen toimijuuteen kuuluu neljäntenä työkäytäntöjen uudistaminen. Toimijuus 

näyttäytyy tällöin esimerkiksi työtapojen kyseenalaistamisena, problematisointina ja 

työkäytäntöihin liittyvien ideoiden ja käytännöllisten ehdotusten kautta. Lisäksi se sisältää 

uusien asioiden kokeilemista työssä. Viidentenä toimijuuteen liittyvänä ulottuvuutena voidaan 

nähdä ammatillisen identiteetin neuvottelu, joka tarkoittaa ammattilaisia tavoitteita, 

mielenkiinnon kohteita, arvoja, eettisiä periaatteita ja sitoumuksia työssä. Se tarkoittaa myös 

tulevaisuuden suuntaviivoja ja näkymiä. Etenkin työn tai työympäristön muuttuessa 

työntekijälle tarkastelevat ammatillisia tavoitteitaan ja sitoumuksiaan. He haluavat muokata 

ammatillista identiteettiään suhteessa muutoksiin. Kuudentena ulottuvuutena ammatillinen 

toimijuus sisältää uran rakentamisen. Uraa koskevat päätökset voivat johtaa oman uran 

edistämiseen ja vahvempaan sitoutumiseen nykyisessä työssä. Tosiaalta seurauksena voi olla 

myös erilaisen suunnan ottaminen urallaan ja irtisanoutuminen nykyisestä työstä. 

(Vähäsantanen ym. 2017, 16-17.)  

Vähäsantanen ym. (2017, 19-20) ovat kehittäneet ammatillisen toimijuuden mittarin (Kuvio 

2). Heidän tutkimuksensa ajankohtana 2012 vastaavaa validoitua mittaria ei ammatillisesta 

toimijuudesta ollut. Tutkimusryhmä kehitti määrällisen kyselyn. Ammatillista toimijuutta 

mittaavat väittämät muodostettiin kirjallisuutta hyödyntämällä. Kyselylomake sisälsi 22 

väittämää ja kyselyssä niitä arvioitiin viisiportaisella Likert-asteikolla (2017, 19-20.)  
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Kuvio 2: Ammatillisen toimijuuden -mittari (Vähäsantanen ym. 2012). 

 

3.4.3 Työyhteisön osallistuminen ja yhteiskehittäminen kehittämistöissä 

Työntekijät eivät ole passiivia muutoksen tai kehittämistyön kohteita.  Pahkin ja Vesannon 

(2013, 6) mukaan työntekijän tulee aktiivisesti itse osallistua organisaatiossa ja työpaikalla 

toteutettavan muutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen ainakin niiltä osin, kun se on oman 

työtehtävän kannalta oleellista ja aina, kun se on mahdollista. Kaihlasen ym. (2019, 155-156) 

tutkimuksen mukaan työntekijät kokivat tärkeäksi, että johtaja-asemassa oleva kykenee 

”myymään” organisaatiossa tai työyhteistössä tapahtuvat muutokset henkilöstölle. Saman 

tutkimuksen mukaan osa vastaajista koki, että he saivat kannustusta omaan työhönsä 

liittyvään kehittämistyöhön, mutta sen toteuttamista vaikeutti kiire ja epävarmuus uusien 

toimintatapojen rajoista. Osa työntekijöistä myös pelkäsi, että kehittämistyössä esitetyt 

ehdotukset saatettaisiin ottaa negatiivisena suhtautumisena työhön. Useat vastaajista 

kuvasivat muutoksesta viestimistä ilmoitusluonteiseksi. (Kaihlanen ym. 2019, 155-156.) 

Suomalaisilla työpaikoilla muutostahti on nopeaa ja siinä korostuu muutosten hallinta sekä 

onnistunut toteuttaminen, sillä ne vaikuttavat paljon työntekijöiden hyvinvointiin ja yrityksen 

menestymiseen. Eniten muutoksia on julkisen sektorin ja suurten organisaatioiden 

työntekijöillä. Suomalaisessa työelämässä työntekijöillä on keskimäärin hyvät mahdollisuudet 

osallistua ja vaikuttaa työpaikan toimintojen kehittämiseen. Työssä olevat voimavarat, kuten 
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esimerkiksi vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, vähentävät työn vaatimusten ja suuren 

työmäärän kielteisiä kuormitus- ja stressivaikutuksia. Työntekijä on oman työnsä sisällön 

paras asiantuntija ja siksi on tärkeää ottaa hänet mukaan kehittämään työtä ja 

työympäristöä. Jotta työntekijän on mahdollista käyttää tietojaan, taitojaan ja osallistua 

päätöksentekoon sekä vaikuttaa työhönsä, edellyttää se vuorovaikutteista ja osallistavaa 

johtamista. (Puttonen, Hasu ja Pahkin 2016, 9-10, 28.) Tällaista osallistavaa johtamista voi 

olla esimerkiksi yhteiskehittämisen hyödyntäminen kehittämistyössä.  

Yhteiskehittämisessä eri toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia toimintamalleja, 

joita sitten viedään käytäntöön. Yhteiskehittämisen voidaan ajatella olevan yhteisöllistä 

oppimista ja uudenlaisen ymmärryksen rakentamista. Erilaisten menetelmien avulla 

yhteiskehittämisellä voidaan parhaimmillaan muuntaa yhteiskehittämiseen osallistujien 

henkilökohtaista, kokemusperäistä tietoa jaetuksi, sanallistetuksi tiedoksi ja tätä kautta 

auttaa luovaa oppimista. Avainasemassa on osallistujien välinen vuorovaikutus ja sen 

fasilitointi. (Pöyry-Lassila 2017, 26.) Yhteiskehittämisen toimimista edistää muun muassa 

tarve kehittää uusia palveluita nopeammin ja vaivattomammin. Lisäksi sitä edistää kokeileva 

organisaatiokulttuuri ja siitä palkitseminen. Työpajamainen toiminta ja organisaation 

läpinäkyvyys edesauttavat yhteiskehittämisen hyödyntämistä. Organisaatiossa tulisi myös olla 

fasilitoinnin hallitseva työntekijä tai se tulisi kyetä hankkimaan muualta. (Larjovuori, R-L. 

ym. 2020, 18.) 

Yhteiskehittäminen nojaa ajatukseen tiedon yhdessä rakentamisesta vuorovaikutuksessa eri 

toimijoiden kanssa. Ajatuksena on, että älykkyys tai asiantuntijuus on hajautettuna. 

Yhteiskehittämisellä älykkyys ja asiantuntijuus saadaan yhteen. Yhteiskehittämisen 

tavoitteena tulisi aina olla uuden tiedon tietoinen rakentaminen. Olemassa olevan tiedon 

välitys ei riitä. Jotta yhteiskehittäminen voi onnistua, tarvitsee se kehittäjäyhteisön, 

kehittämisen kohteet ja yhteistyötä helpottavat rajaesineet ja yhteisen kehittämisen 

käytännöt. Yleensä yhteiskehittämisen prosessi lähtee etenemään kehitettävän asian 

päättämisen jälkeen siitä, että mietitään kenen tulisi olla yhteiskehittämisessä mukana. Eli 

aloitetaan miettimällä millaista tietoa ja osaamista kehittäjillä tulisi olla. Ideaalitilanteessa 

yhteiskehittämisessä olisi mukana jäseniä erilaisilla taustoilla, eritasoisella tiedolla ja 

osaamisella. Tavoitteena on, että kehittäjät toimivat prosessissa tasavertaisissa rooleissa 

toisiinsa nähden, jolloin jokaisen ryhmän jäsenen tietoa ja osaamista arvostetaan ja annetaan 

mahdollisuus osallistua kehittämiseen. (Pöyry-Lassila 2017, 27-28.) 

Yhteiskehittämisen prosessin lähtökohtana on jokin kehittämistarve tai kehittämiskohde. 

Koska yhteiskehittämistä tehdään monitoimijaisessa ryhmässä, eivät kaikki tunne välttämättä 

kehitettävää kohdetta yhtä hyvin. Ennen kuin aletaan suunnittelemaan käytännön toimia, 

tulee yhdessä keskustellen täsmentää yhteiskehittämisen tavoitteet, tavoiteltavat hyödyt ja 

mahdolliset vaikutukset eri toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi on sovittava alustavasta 
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aikataulusta. Yhteiskehittämiseen on hyvä luoda toteutussuunnitelma. (Hagman, Hirvikoski, 

Wollsten & Äyväri 2018, 18-22.) Keränen (2019, 8) kuvaa ammattimaisen yhteiskehittämisen 

vievän haluttua asiaa aktiivisesti eteenpäin ja tuottavan tietoa. Lisäksi yhteiskehittäminen 

tuottaa uutta osaamista ja innostaa osallistujia sekä muun muassa vahvistaa yhteisöllistä ja 

avointa toimintakulttuuria.  

Yhteiskehittämisen perusperiaatteisiin kuuluu avoimuus. Prosessin alussa on hyvä sopia, 

kuinka viestitään ja kuka viestii mistäkin asioista. Usein yhteiskehittäminen ei välttämättä 

etene täysin tehdyn toteutussuunnitelman mukaan, vaan kehittämisprosessin aikana tehdään 

muutoksia tehtyjen havaintojen ja kokemusten perusteella. Yhteiskehittämisen prosessiin 

sisältyy usein jonkinlaista epävarmuutta, sillä yhteiskehittäminen perustuu 

vuorovaikutuksessa kehittämiseen ja se harvoin etenee suoraviivaisesti. Suunnittelun jälkeen 

on yleistä käyttää jonkinlaisia työpajoja yhteiskehittämisen apuna. Lopuksi 

yhteiskehittäminen arvioidaan syntyneen tuotoksen sekä yhteiskehittämisen prosessin osalta. 

(Hagman, Hirvikoski, Wollsten & Äyväri 2018, 22-23.) 

Asiantuntijakeskeinen työskentelymalli, sulkeutunut organisaatiokulttuuri ja resurssien puute 

haittaavat yhteiskehittämisen toteutumista. Näiden lisäksi haittaavia tai estäviä tekijöitä ovat 

esimerkiksi liian lyhyet tai suppeat yhteiskehittämisen projektit, jotka eivät ole liitettävissä 

osaksi suurempaa toimintamallia tai kehittämistyötä. Myös organisaation hitaus uusien 

asioiden ajamisessa tai tietämättömyys siitä, kuinka yhteiskehittää sekä pelko siitä, että 

ideoita tulee liikaa ja niiden käsittelylle ei ole tarpeeksi aikaa, voivat estää 

yhteiskehittämisen toteutumisen organisaatiossa. (Larjovuori ym. 2020, 18.)  

Yhteiskehittämisessä tasaveroisuus on tärkeää ja siinä tulee säilyttää jonkinlainen ei-

tietäminen, jotta tasavertaisuus voi toteutua esimerkiksi johdon ja työntekijöiden tai 

työntekijöiden ja asiakkaiden välillä. Ei-tietämisessä pyritään antamaan muiden osallistujien 

kokemustiedolle, näkökulmille ja tiedolle kehittämistyön alussa enemmän tilaa, jotta heidän 

vaikutusmahdollisuutensa olisivat paremmat. Tasavertaisuuden kokemukseen vaikuttavat 

myös jokaisen ihmisen omat kokemukset siitä, millaisessa asemassa ja roolissa hän on 

suhteessa toisiin ja samalla siitä millaisen aseman ja roolin hän antaa toisille. (Raivio 2018, 

28-30.) 

Projektia suunnitellessa on aluksi hyvä käydä läpi mitä sillä tulee saada aikaiseksi, millainen 

aikataulu ja käytössä sekä kuinka monta toimijaa siihen tulee osallistumaan ja mikä on 

kokonaisuuden budjetti. Alun jälkeen on tärkeää huomioida, että yhteiskehittämiseen 

osallistuvat toimijat osallistetaan ajoissa. Yhteiskehittämisessä ei ole tarkoituksenmukaista 

odottaa, että jokin asia valmistuu ja sen jälkeen pyytää kommentteja siihen. Onnistunut 

toimijoiden osallistaminen vaatii fasilitoijan, joka osaa osallistaa erilaisia ihmisiä oikealla 

tavalla, niin että tuloksena on laadullista tietoa. Suunnitteluvaiheessa on tärkeä miettiä, 
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kuinka saatu tieto analysoidaan ja miten sitä voidaan hyödyntää kehittämistyön eri vaiheissa. 

Lisäksi on tärkeää miettiä, että kenen tehtävä on viestiä tuloksista ja miten niistä viestitään. 

Myös organisaation johto on saatava yhteiskehittämiseen aktiivisesti mukaan. (Keränen 2020, 

9.) 

Kaikkien työntekijöiden ei ole valitettavasti mahdollista osallistua usein järjestettäviin 

kehittämistyöpajoihin ja aktiiviseen kehittämistyöhön. Monesti tällöin organisaatiot pyrkivät 

osallistamaan näitä työntekijöitä kehittämistyöhön esimerkiksi puheluin, sähköpostein tai 

erilaisten chat-keskusteluiden tavoin. Nämä tavat ovat vähemmän interaktiivisia, mutta 

kuitenkin eräänlaisia osallisuuden tapoja. Tällaisessa passiivisemmassa kehittämistyöhön 

osallistumisessa työntekijöillä on vain rajallisesti mahdollisuuksia hyödyntää heidän 

tietämystään ja kokemustaan työstä. Karlssonin ja Skålenin (2015, 1358-1359) tutkimuksen 

mukaan rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kehittämistyöhön usein vaikuttaa työntekijän 

motivoitumiseen, ne työntekijät, jotka pääsevät passiivisemmin ja rajallisemmin 

vaikuttamaan kehittämistyöhön, ovat yleensä vähemmän motivoituneita kehittämistyöhön. 

Tutkimuksen mukaan osa työntekijöistä myös koki, että ne työntekijät, joilla ei ole 

mahdollisuutta osallistua aktiivisesti kehittämistyöhön, jäävät joskus ilman tarvittavaa 

informaatiota liittyen kehittämistyöhön ja siinä päätettyihin asioihin. (Karlsson & Skålen 2015, 

1358-1359.) 

4 Opinnäytetyön tavoitteet, tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää Espoon kaupungin omien terveysasemien 

hoitohenkilökunnan kokemuksia asiakaspalvelukeskukseen liittyvästä kehittämistyön 

kokonaisuudesta sekä heidän omasta osallisuudestaan kehittämistyössä. Kehittämistyön 

kokonaisuuteen on kuulunut Espoossa omaolo-projekti, kaksi eri vaiheen chat-projektia sekä 

varsinainen asiakaspalvelukeskusmalliin siirtymiseen johtava projekti (Heikura & Nieminen, 

henkilökohtainen tiedoksianto 14.4.2020). Kehittämistyön kokonaisuudella tarkoitetaan tässä 

opinnäytetyössä näitä neljää osaprojektia. 

Aineistonkeruu opinnäytetyössä tapahtui kyselyn avulla. Kyselyllä pyrittiin keräämään 

aineistoa opinnäytetyömme tavoitteen saavuttamiseksi. Kehittämistyötä 

asiakaspalvelukeskukseen liittyen on tehty ”Espoon oman mallin” mukaisesti. Mallia 

hyödynnetään myös muissa organisaation kehittämisprojekteissa. Tavoitteeseen vastaamisella 

tarkoituksenamme oli, että organisaatiossa voitaisiin hyödyntää kerättyjä kokemuksia mallin 

edelleen kehittämiseksi. Opinnäytetyömme tutki kuitenkin yhtä 

kehittämisprojektikokonaisuutta, jotta malliin liittyvät osat konkretisoituisivat tutkittaville 

paremmin, vastaaminen helpottuisi ja opinnäytetyömme luotettavuus paranisi.  
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Tarkoituksemme oli kyselyn avulla kerätä kokemuksia eikä yleistettävää tietoa. Muutos koski 

organisaation työntekijöistä eniten hoitohenkilökuntaa, joiden työskentelyyn toimintamallin 

muutos vaikuttaa konkreettisimmin. Tämän vuoksi juuri heidän kokemuksiensa kerääminen 

kehittämistyöhön liittyen nähtiin keskeiseksi. Lisäksi muiden ammattiryhmien edustajien 

määrä kehittämistyössä oli niin vähäinen, että osallistujien anonymiteetti olisi ollut uhattuna, 

mikäli esimerkiksi avoimista vastauksista olisi käynyt ammatti ilmi tarkoituksella tai 

tarkoituksettomasti.  

Opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 

1. Miten Espoon kaupungin terveysasemien hoitohenkilökunta on kokenut 

asiakaspalvelukeskukseen liittyvän kehittämistyön? 

2. Miten Espoon kaupungin terveysasemien hoitohenkilökunta on kokenut oman 

osallisuuden kehittämistyössä? 

5 Opinnäytetyön toteutus 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Määrällinen tutkimusmenetelmä etsii numeerista tietoa. Sen avulla voidaan kuvata 

esimerkiksi muutosta ja vaikutuksia. Tarkoituksena on tutkia tutkimusjoukon eroavaisuuksia 

eri muuttujien suhteen. Määrällisellä tutkimuksella pyritään yleistettävyyteen. Poikkeamat 

aineistosta jäävät määrällisestä tutkimuksesta pois. Laadullisella tutkimusmenetelmällä 

puolestaan pyritään ymmärtämään merkityksiä. Ihmisten halut, käsitykset, arvot, ihanteet ja 

uskomukset ovat ymmärtämisen kannalta keskeisiä. Lähtökohtana ei ole selittää kaikkien 

toimintaa tietyssä tilanteessa. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään samankaltaisuuksien 

ohella myös poikkeamiin. Tutkimuksessa hyväksytään subjektiivisuus. Tutkijan oma ymmärrys 

vaikuttaa valintoihin, tulkintaan ja johtopäätöksiin. (Vilkka 2015.) 

Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttaa se, millaista tietoa halutaan saada (Vilkka 2015). 

Tässä opinnäytetyössä haluttiin kerätä talteen kokemuksia ja näkemyksiä kehittämistyöstä. 

Pyrkimyksenä oli kehittämisen toimintamallin parantaminen sekä kokemusten hyödyntäminen 

muissa kehittämisprosesseissa. Toiveena toimeksiantajalla oli lisäksi saada vertailukelpoista 

aineistoa jatkuvaa parantamista ja tulevia kehittämisprojekteja varten.  

Triangluaatiolla tarkoitetaan monimetodista lähestymistapaa. Sen tavoitteena on lisätä 

tutkimuksen kattavuutta ja luotettavuutta. Haasteena on kuitenkin esimerkiksi suurempi 

resurssitarve ja vaikeus yhdistää eri tavoin hankittua aineistoa. Triangulaation 

tarkoituksenmukaisuutta tuleekin harkita tavoitteiden ja käytettävissä olevien resurssien 
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kautta. Mentetelmätriangulaatio hyödyntää sekä laadullista että määrällistä 

tutkimusmenetelmää. (Vilkka 2015.)  

Koimme, että menetelmätriangulaatio vastasi opinnäytetyömme tarpeita hyvin. Laadullinen 

tutkimusmenetelmä vastaa parhaiten pyrkimäämme kokemuksellisuuden tavoittamiseen 

merkitysten ymmärtämisen kautta. Meidän tarkoituksenamme ei ollut kuvata yleisesti 

kehittämisprojekteja, vaan tavoittaa tämän kehittämisprojektin kokemukset. Jokaisen 

osallistujan ja työntekijän kokemus on tärkeä, joten poikkeamat aineistossa eivät ole 

sivutettavissa. Toisaalta määrällinen tutkimus vastasi paremmin toiveeseen vertailukelpoisen 

aineiston saavuttamisesta sekä vähensi laadullisessa tutkimuksessa merkittävämmän tutkijan 

subjektiivisuuden vaikutusta tutkimustuloksiin.  

Tutkijatriangulaatio tarkoittaa useamman tutkijan yhdessä tekemää samaa tutkimusta. 

Tutkija ei välttämättä kerää aineistoa itse. Tutkimusryhmä tekee kuitenkin yhdessä 

tutkimusta koskevat päätökset. (Vilkka 2015.) Tällä opinnäytetyöllä oli kaksi tekijää, joten 

hyödynsimme lisäksi myös tutkijatriangulaatiota. Aineiston keruussa hyödynnettiin 

organisaatiolla valmiiksi käytössä olevia sähköisiä työkaluja. Itse keskityimme analysointiin ja 

raportointiin. Jaoimme opinnäytetyön vastuita keskenämme, mutta päätökset teimme 

yhdessä. Tutkijatriangluaation hyödyntämiseksi luotettavuutta lisäävänä tekijänä teimme 

aineiston analysoinnin yhdessä.  

5.2 Kyselyn suunnittelu 

Opinnäytetyön toimeksiantoon liittyi aineistonkeruutapana sähköinen kysely. Kyselylomake 

onkin yleisin tapa toteuttaa määrällisen tutkimuksen aineistonkeruu. Kysely on helposti 

toteutettavissa laajalle kohdejoukolle. Vastaajat pysyvät yleensä hyvin anonyymeina, joten 

kyselyn avulla on mahdollisuus saavuttaa arkaluonteisiakin vastauksia. Anonyymiuden 

säilyttämiseksi tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota sähköisiä palveluita käytettäessä. 

Vastausprosentti saattaa helposti jäädä alahaiseksi ja vastauksen saamisessa saattaa syntyä 

viivettä. (Vilkka 2015.) 

Kyselyllä voidaan saada aikaan tyypillisesti tilastollisesti käsiteltävissä olevaa numeraalista 

aineistoa. Haasteeksi voi kuitenkin muodostua saatavan tiedon pinnallisuus. Tutkijan voi olla 

vaikea arvioida vastaajan laittamaa panostusta vastaamiseen tai perehtyneisyyttä aiheeseen. 

Mikäli kysely toteutetaan henkilökohtaisesti kysymällä, vuorovaikutuksesta voi olla etua 

kysymysten selventämiseksi. Toisaalta tämä voi vääristää tuloksia. Myös arkaluonteisiin 

kysymyksiin vastaaminen voi olla epätotuudenmukaista anonymiteetin ollessa huonompi. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritolahti 2009, 108.) 

Kysely toteutettiin organisaation entuudestaan käytössä olleella sähköisellä Webropol-

työkalulla. Kyselymme oli vakioitu. Aineiston keruu toteutettiin täysin anonyymisti, jotta 
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työntekijöillä oli mahdollisuus antaa luottamuksellisesti kriittistäkin palautetta. Kaikilta 

osallistujilta kysyttiin samat etukäteen suunnitellut kysymykset. Ensimmäinen 

tutkimuskysymys kuitenkin jakoi kohdejoukkoa, sillä siinä kysyttiin osallistumisesta 

kehittämistyöhön liittyviin työpajoihin. Koimme, että työpajoihin osallistuneet ovat olleet 

kehittämisessä mukana niin paljon enemmän, että erottelu oli perusteltua. Kysymykset 

erosivat osittain työpajoihin osallistumisen perusteella. Lisäksi asetelma olisi mahdollistanut 

myös ryhmien välisen vertailun.  Pienen aineiston vuoksi vertailua tehtiin kuitenkin vain 

vähäisesti erillisten kysymysten puitteissa. Yhteisiä kysymyksiä ei eroteltu työpajoihin 

osallistumisen mukaan. 

Emme vakioidun kyselyn ollessa aineistonkeruutapana pystyneet saamaan vastauksiin 

tarkennusta tämän opinnäytetyön puitteissa (Vilkka 2015). Ensimmäinen kysymys siitä, oliko 

työntekijä osallistunut kehittämistyön työpajoihin, toimii kyselyn taustakysymyksenä. 

Taustakysymyksellä saadun tiedon avulla pyrittiin tarkastelemaan työntekijän tiiviimmän 

kehittämistyössä mukana olemisen vaikutusta hänen kokemukseensa kehittämistyöstä 

ylipäätään. (Valli 2010, 104.) Lisäksi toimeksiantajan toiveesta haluttiin tuoda esille 

mahdollisia alueellisia eroavaisuuksia kysymällä työpajoihin osallistumattomien vastaajien 

työpistettä. Pienen vastausmäärän vuoksi näitä työpistetietoja ei kuitenkaan päädytty 

käyttämään. 

Tutkimusaineiston koko suunnitellaan sen mukaan, minkälaisen otannan oletetaan vastaavan 

kattavasti tutkimuskysymyksiin. Opinnäytetyössämme tutkittiin yhden kunnan omien 

terveysasemien hoitohenkilökunnan kokemuksia kehittämistyöstä, joten oli perusteltua 

kohdistaa aineistonkeruu kaikille kohderyhmään kuuluville. Opinnäytetyö oli siis 

kokonaistutkimus eikä otantamenetelmiä käytetty. Osallistuminen oli kuitenkin rajattu 

kehittämistyön ajanjaksolla yksiköissä työskennelleisiin, jotta kokemusta tutkitusta aiheesta 

oli. (Vilkka 2015.) 

Kysely tulee testata etukäteen kriittisillä vastaajilla. Tällä pyritään välttämään turhia 

virheitä, sillä testauksen jälkeen kyselylomaketta voidaan korjata ennen varsinaista kyselyn 

toteuttamista. Testaajien tulisi vastata kohdejoukkoa. Testikäytön sijaan palaute ja niiden 

perustelut kyselystä ovat tärkeämpiä. (Mäkinen 2006, 93; Vilkka 2015.) Kyselyn valmistuttua 

toimeksiantajan edustaja koekäytti kyselyä. Tämän jälkeen toteutimme koekyselyn sovituille 

kohderyhmään kuuluville Espoon kaupungin terveysasemien neljälle hoitohenkilökunnan 

jäsenelle toukokuussa 2020. Koekyselyyn vastaajat olivat toimeksiantajan meille osoittamia. 

Emme kuitenkaan saaneet vastauksia vastausajan puitteissa, minkä vuoksi päädyimme 

pyytämään koekyselylle vastauksia myös kohderyhmän ulkopuolelta. Koekyselyyn vastaamista 

pyydettiin neljältä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselta, jotka eivät kuitenkaan ole 

työskennelleet Espoon kaupungin omilla terveysasemilla eikä heillä ollen ollut käsitystä 

tutkimastamme kehitystyöstä. Heillä oli kuitenkin kaikilla kokemusta sosiaali- ja terveysalalla 
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tapahtuvasta kehittämisestä. Pyysimme vastaajia tarkastelemaan esimerkkinä omassa 

työssään kohtaamaansa kehittämistä vastatessaan. Painotimme sitä, ettei kyselyn vastauksilla 

ollut tässä kohtaa merkitystä, vaan saatavalla palautteella. Pyysimme paneutumista 

erityisesti kysymysten ymmärrettävyyteen ja kuluvaan vastausaikaan. 

Koekyselyyn saimme lopulta kolme vastaajaa. Koekyselyn palautteissa kyselyä pidettiin 

selkeänä ja helposti ymmärrettävänä. Osa vastaajista koki, että olisi ymmärtänyt varmasti 

paremmin, mikäli käsiteltävä kehittämistyö olisi ollut tutumpi. Yhden kysymyksen muotoilua 

muokkasimme ymmärrettävyyden parantamiseksi ja joitain kirjoitusvirheitä korjasimme 

saadun palautteen jälkeen. Erityisesti avoimet kysymykset saivat kiitosta testivastaajilta. 

Ulkopuolisilla koevastaajilla oli kulunut vastaamiseen aikaa noin 5-10 minuuttia. Koska kukaan 

heistä ei kuitenkaan ollut vastannut avoimiin kysymyksiin, arvoimme vastausajaksi 

saatekirjettä varten noin 15 minuuttia.  

Koekysely toteutettiin eri työkalulla kuin varsinainen aineistonkeruu. Tämän vuoksi ulkoasusta 

ei pyydetty erikseen palautetta. Palautteissa kuitenkin toivottiin korostuksia saatetekstien 

tärkeimpiin kohtiin. Myös suostumukseen liittyvä valinta oli yhdellä vastaajalla jäänyt aluksi 

huomaamatta. Näihin seikkoihin kiinnitettiinkin huomiota varsinaista sähköistä kyselyä 

toteutettaessa. Vaikka koekyselymme asetelma ei ollut kohderyhmään kuuluvien puuttumaan 

jääneiden vastauksien vuoksi optimaalinen, koemme kuitenkin saaneemme hyvin 

hyödynnettävissä olevaa palautetta kyselystä.  

Kyselyyn osallistuminen oli vapaaehtoista, joten emme voinet tietää etukäteen toteutuvaa 

otosta. Jälkikäteen saamamme tiedon mukaan kysely lähetettiin osastohoitajien kautta 

kaikille 174 hoitohenkilökuntaan kuuluvalle. Tässä joukossa on voinut olla mukana 1.1.2020 

jälkeen työskentelyn aloittaneita, joita eivät kuuluneet kohderyhmään. Toimeksiantajan 

arvion mukaan noin 125 hoitohenkilöstöön kuuluvaa oli aloittanut työskentelyn ennen 

1.1.2020.   

Kyselylomaketta käytettäessä tutkittava asia tulee kyetä operationalisoimaan eli muuttamaan 

mitattavaan muotoon. Pyrkimyksenä on eritellä, millä tavalla tutkittava asia näyttäytyy 

tutkittavalle. Kysymykset valitaan sen perusteella, että ne mittaavat nimenomaan tutkittavaa 

asiaa. Tutkimuksen viitekehys ja keskeiset käsitteet ohjaavat kysymysten valinnassa. (Vilkka 

2015.) 

Kyselylomakkeen pituus tulee olla harkittu, sillä liian pitkä lomake saattaa aiheuttaa sen, että 

vastaaja keskeyttää vastaamisen tai ei edes alun perin aloita siihen vastaamista. Lomakkeen 

pituutta tulee tarkastella suhteessa vastaajiin. Kyselyä suunniteltaessa tulee huomioida muun 

muassa kyselyn aihealue ja aiheen merkitys vastaajille, sillä ne vaikuttavat siihen, kuinka 

innokkaasti kyselyyn vastataan. Aikuisille suunnatun lomakkeen maksimipituutta pidetään 

viidessä sivussa. Liian pitkä lomake saattaa aiheuttaa sen, että vastaaja vastaa viimeisiin 
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kysymyksiin ilman kunnollista pohdintaa. Kyselyn pituudessa tulee huomioida myös, kuinka 

kauan vastaaja jaksaa keskittyä siihen vastaamiseen. Kyselylomakkeen kysymykset tulee 

pyrkiä muotoilemaan kielellisesti oikein ja välttää vierasperäisten sanojen käyttöä. (Valli 

2010, 105-106.)  

Uskoimme etukäteen, että tämä kehittämisprojekti on työpajoihin osallistuneille selvästi 

tutumpi ja mahdollisesti aihe myös henkilökohtaisesti merkittävämpi, joten näimme 

perustelluksi, että työpajoihin osallistuneille voitiin toteuttaa hieman muuta 

hoitohenkilökuntaa pidempi kysely. Lopullisessa kyselyssä oli 48 kysymystä työpajoihin 

osallistuneille ja 38 kysymystä muulle hoitohenkilökunnalle. Kyselylomakkeen kysymysten 

aihealueet (Kuvio 3) nousivat tutkimuskysymyksistämme. Lisäksi työpajoihin osallistuneiden 

kokemukset nousivat omaksi aihealueekseen erilaisten näkökulmien huomioimisen 

varmistamiseksi sekä toimeksiantajan tarpeen vuoksi. Kokemukset kyselystä osallisuuden 

konkretisoimisesta -aihealue liittyi kolmanteen alkuperäiseen tutkimuskysymykseemme ja 

kyselyssä kysyttiin kaksi siihen liittyvää kysymystä. Tämä tutkimuskysymys rajautui kuitenkin 

opinnäytetyöprosessimme aikana pois sen vähäisen annin vuoksi.  

 

Kuvio 3: Kyselylomakkeen kysymysten aihealueet. 

5.2.1 Kyselylomakkeen kysymystyylit 

Kyselylomakkeessa voi olla strukturoituja kysymyksiä (valmiit vastausvaihtoehdot), avoimia 

kysymyksiä tai näiden välimuotoja. Strukturoiduilla kysymyksillä saadaan vertailukelpoisia 

vastauksia. Kysymysten monitulkintaisuus voi kuitenkin vaikuttaa tuloksiin. Avoimilla 

kysymyksillä saadaan vapaamuotoisempia ja vähemmän rajoitettuja vastauksia. (Vilkka 2015.) 

Meidän opinnäytetyömme aineistonkeruussa käytetyssä kyselyssä käytimme sekä 

strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Pyrimme kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että 

kysymykset olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä. Lisäksi kyselyyn liitettiin vastaajille 

muutamia kysymyksiä tarkemmin avaavia ohjeistuksia yhteisymmärryksen edistämiseksi. 

Kyselylomakkeeseen voidaan luoda myös kysymyksiä, joille annetaan valmiita 

vastausvaihtoehtoja kuviteltujen vastausten pohjalta. Tällöin tulee huomioida, että jokaiselle 

vastaajalle löytyy sopiva vastausvaihtoehto ja siksi yleensä vaihtoehdoksi lisätään ”muu, 

mikä” -vaihtoehto. Avointen kysymysten etuna kyselylomakkeessa on se, että vastausten 

Espoon kaupungin terveysasemien hoitohenkilökunnan kokemuksia asiakaspalvelukeskukseen liittyvän 
kehittämistyön kokonaisuudesta sekä omasta osallisuudesta kehittämistyössä

Työpajoihin 
osallistuneiden 

kokemukset 
kehittämistyöstä

Kokemukset 
kyselystä osallisuuden

konkretisoimisessa

Kokemukset omasta 
osallisuudesta 

kehittämistyössä
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joukossa saattaa olla hyviä ideoita. Lisäksi avoimet kysymykset mahdollistavat vastaajan 

mielipiteen selvittämisen perusteellisemmin kuin suljetut kysymykset. Avointen kysymysten 

luokittelun mahdollisuudet ovat moninaiset. Toisaalta avointen kysymysten heikkoutena on 

se, että niihin saatetaan jättää vastaamatta tai vastaukset ovat epätarkkoja. Avoimeen 

kysymykseen saatetaan myös vastata aiheen vierestä, jolloin vastausta ei voida hyödyntää. 

(Valli 2010, 125-126.)  

Avoimien kysymysten käyttö osana kyselylomaketta ei automaattisesti tarkoita laadullisen 

tutkimusmenetelmän käyttöä ja menetelmätriangulaatiota, koska myös niiden vastaukset 

voidaan muuttaa myöhemmin määrälliseen muotoon. Koimme jo ennen aineiston keruuta 

oman tutkimuksen kannalta tärkeäksi analysoida avoimet kysymykset laadulliseksi, jotta 

ihmisten kokemukset näyttäytyisivät mahdollisimman laajasti. Koimme, että yksittäistenkin 

vastaajienkin kehitysehdotukset voivat olla merkittäviä. Määrällisessä tutkimuksessa 

poikkeamat vastauksissa jäävät pois. Tärkeys korostui entisestään aineistonkeruun jälkeen 

aineistomme jäätyä pieneksi. Koemme, että meidän opinnäytetyössämme avoimien 

kysymysten laadullinen analysointi ja menetelmätriangulaation hyödyntäminen oli näin ollen 

perusteltua. (Vilkka 2015.) 

Aineistomme jäi pieneksi määrällisen tutkimusmenetelmän käyttämiseen myös strukturoitujen 

kysymyksien osalta. Tiedostimme haasteen etukäteen ja tilanne korostui aineiston keruun 

jälkeen. Emme kuitenkaan pyrkineet tutkimuksessamme luvuilla yleistettävyyteen. Lukuja on 

käytetty opinnäytetyössämme harkiten, eikä niiden perusteella tehty merkittäviä 

johtopäätöksiä. Kuvaamme tilannetta tässä opinnäytetyössämme mahdollisimman avoimesti. 

Lukujen avulla saatiin tuotettua toimeksiannossa toivottua vertailukelpoista ja 

objektiivisempaa aineistoa. Ne kuvaavat kuitenkin tätä yksittäistä kokemusta yksittäisten 

vastaajien näkökulmasta eivätkä ole yleistettävissä määrälliselle tutkimukselle tyypillisen 

pyrkimyksen mukaisesti. Työelämän kehittämistyön kannalta vertailukelpoinen aineisto on 

hyödyllistä muutoksen kuvaamisen mahdollistamisena (Vilkka 2015). 

Kyselyä rakentaessa on syytä varmistua siitä, että kyselyn kysymykset vastaavat 

tutkimuskysymyksiin. Lisäksi samaa aihealuetta käsittelevät kysymykset kannattaa pitkää 

omina kokonaisuuksinaan. Tutkimuskysymyksiemme ja toimeksiantajan toiveiden perustella 

muodostimme neljä osa-aluetta, jotka ohjasivat työtämme ja tutkimuskysymysten 

operationalisointia kyselyksi (Kuvio 3). Kysymysten johdonmukainen eteneminen ja niiden 

yksiselitteisyys helpottaa vastaamista. Yhdessä kysymyksessä tulee kysyä vain yhtä asiaa, 

jotta tutkija tietää, mihin tutkittava on vastannut. (Vilkka 2015.) 

5.2.2 Mitta-asteikko 

Mittausmenetelmän valinta on tärkeä osa kyselytutkimuksen suunnittelua, sillä se vaikuttaa 

myös siihen, miten tutkimuksia voidaan analysoida. Kun halutaan selvittää vastaajan 
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mielipidettä tai asennetta, on suosittua käyttää Likert-asteikkoa, jossa vastausvaihtoehdot 

ovat nimettyjä portaita. Lähtökohtaisesti Likert-asteikon tulee sisältää pariton määrä 

vastausvaihtoehtoja. Vastausvaihtoehdot ovat yleensä: 1 = täysin samaa mieltä, 2 = melkein 

samaa mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = melkein eri mieltä ja 5= täysin eri mieltä. 

Vastausvaihtoehdot voivat kuitenkin vaihdella. Kaikki vaihtoehdot on kuitenkin syytä kirjata 

lukujen lisäksi myös sanallisesti, sillä se jättää vastaajalle vähemmän tulkinnanvaraa ja on 

näin luotettavampaa. (Valli 2010, 118; Valli 2015.)  

On tärkeää, että jokainen vastaaja pystyy löytämään vaihtoehdoista omaa mielipidettään tai 

tilannettaan edustavan vaihtoehdon. Joskus tutkimuksissa kuitenkin jätetään pois 

keskimmäinen vaihtoehto, kun ajatellaan, että vastaajalla tulee olla jokin mielipide asiasta. 

Neutraalin vaihtoehdon tiedetään lisäävän luotettavuutta pakkovastaamisen aiheuttamaa 

vääristämistä vähentämällä. Asteikon heikkous on kuitenkin se, että osa ihmisistä ei 

mielellään halua ottaa kantaa asioihin ja valitsee keskimmäisen vaihtoehdon. Toinen heikkous 

on se, että osa ihmisistä karttaa ääripäitä ja valitsee siksi ”melkein samaa mieltä” tai 

”melkein eri mieltä”. (Valli 2010, 118-119; Valli 2015.)  

Toimeksiantajan toivomuksen ja toisaalta kokemamme soveltuvuuden vuoksi 

opinnäytetyössämme käytettiin strukturoitujen ja määrällisesti analysoitavien kysymysten 

mitta-asteikon lähtökohtana Likert-asteikkoa. Opinnäytetyössämme päädyttiin kuitenkin 

toimeksiantajan toiveen vuoksi Likert-tyyppiseen asteikkoon ja parilliseen määrään 

vastausvaihtoehtoja. Tällä pyrittiin varmistamaan toimeksiantajan tarvitsemien tulosten 

saaminen vastaajien tyypillisesti suosimien keskimmäisten vaihtoehtojen ylikorostumisen 

sijaan.  

Opinnäytetyössämme selvitettiin hoitohenkilöstön kokemuksia. Kyselyn kohderyhmä oli 

rajattu ennen 1.1.2020 Espoon kaupungin omilla terveysasemilla työskennelleeseen 

hoitohenkilökuntaan, jotta voitiin varmistaa, että vastaajilla todella oli kokemuksia 

kysyttävistä aiheista ja mahdollisuus vastata myös ilman keskimmäistä vastausvaihtoehtoa. 

Saatekirjeessä (liite 2) korostettiin, että vastaajan toivotaan tarkastelevan aihetta omasta 

näkökulmastaan. Ajattelimme, että tämä voisi helpottaa ja rohkaista vastaajaa näkemyksien 

jakamiseen, kun ei tarvitse pyrkiä miettimään kollektiivista kokemusta.  Mikäli vastaaja ei 

pystynyt tai halunnut vastata johonkin kysymykseen esimerkiksi neutraalin vaihtoehdon 

puuttumisen vuoksi tai muusta syystä, kyselyssä pääsi kuitenkin eteenpäin. Pakollisia 

kysymyksiä olivat ainoastaan alun suostumus osallistumiseen sekä kysymyksien valintaa 

ohjaava osallistuminen työpajoihin (liite 3).  

5.2.3 Sähköisen kyselyn erityispiirteet 

Aineistonkeruumenetelmänämme oleva kysely toteutettiin sähköisesti toimeksiantajan 

käytössä olevaa sähköistä Webropol-työkalua hyödyntäen. Yksi sähköisen kyselyn eduista on 
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mahdollisuus hyödyntää visuaalisuutta. Sähköisen kyselyn toimittaminen ja palauttaminen on 

nopeaa ja taloudellista, eikä vastaajien etäisyydellä ole merkitystä toteutuksen kannalta. 

Aineisto on vastaamisen jälkeen valmiiksi sähköisessä muodossa. Sähköistä kyselyä 

suunniteltaessa tulee huomioida, että se on vastattavissa sujuvasti erilaisilla laitteilla. (Valli 

2015.) 

Meidän kyselymme toimitettiin vastaajille esimiesten kautta sähköpostitse työosoitteisiin ja 

oletus oli, että siihen vastataan työpäätteellä työaikana. Toteutukseen käytettävä työkalu oli 

organisaatiossa entuudestaan käytössä, joten pystyimme luottamaan siihen, että se oli 

kaikkien vastaajien saavutettavissa. Esimiesten kautta toimitettuna pystyimme varmistumaan 

siitä, että vastaajat kuuluivat kohdejoukkoon ja toisaalta kaikki kohdejoukkoon kuuluvat 

saivat vastausmahdollisuuden. Kun vastaus tapahtui verkkolinkin kautta esimerkiksi 

sähköpostin sijaan, voitiin vastaajien nimettömänä säilyminen taata paremmin.  

5.2.4 Kyselyn osa-alueiden operationalisointi kysymyksiksi 

Operationalisoimme kyselylomakkeen osa-alueita pienemmiksi kokonaisuuksiksi (kuvio 4) 

tutkimuksemme teoreettisen viitekehyksen perusteella ja toisaalta toimeksiantajan 

toivekysymyksiä luokittelemalla. Tämän avulla pystyimme suunnittelemaan tarkemmin 

kyselylomakkeen kysymysten aiheet, joissa hyödynnettiin edelleen teoreettista viitekehystä 

ja toimeksiantajan toiveita (Kuviot 5-8).   

 

Kuvio 4: Kyselylomakkeen osa-alueet ja alakokonaisuudet. 

Espoon kaupungin terveysasemien hoitohenkilökunnan kokemuksia asiakaspalvelukeskukseen liittyvän 
kehittämistyön kokonaisuudesta sekä omasta osallisuudesta kehittämistyössä

Työpajoihin 
osallistuneiden 

kokemukset 
kehittämistyöstä

Kokemukset kyselystä 
osallisuuden 

konkretisoimisessa

Kokemukset omasta 
osallisuudesta 

kehittämistyössä

Muun hoitohenkilökunnan 
kokemukset 

kehittämistyöstä

Kokemukset motivaatiosta

Kokemus viestinnästä

Kokemus 
merkityksellisyydestä

Kokemus osallisuuden 
kokemuksen kehittymisestä

Kokemus osallisuuden 
kokemuksen 

moninaisuudesta
Kokemus osallisuudesta

Kokemus reiluudesta ja 
tasapuolisuudesta

Kokemus kehittämisen 
yhteydestä strategiaan

Kokemukset toimintamallista 
ja sen toimivuudesta

Kokemukset tutkimuksellisen 
kehittämistyön kriteerien 

toteutumisesta

Kokemukset toimintatavasta 
ja sen toimivuudesta

Kokemukset viestinnästä

Kokemus omasta roolista ja 
onnistumisesta 

Kokemukset johtamisesta

Kokemukset johtamisesta

Kokemus 
vaikuttamismahdollisuudesta

Kokemukset tutkimuksellisen 
kehittämistyön kriteerien 

toteutumisesta
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Kuvio 5: Työpajoihin osallistuneiden kokemukset kehittämistyöstä. 

Kyselylomakkeen alakokonaisuuksista (Kuvio 4) ”Työpajoihin osallistuneiden kokemukset 

kehittämistyössä” (Kuvio 5) kuvaavaa työpajoihin osallistuneiden hoitohenkilökunnan jäsenten 

omia kysymyksiä. Ennakko-oletus oli, että heidän kuvansa kehittämistyöstä eroaa muusta 

hoitohenkilökunnasta intensiivisemmin kehittämistyöhön osallistuvan roolin vuoksi. Lisäksi 

heiltä haluttiin kysyä esimerkiksi työpajatyöskentelystä ja siihen liittyvistä tehtävistä, joista 

muulla hoitohenkilökunnalla ei ollut kokemuksia. Tähän osioon (Kuvio 5) sisällytettiin paljon 

toimeksiantajan toivomia kysymysaiheita. Lisäksi hyödynsimme teoreettista viitekehystämme.  

Työpajoihin 
osallistuneiden 

kokemukset 
kehittämistyöstä

Motivaatio ja halu osallistua

Kokemus viestinnästäKokemukset toimintatavasta 
ja sen toimivuudesta 

Kokemus omasta roolista ja 
onnistumisesta Kokemukset johtamisesta

Kokemus viestinnästä 
työyksikössä

Kokemus toimintamallista

Kokemus osallistamisen 
onnistumisesta omassa 

työyksikössä

Kokemus projektin 
johtamisesta

Kokemus viestinnästä 
projektin johdon kanssa

Kokemus osaamisen 
kehittymisestä

Kokemus työpajoista

Kokemus odotuksista omalle 
roolille ja niiden 

täyttymisestä

Osallistamisen toteutus 
omassa yksikössä

Kokemus esimiehen tuesta 
roolisi toteuttamiselle 
omassa työyksikössäsi

Kokemus 
kehittämismenetelmien 
suhteesta tavoitteeseen

Kokemus aikataulusta ja 
kuormittavuudesta Kokemus tehtävistä

Kokemus luottamuksesta

Mahdolliset esteet tai 
haasteet osallistamiselle

Kokemukset tutkimuksellisen 
kehittämistyön kriteerien 

täyttymisestä

Tutkitun tiedon 
hyödyntäminen

Tunnistettu tarve ja tavoite

Kokemuksellisen tiedon 
kriittinen tarkastelu

Tietoinen eri näkökulmien 
kartoittaminen

Järjestelmällisyys ja 
dokumentointi

Kokemus kokonaisuuden
näyttäytymisestä

Kokemus työskentelyn 
innovatiivisuudesta
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Kuvio 6: Muun hoitohenkilökunnan kokemukset kehittämistyöstä. 

Osa-alue ”Muun hoitohenkilökunnan kokemukset kehittämistyöstä” puolestaan kuvaa 

kehittämistyöhön liittyneisiin työpajoihin osallistumattomien hoitajien omia kysymyksiä. Niillä 

pyrittiin tarkastelemaan erityisesti sitä, miten kehittämistyö näyttäytyi kehittämistyöhön 

vähemmän intensiivisesti osallistuneille toimijoille. Myös tässä osuudessa on yhdistetty sekä 

teoreettista viitekehystä että toimeksiantajan toivekysymyksiä.  

 

Kuvio 7: Kokemukset omasta osallisuudesta kehittämistyössä. 

Osallisuuden kokemusta (Kuvio 7) kysyttiin kaikilta vastaajilta. Ennakko-oletuksemme oli, että 

kokemus tulisi olemaan erilainen työpajoihin osallistuneiden ja muun hoitohenkilökunnan 

välillä. Koimme kuitenkin, että samat kysymykset palvelevat tarkoitusta molempien 

vastaajaryhmien kohdalta. Näin olisi mahdollistunut myös ryhmien välinen vertailu, jota ei 

kuitenkaan pienen aineiston vuoksi päädytty osallisuuden osalta tekemään. Koska koimme 

osallisuuden kokemuksen varsin henkilökohtaiseksi, pyysimme arviota vain omasta 

Muun hoitohenkilökunnan 
kokemukset 

kehittämistyöstä

Kokemukset tutkimuksellisen 
kehittämistyön kriteerien 

täyttymisestä
Kokemukset viestinnästä

Kokemukset toimintamallista 
ja sen toimivuudesta

Tutkitun tiedon 
hyödyntäminen

Kokemus oman työyksikön 
projektiryhmäläisen 

tiedottamisesta

Kokemus kokonaisuuden
näyttäytymisestä

Tunnistettu tarve ja tavoite

Kokemuksellisen tiedon 
kriittinen tarkastelu Kokemus toteutustavasta

Kokemus oman esimiehen 
viestinnästä projektiin 

liittyen

Kokemus projektin parissa 
työskentelystä omassa 

työyksikössä

Tietoinen eri näkökulmien 
kartoittaminen

Kokemus projektiin 
liittyvästä viestinnästä oman 

työyksikön ulkopuolelta

Kokemus aikataulusta ja 
kuormittavuudesta

Kokemukset johtamisesta

Esimiehen tuki 
kehittämistyölle

Järjestelmällisyys ja 
dokumentointi

Kokemus työskentelyn 
innovatiivisuudesta

Kokemukset omasta 
osallisuudesta 

kehittämistyössä

Kokemukset kehittämistyön
merkityksellisyydestä

Kokemukset 
merkityksellisyydestä

Kokemukset osallisuudesta
Kokemukset reiluudesta ja 

tasapuolisuudesta
Kokemukset 

vaikuttamismahdollisuuksista

Kokemus itselle tärkeiden 
näkymisestä kehittämisessä

Kokemus kehittämistyöhön 
liittyvästä palautteen 

saamisesta

Kokemukset osallistumisen 
tasapuolisista 

mahdollisuuksista

Kokemus 
vaikuttamismahdollisuuksista

Kokemus mielipiteideni 
huomioimisesta

Kokemus kehittämistyöhön 
kuulumisesta

Kokemus 
kehittämisryhmäläisen 

valinnasta ja vaihtamisesta

Kokemus omasta 
osallistumisesta ja 

mielipiteen esiintuomisesta

Kokemus oman panoksen 
tärkeydestä kehittämistyölle

Kokemus osallisuutta 
vaikeuttavista tekijöistä

Kokemukset kehittämisen 
yhteydestä strategiaan 

Kokemus kehittämistyön 
fokuksen selkeydestä

Kokemus kehittämistyön 
yhteydestä strategiaan
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osallisuudesta yleisen osallisuuden toteutumisen sijaan. Vastausten avulla meillä oli kuitenkin 

mahdollisuus saada laajempaa kuvaa osallisuuden toteutumisesta kehittämisen aikana.  

Osallisuuden kokemukseen liittyvien kysymysaiheiden suunnittelussa hyödynsimme erityisesti 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kymmenestä väittämästä koostuvaa 

osallisuusindikaattoria, joka on kehitetty osallisuuden mittaamiseen (Osallisuuden 

kokemuksen mittaaminen 2019). Väittämät on suunniteltu erityisesti asiakasnäkökulmaan, 

mutta sovelsimme niitä käyttötarkoitukseemme. Lisäksi hyödynsimme soveltaen Vähäsantasen 

ym. (2017, 19-20) ammatillisen toimijuuden -mittaria. Koimme, että näissä kahdessa mallissa 

oli paljon yhtäläisyyksiä, jotka vahvistivat toisiaan. 

Opinnäytetyömme aineistonkeruumenetelmänä ollut kysely löytyy opinnäytetyön liitteestä 3. 

Kyselylomakkeen kysymykset on luotiin aiemmin esittämiemme kysymysten osa-alueiden 

(kuvio 4) ja kysymysten aiheiden (kuviot 5-8) perusteella. Toimeksiantaja antoi meille joitain 

toivekysymyksiä ja heillä oli myös mahdollista antaa muokkausehdotuksia kyselyn 

suunnitteluvaiheessa. Opinnäytetyöntekijöinä teimme lopulliset kysymysvalinnat. 

5.3 Aineistonkeruu 

Aineistonkeruu toteutettiin sähköisen kyselyn avulla alun perin aikavälillä 24.8.-6.9.2020. 

Kaupungin yhteyshenkilömme toimitti viestimme osastonhoitajille, jotka lähettivät 

saatekirjeen ja vastauslinkin sisältävän sähköpostin hoitohenkilökunnalleen. Aineiston keruu 

tulee uusia, mikäli riittävää määrää tutkimuskysymykseen vastaamisen tai yleistettävyyden 

kannalta ei saavuteta (Vilkka 2015). Aineistonkeruuaikana lähetetyistä muistutusviesteistä 

huolimatta vastausmäärä oli pieni, joten vastausaikaa päätettiin jatkaa viikolla 13.9.20 asti. 

Myös tässä yhteydessä vastaamisesta muistutettiin. 

Muistutusviestit ja lisäaika vastaamiselle kasvattivat vastausmäärää yksittäisillä vastaajilla. 

Tiedostimme hyvin, että terveysasemien tilanne oli Covid 19 -tilanteen ja siihen liittyvän 

hoitovelan vuoksi kiireinen, joten vastausmäärien merkittävän kasvamisen mahdollisuudet 

koettiin heikoiksi. Kyselyyn vastaamisen aloitti 56 vastaajaa, joista 23 vastasi kyselyn loppuun 

saakka. Pohdimme paljon myös aineiston kasvattamismahdollisuuksia erilaisella 

aineistonkeruumenetelmällä.  

Aineiston syventäminen haastattelemalla olisi tarjonnut mielenkiintoisen asetelman. Tämä ei 

kuitenkaan ollut mahdollista tämän opinnäytetyön puitteissa valitsevan poikkeuksellisen 

tilanteen vuoksi (pandemia). Aineistonkeruun jälkeen kävi myös ilmi, että Espoon kaupunki on 

linjannut, että Webropol-kyselyistä voidaan käyttää vain loppuun asti täytetyt vastaukset. 

Tällä halutaan varmistaa, että vastaaja on varmasti antanut suostumuksensa lomakkeella 

kerätyn tiedon käyttöön. Toimeksiantaja ei voinut tätä linjausta muuttaa, vaikka se olisi 

saattanut olla hyödyllistä tässä yhteydessä. Tämän vuoksi keskeneräiset vastaukset jäivät 



  44 

 

 

aineistosta pois ja koko aineistoksi muodostui 23 vastaajan kyselyn loppuun saakka täytetyistä 

vastauksista. Kyselyn vastausprosentti oli 18,4.  

Vaikka opinnäytetyössämme hyödynnetään myös määrällistä tutkimusta (toimeksiantajan 

alkuperäinen toive vertailukelpoisen ja objektiivisen aineiston saavuttamisesta), emme ole 

missään vaiheessa pyrkineet yleistettävyyteen, vaan tietyn kehittämisprojektin kokemuksien 

kuvaamiseen. Koska opinnäytetyön kyselyn vastausprosentti jäi matalaksi, suhtaudumme tässä 

opinnäytetyössä varauksellisesti kaikkiin tuloksista tehtäviin johtopäätöksiin. Olemmekin 

halunneet kuvata tämän asetelman tässä opinnäytetyössä mahdollisimman avoimesti. 

Myöhemmin kuvattavat tulokset antavat kuitenkin aihetta jatkotutkimuksien suunnittelulle ja 

ovat siten arvokkaita.  

5.4 Tutkimusaineiston analysointi 

Kyselyssämme kehittämistyön työpajoihin osallistuminen toimi ainoana taustamuuttujana ja 

siihen vastaaminen vaikutti vastaajalle esitettyihin kysymyksiin. Alun perin tarkoitus oli tehdä 

myös vertailua tämän perusteella yhteisistä kysymyksistä, mutta suunnitelma ei toteutunut 

pienen vastaajamäärän vuoksi. Vastaajaryhmien omissa kysymysosa-alueissa oli kuitenkin 

yhtäläisyyksiä, joiden perusteella pientä vertailua voitiin toteuttaa. Emme säilyttäneet 

vastaajaprofiileja, vaan tarkastelimme vastauksia kokonaisuutena.  

Toimeksiantajan toiveesta työpajoihin osallistumattomalta hoitohenkilökunnalta kysyttiin 

taustamuuttujana myös työskentelypistettä (terveysasema), jotta mahdollisia alueellisia eroja 

olisi voitu tuoda esille tilanteessa, jossa pyritään yhtenäiseen ”Espoon tapaan” toimia. 

Työpajoihin oli osallistunut noin 50 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. Osalla terveysasemista 

terveysasemaa edustava työntekijä ei ole vaihtunut projektien välillä, joten anonymiteetin 

varmistamiseksi työpistettä ei kysytty työpajoihin osallistuneilta. Pienen aineiston vuoksi 

kuitenkaan myöskään työpajoihin osallistumattomien vastaajien työpisteitä ei päädytty 

hyödyntämään opinnäytetyössä.  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analysointiin käytetään tilastollisia menetelmiä. 

Toimeksiantajan sähköisen työkalun hyödyntämisen ansiosta saimme aineiston tilastollisessa 

muodossa. Perustavat tilastolliset menetelmät kiinnittävät huomiota erityisesti aineiston 

kuvailemiseen. Meidän tarkoituksemme oli nimenomaan kuvailla kyselyllä saamaamme 

aineistoa. Halusimme tulosten käsittelyssämme kuvata erityisesti aineistosta löytyviä 

selkeimpiä yhteisymmärryksiä. Olemme tuoneet esille myös vastausten prosenttiosuuksia. 

Aineistomme on lähtökohtaisesti liian pieni prosenttilukujen käyttöön. Koemme 

hyödyntämisen kuitenkin mahdolliseksi, koska opinnäytetyössä kerätään kokemuksia 

yleistettävän tiedon sijaan. Prosenttiluvut ovat mukana helpottamassa lukijan 

vastausosuuksien suhteellista hahmottamista, eivätkä ne ole yleistettävissä koskemaan 

kokemuksia kehittämistyöistä yleisesti. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 119.) 
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Aineistoa voidaan esittää taulukkona, graafisena esityksenä tai tunnuslukuina. Taulukko on 

yksityiskohtaisin ja graafinen esitys toisaalta havainnollisin. Tutkija päättää esitystavan 

soveltuvuuden käyttötarkoituksen mukaan. Omassa opinnäytetyössämme on käytetty sekä 

pylväskuvaajia että taulukoita. Taulukkoja hyödyntämällä koemme yksityiskohtaisuuden 

tuovan tuo lisäarvoa. Halusimme kuitenkin kiinnittää huomiota selkeyteen ja 

käytettävyyteen, joten myös pylväskuvaajat olivat mielestämme perusteltuja. Koemme, että 

yhdistelemällä näitä keinoja olemme myös lisänneet työmme läpinäkyvyyttä. Tunnusluvut 

(keskiarvo, moodi, mediaani) jätimme pois pienen aineiston vuoksi. (Valli 2015.) 

Kyselymme avoimet kysymykset on analysoitu laadullisesti. Avoimia kysymyksiä olisi 

mahdollista analysoida myös määrällisesti frekvenssejä laskemalla (Vilkka 2015). Meidän 

aineistomme oli kuitenkin tähän liian suppea. Lisäksi koimme, että määrälliselle 

tutkimukselle tyypillinen vastausten poikkeamien tippuminen pois lopputuloksesta ei olisi 

palvellut käyttötarkoitusta. Yksittäisistä vastauksista voi kokemustietoa kerätessä löytyä 

merkittäviä tekijöitä, vaikka ne eivät toistuisi vastauksissa laajasti (Vilkka 2015). 

Ojasalo, Moilanen & Ritalahti (2009, 123-130) ovat kuvanneet yleistä laadullisen tutkimuksen 

aineiston analysoinnin mallia, jota olemme hyödyntäneet oman opinnäytetyömme aineiston 

analysoimisessa. Opinnäytetyössä käytettiin toimeksiantajan sähköistä työkalua aineiston 

keräämisessä. Kyselyn vastausaineiston saatuamme jaoimme vastauksia analysoinnin kannalta 

käytettävämpiin osiin. Tavoitteena tällaisessa työskentelyssä on, että aineisto on selkeässä 

järjestyksessä ennen analysoinnin aloittamista (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 123).  

Olemme käyttäneet aineistolähtöistä sisällön analysointia. Emme halunneet ohjata 

analyysiamme liikaa ennakko-oletuksilla, joten koimme aineistolähtöisyyden hyväksi 

lähestymistavaksi. Koimme myös, että meillä ei ollut käytössämme teoriaa, joka kattaisi 

kokemuksellisen aineistomme sujuvasti. Jotta kerättyä aineisto ja siitä saatavaa tietoa voisi 

hyödyntää, tulee siitä saada talteen olennainen. Pelkistämällä kerätään talteen tiivistelmä, 

mutta myös tuotetaan samalla uutta tietoa. Tämän jälkeen aineistoa voidaan ryhmitellä 

etsien samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samankaltaisuuksia ryhmiteltäessä luodaan 

luokkia, jotka nimetään sisältöä kuvaavalla otsikolla. Tiivistämistä tehdään 

tutkimuskysymysten ohjaamana, jotta saadaan hyödynnettyä sitä tietoa, mitä tarvitaan ja 

karsittua turhaa pois (Vilkka 2015.). Abstrahoinnissa pelkistämistä jatketaan luokista 

yleiskäsitteitä muodostamalla (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 124-126).  

Olemme pelkistäneet aineistoamme ja luokitelleet niitä samankaltaisuuksia sekä 

eroavaisuuksia etsien. Kysymyskohtainen aineisto on ratkaissut sen, miten monta luokittelun 

tasoa on tarvittu. Sisällönanalysointimme vaiheet ovat nähtävissä liitteessä 4. 

Aineistolähtöisesti luokiteltu aineisto on tulkittu kriittisesti tarkastelemalla. Tulkinnassa 

tutkijat tuovat ilmiöstä esille jotakin uutta. Tulkinnassa vertaamme aiempia tuloksia ilmiöstä 
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(teoreettinen viitekehys) omaan aineistoomme. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 128; Vilkka 

2015.) Tulkinta ja johtopäätökset on kuitenkin aineiston pienen koon vuoksi tehty varauksella 

ja lähinnä lisätutkimustarpeen osoittamiseksi.  

6 Tutkimuksen tulokset 

Kuvaamme tässä osassa opinnäytetyömme tutkimuksen tuloksia. Pieni aineistomme vuoksi 

prosenttiosuuksiin on syytä suhtautua varauksella. Olemme kuitenkin halunneet esittää ne 

lukukokemuksen ja suhteiden hahmottamisen helpottamiseksi. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi 

olemme tuoneet esille myös kysymyskohtaiset vastaajamäärät (frekvenssit) sekä avanneet 

suhteellisia osuuksia numeerisilla vastaajamäärillä. Opinnäytetyömme tutkimuksen tuloksia 

kuvaillessamme olemme valinneet keskittyä erityisesti suurimpiin yksimielisyyksiin, koska 

pienissä eroissa yksittäisten vastaajien vastaukset näyttelevät suurta roolia aineiston ollessa 

pieni. 

Kyselyn alussa vastaajilta kysyttiin työpajoihin osallistumisesta. 

1. Olen osallistunut asiakaspalvelukeskuksen kehittämiseen liittyneiden projektien 
(omaolo-projekti, chat, tunnistautuneen chat, asiakaspalvelukeskuksen 
toiminnansuunnittelu) työpajoihin vähintään kerran? 

 

Kuvio 8: Työpajoihin osallistuminen. (N=23) 

Ensimmäiseen kysymykseen vastaaminen oli kyselyyn vastaamiseksi pakollista, sillä sen 

perusteella valikoituivat seuraavat kysymykset. Tähän kysymykseen vastasi 23 osallistujaa. 

Heistä 5 vastaajaa oli osallistunut kysymyksessä kuvattuihin työpajoihin ja 18 vastaajaa ei 

ollut osallistunut kysymyksessä kuvattuihin työpajoihin.  

Jatkossa kuvamme tuloksia kysymysosioittain. Työpajoihin osallistuneiden kokemukset -osion 

kysymykset olivat vastattavissa kysymykseen 1 ”Kyllä” vastanneille. Muun hoitohenkilökunnan 

kokemukset -kehittämistyöstä -osio oli vastattavissa kysymykseen 1 ”En” vastanneille. 

Kokemukset omasta osallisuudesta kehittämistyössä -osio olivat kaikkien osallistujien 

vastattavissa.  
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Kaikissa suljetuissa kysymyksissä oli vastausvaihtoehtoina: 

1 Täysin samaa mieltä 

2 Osittain samaa mieltä 

3 Osittain eri mieltä 

4 Täysin eri mieltä  
 

Olemme lukukokemuksen lisäämiseksi sekä kyselyyn vastaajien kokemusten esille tuomisen 

vuoksi yhdistäneet vastauksiin myös sitaatteja. Sitaatit on valittu niin, että ne edustaisivat 

mahdollisimman hyvin kysymysten yleisimpiä vastauksia.  Kysymyksien vastauksissa havaittiin 

paljon myös kysymyksen ohi tai toiseen kysymykseen vastaamista. Sitaattien valinnassa on 

priorisoitu kysyttyyn asiaan keskittyviä vastauksia.  
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6.1 Työpajoihin osallistuneiden kokemukset kehittämistyöstä 

 

Kuvio 9: Työpajoihin osallistuneiden kokemuksia kehittämistyöstä kysymysten 2-11. suhteen. 

(n=5) 
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Taulukko 1: Työpajoihin osallistuneiden kokemuksia kehittämistyöstä kysymysten 2-11. 

suhteen. (n=5) 

 

Kyselyyn vastasi 5 työpajoihin osallistunutta hoitohenkilökunnan jäsentä (kysymyksen 1 

vastausvaihtoehto ”Kyllä”). He kaikki vastasivat kaikkiin osion suljettuihin kysymyksiin. 

Yleisesti voidaan todeta, että pienessä joukossa kokemukset kehittämistyöhön liittyen 

hajosivat melko paljon. Koemme tämän luonnolliseksi, koska tällä aineiston koolla 20 % 

ilmaisee yhden ihmisen mielipidettä. 

Selkein yksimielisyys kysymyksissä 2.-11. oli nähtävissä kehittämistyön osallistumisesta omasta 

halusta (kysymys 9), jossa kaikki vastaajat olivat samaa mieltä. Väitteen ”Olen ollut 

motivoitunut osallistumaan kehittämistyöhön” (kysymys 8) kanssa täysin samaa mieltä oli 80 % 

osallistujista (4) ja kaikki osallistujat vähintään osittain samaa mieltä.  

Kysymykseen 12 ”Miten olet kokenut kehittämistyön aikataulun?” vastasi vain kolme 

osallistujaa. Vastaukset erosivat toisistaan.  

Taulukko 2: Työpajoihin osallistuneiden kokemuksia kehittämistyön aikataulusta. (n=3) 

 

 

 

Hidas edistyminen Hidas edistyminen 1
Kehittäminen tapahtui omien työvuorojen puitteissa Tyytyväisyys aikatauluihin 1
Ei valitettavaa aikatauluista
Liiallinen kiire Kiire ja sen vaikutukset lopputulokseen 1
Kiireen näkyminen lopputuloksessa
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”asiat etenevät hitaasti” 

”Omien työvuorojen puitteissa tapahtuvat kehittämistöiden aikataulusta ei 

mitään valitettavaa.” 

”liian kiire ja se nyt näkyy hyvin jo tuloksessakin mitä tekivät” 

 

Kuvio 10: Työpajaan osallistuneiden kokemuksia kehittämistyöstä kysymysten 12-21. suhteen. 

(n=5) 



  51 

 

 

Taulukko 3: Työpajoihin osallistuneiden kokemuksia kehittämistyöstä kysymysten 12-21. 

suhteen. (n=5) 

 

Kysymyksissä 13.-21. selkein yksimielisyys on nähtävissä kysymyksessä 17. 40 % (2) vastaajaa 

on ollut täysin samaa mieltä väitteen ”Olen kokenut oman osaamiseni kehittyneen 

kehittämistyön edetessä” kanssa ja 100 % (5) vastaajista on ollut väitteen kanssa vähintään 

osittain samaa mieltä.  

 

Kuvio 11: Työpajoihin osallistuneiden kokemukset työyksikön osallistamisen onnistumisesta. 

(n=5) 
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Taulukko 4: Työpajoihin osallistuneiden kokemukset työyksikön osallistamisen onnistumisesta. 

(n=5) 

 

Kysymyksen 22. vastauksissa oli paljon vaihtelua.  

Kysymykseen 23. ”Miten työntekijöitä on osallistettu kehittämistyöhön omassa 

työyksikössäsi?” vastasi 4 osallistujaa.  

Taulukko 5: Työpajoihin osallistuneiden kokemukset työtekijöiden osallistamisesta 

kehittämistyöhön työyksiköissä. (n=4) 

 

Tämän kysymyksen vastauksissa ilmeni hajontaa ja vähäisen vastaajamäärän vuoksi mikään 

vastauksista ei korostunut. Vastauksista nousi esille kokemukset näennäisistä 

osallistumismahdollisuuksista ja mielipiteiden huomiotta jättämisestä. Vastauksissa mainittiin 

myös kokemuksesta, jonka mukaan kehittämistyössä omassa työyksikössä ei ollut 

vaikutusmahdollisuuksia ja, että päätökset olivat tehty etukäteen. Lisäksi mainittiin, että 

työntekijöitä on osallistettu kysymällä mukaan uusiin projekteihin. Vastauksissa mainittiin 

myös osallistumisesta työryhmään ja suunnitteluun sekä pakollisesta osallistumisesta. 

”Osallistuminen työpajoihin ja kehittämisryhmiin oli näennäistä. Ryhmällä ei 

ollut valtuuksia päättää mistään, ehdotukset eivät menneet eteenpäin ja 

kaikki oli jo etukäteen päätetty. Ainoastaan jotain pientä fraasia pääsi 

oikeasti muokkaamaan.” 

Myös kysymykseen 24. ”Mitkä tekijät ovat edistäneet työyksikön osallistamisen onnistumista?” 

vastasi 4 osallistujaa. 

Osallistuminen oli näennäistä. Näennäiset osallistumismahdollisuudet 2
Ei valtuuksia päätöksentekoon. Ei vaikutusmahdollisuuksia 1
Ehdotuksia ei viety eteenpäin. Mielipiteiden huomiotta jättäminen 2
Päätökset oli tehty etukäteen. Etukäteen tehdyt päätökset 1
Halukkaiden kysyminen uusiin projekteihin Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen 1
Työryhmään osallistuminen Osallistuminen työryhmään ja suunnitteluun 1
Asiakaspalvelukeskuksen suunnittelu
Osallistumaan määrääminen Pakollinen osallistuminen 1
Mielipiteiden kysyminen näennäisesti Näennäiset osallistumismahdollisuudet
Mielipiteiden kuuntelematta jääminen Mielipiteiden huomiotta jättäminen
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Taulukko 6: Työpajoihin osallistuneiden kokemukset työyksikön osallistamista edistäneistä 

tekijöistä. (n=4) 

 

Tämän kysymyksen vastauksissa toistuvan maininnan sai esimiesten tuki ja kannustus. Myös 

tiedon levittäminen, ei edistäviä tekijöitä sekä työntekijöiden mielipiteiden 

huomioimattomuus mainittiin. 

 

”Kannustava esimies” 

”Jonkin verran tietoa pystyi levittämään” 

 

Kysymyksessä 25. kysyttiin ”Mitkä tekijät ovat osoittautuneet haasteeksi työyksikön osaamisen 

kannalta?”. Myös tähän kysymykseen vastasi 4 osallistuja.  

Taulukko 7: Työpajoihin osallistuneiden kokemukset työntekijöiden osallistamista haastaneet 

tekijöistä. (n=4) 

 

Tämän kysymyksen vastauksissa toistuivat mielipiteiden huomiotta jättäminen sekä 

työntekijöiden mielipiteiden huomiotta jättämisen vaikutukset lopputuloksessa. Myös 

etukäteen tehdyt päätökset ja aikataululliset haasteet mainittiin vastauksissa.  

 

”kaikki oli jo etukäteen päätetty, työntekijöitä ei kuunneltu ollenkaan. Esim 

Aspan vaaroista varoitetttiin, nyt kaikki riskit ovat totetutuneet, puheluista ei 

suoriuduta. Sama nyt jälleen omaolon kohdalla.” 

Mahdollisuus levittää tietoa Tiedon levittäminen 1
Kannustava esimies Esimiesten tuki ja kannustus 2
Esimiesten tuki Esimiesten tuki ja kannustus
Ei mikään Ei edistäviä tekijöitä 1
Työntekijöitä ei kuunneltu Työntekijöiden mielipiteiden huomioimattomuus 1

Kaikki oli etukäteen päätetty Etukäteen tehdyt päätökset 1
Työntekijöitä ei kuunneltu ollenkaan Mielipiteiden huomiotta jättäminen 2
Aspan varoitetut riskit ovat toteutuneet Työntekijöiden mielipiteiden huomiotta jättämisen negatiiviset vaikutukset lopputuloksessa 2
Omaolon varoitetut riskit ovat toteutuneet
En osaa sanoa
Ajan järjestäminen Aikataululliset haasteet 1
Työntekijöitä ei kuunneltu Mielipiteiden huomiotta jättäminen
Mielipiteiden huomiotta jättäminen vaikuttanut negatiivisesti lopputuloksiin Työntekijöiden mielipiteiden huomiotta jättämisen negatiiviset vaikutukset lopputuloksessa
Puhelinkeskus ei toimi tai vastaa tarkoitustaan
Työntekijöiden pakottaminen kiertämään puhelinkeskuksessa
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Kuvio 12: Työpajoihin osallistuneiden kokemuksia kehittämistyöstä kysymysten 26-29. 

suhteen. (n=5) 

Taulukko 8: Työpajoihin osallistuneiden kokemuksia kehittämistyöstä kysymysten 26-29. 

suhteen. (n=5) 

 

Kysymyksissä 26.-29. ei noussut esille yksimielisyyttä, vaan kokemukset jakautuivat koko 

vastausasteikolle.  

6.2 Muun hoitohenkilökunnan kokemukset kehittämistyöstä 

Kyselyyn vastasi 18 työpajoihin osallistumatonta hoitohenkilökunnan jäsentä (kysymyksen 1 

vastausvaihtoehto ”En”). Kysymyksessä 2) selvitettiin osallistujien työskentelyn toimipisteitä. 

Pienen vastaajamäärän vuoksi päädyimme jättämään tämän kysymyksen pois 

opinnäytetyöstämme. Päädyimme ratkaisuun, sillä joiltain terveysasemilta kyselyyn oli 

vastannut esimerkiksi vain yksi hoitohenkilökuntaan kuuluva henkilö. Koimme, että tämän 

kysymyksen vastausten poisjätön turvaavan vastaajien yksityisyyttä, vaikka vastaajien 
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henkilöllisyys ei olekaan tiedossa. Lisäksi koimme, että työpisteiden maininnalla tai vertailulla 

ei olisi ollut käyttöarvoa näin pienen aineiston kohdalla, sillä yhden ihmisen kokemus ei voi 

edustaa koko terveysaseman hoitohenkilökunnan mielipidettä alkuperäisenä tarkoituksena 

olleen terveysasemien välisen vertailun mahdollistavalla tavalla.  

 

Kuvio 13: Muun hoitohenkilökunnan kokemuksia kehittämistyöstä kysymysten 3-10) suhteen. 

(n=18) 
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Taulukko 9: Muun hoitohenkilökunnan kokemuksia kehittämistyöstä kysymysten 3-10) suhteen. 

(n=18) 

 

Kysymyksissä 3)-10) oli 18 vastaajaa. Näissä kysymyksissä selkein yksimielisyys koski kysymystä 

6) ”Kehittämistyössä on aktiivisesti huomioitu erilaisia näkökulmia”. 72,22 % (13) vastaajista 

oli täysin eri mieltä väitteen kanssa ja yhteensä 83,33 % vastaajista (15) oli osittain tai täysin 

eri mieltä väitteen kanssa.  

Myös kysymysten 5) ”Kehittämistyössä on hyödynnetty tutkittua tietoa”, 7) ”Kehittämistyö on 

edennyt järjestelmällisesti”, 9) ”Asiakaspalvelukeskuksen kehittämiseen liittyvä kokonaisuus 

on näyttäytynyt minulle selkeänä” ja 10) ”Olen kokenut kehittämistyöhön liittyvän 

työskentelyn omassa työyksikössäni toimivaksi” suhteen yli 70 % vastaajista oli osittain tai 

täysin eri mieltä.  

Kysymys 11) oli avoin ja siinä kysyttiin ”Miten työyksikössäsi on työskennelty kehittämistyöhön 

liittyen?”. Vastaajia oli 9. 
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Taulukko 10: Muun hoitohenkilökunnan kokemukset kehittämistyöhön liittyvästä 

työskentelystä työyksiköissä. (n=9) 

 

Vastauksissa korostui eniten ”Osallistuminen koskenut pientä osaa henkilöstöstä” ja ”Ei 

kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä kehittämisestä”. Seuraavaksi eniten mainintoja tuli 

”Työyksikössä tiedotettu projektista” ja ”Mielipiteiden huomiotta jättäminen” -luokille. Myös 

”Etukäteen tehdyt päätökset”, ”Kehittämisryhmään määrääminen ja sen perustelut”, 

”Kehittämistyön passiivinen seuraaminen” sekä ”Riittämätön tiedotus 

osallistumismahdollisuuksista” näkyivät vastauksissa.  

 

”Muutama kolleega on ollut erinäiusissä kokouksissa ja sieltä tuotu terveisiä.” 

”Työntekijöitä ei juurikaan ole kuunneltu kehittämisideoissa. Päätöksiä 

tehdään korkeammilla tahoilla. Työyksikössä kyllä infottu hyvin 

kehittämistöistä.” 

”Itselle ei ole tullut koko juttu vastaan. Ei ole kysytty mitään.” 

”Kehittämisryhmiin on määrätty ihmisiä, mutta meille muille ei ole selvinnyt 

että miksi joku tietty ihminen on jossain kehittämisryhmässä? onko kyseessä 

työntekijän ammattitaito vai esimiehen summittainen valinta.” 

Muutaman kolleegan osallistuminen Osallistuminen koskenut pientä osaa henkilöstöstä 3
Terveisten tuominen kokouksista Työyksikössä tiedotettu projektista 2
Työntekijöitä ei ole kuunneteltu Mielipiteiden huomiotta jättäminen 2
Korkeammalla taholla tehdyt päätökset Etukäteen tehdyt päätökset 1
Hyvä tiedotus työyksikössä Työyksikössä tiedotettu projektista
Ei kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä työskentelystä Ei kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä työskentelystä 3
Kehittämisryhmiin määrätty ihmisiä Kehittämisrymään määrääminen ja sen perustelu 1
Tietämättömyys kehittämisryhmäläisten valintaperusteista

Muutaman nimetyn henkilön osallistuminen Osallistuminen koskenut pientä osaa henkilöstöstä
Kehittämistyö ei ole koskenut muuta henkilökuntaa
Ei kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä työskentelystä Ei kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä työskentelystä

Osa henkilöstöstä osallistunut kehittämisryhmiin Osallistuminen koskenut pientä osaa henkilöstöstä
Kehittämisryhmissä mielipiteillä ei merkitystä Mielipiteiden huomiotta jättäminen
Ei kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä työskentelystä Ei kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä työskentelystä
Kehittämistyön passiivinen seuraaminen Kehittämistyön passiivinen seuraaminen 1
Vähäinen tiedotus osallistumismahdollisuuksista Riittämötön tiedostus osallistumismahdollisuudesta 1
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Kuvio 14: Muun hoitohenkilökunnan kokemukset kehittämistyön toimintamallin toimivuudesta. 

(n=18) 

Taulukko 11: Muun hoitohenkilökunnan kokemuksia kehittämistyön toimintamallin 

toimivuudesta. (n=18) 

 

Kysymys 12) oli seuraavan lainen väittämä: Olen kokenut kehittämistyön toimintamallin 

toimivaksi (Työpajat, välitehtävät, työskentelyn aihepiirin parissa omissa työpisteissä. Vastaa 

omasta näkökulmastasi, vaikka et ole osallistunut työpajoihin). Väittämään vastanneista 55,55 

% vastaajista (10) oli täysin eri mieltä ja yhteensä 72,22 % vastaajista (13) täysin tai osittain 

eri mieltä väittämän kanssa.  

Kysymys 13) oli jälleen avoin ja siinä kysyttiin ”Miten olet kokenut kehittämistyön 

aikataulun?”. Vastaajia oli 9. 
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Taulukko 12: Muun hoitohenkilökunnan kokemuksia kehittämistyön aikataulusta. (n=9) 

 

Kysymyksen vastauksissa näkyivät selvimmin luokat ”Liian tiukka aikataulu” ja ”Käyttöönotto 

keskeneräisenä”. Myös sopiva aikataulu näkyi useammassa vastauksessa.  

 

”Kehittämistyöt etenevät rytinällä ja varsinkin Aspa tuotiin täysin 

keskeneräisenä käytäntöön ja vielä muutenkin sellaiseen aikaan että yritettiin 

vain selvitä elossa koronasta.” 

”Kiireellä on pitänyt kaikki ajaa väkisin läpi.” 

”liian kireä aikataulu” 

”Aika taulu on ollut varmaan soviva, mutta asioita ei ole suunniteltu loppuun 

asti.” 

Muuttaminen muutoksen vuoksi Muuttaminen muutoksen itsensä vuoksi 1
Henkilökuntaa ei kuunnella Mielipiteiden huomiotta jättäminen 1
Liian kireä aikataulu Liian tiukka aikataulu 3
Paljon samanaikaista kehittämistyötä Seuraamisen vaikeus, kun runsaasti samanaikaista 1
Vaikeus pysyä mukana kaikessa kehittämistyötä
Huoli henkilöstön jaksamisesta Huoli henkilöstön jaksamisesta ja kokemus kuorittavuudesta 1
Kokemus hankaluudesta ja kuormittavuudesta
Tiedossa olevasta aikataulusta huolimatta keskeneräistä Käyttöönotto keskeneräisenä 3

Ongelmia pitkästä prosessista huolimatta Pitkän projektiajan tarkoituksenmukaisempi käyttö 1
Sivustaseuraajan kokemus epäolennaisuuksiin keskittymisestä Epäolennaisuuksiin keskittyminen 1
Espoo-tasoiset linjaukset olisi pitänyt priorisoida Tarve priorisoida Espoo-tasoiset linjaukset 1
Terveysasemakohtaisten toimintamallien liiallinen huomiointi

Sopiva aikataulu Sopiva aikataulu 2
Suunnitelmia ei tehty loppuun asti Käyttöönotto keskeneräisenä
Rytinällä eteneminen Liian tiukka aikataulu
Käyttöönotto keskeneräisenä Käyttöönotto keskeneräisenä
Koronan aiheuttama haaste ajankohdalle Huono ajankohta 1
Ei kokemusta aikatauluista osallistumattomuuden vuoksi Ei kokemusta osallistumattomuuden vuoksi 1
Kiireellinen aikataulu Liian tiukka aikataulu
Väkisin läpivienti Muutosten läpivienti väkisin 1
Toimiva aikataulu Sopiva aikataulu
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Kuvio 15: Muun hoitohenkilökunnan kokemuksia kehittämistyöstä kysymysten 14-19) suhteen. 

(n=18) 

Taulukko 13: Muun hoitohenkilökunnan kokemuksia kehittämistyöstä kysymysten 14-19) 

suhteen. (n=18) 

 

Kysymyksiin 14)-19) vastasi 18 vastaajaa. Vastauksista eniten yksimielisyyttä liittyi väittämään 

14) ”Olen kokenut kehittämistyön kuormittavuuden sopivaksi”. 55,55 % vastaajista oli 
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väitteen kanssa täysin eri mieltä ja yhteensä 61,11 % vastaajista oli täysin tai osittain eri 

mieltä väitteen kanssa. Suuria prosenttilukuja nousi myös esimerkiksi väitteessä 15) ”Olen 

kokenut kehittämistyön työskentelytavat innovatiiviseksi” (72,77% eli 13 hlö täysin tai osittain 

eri mieltä) ja 18) ”Kehittämistyöhön liittyvä viestintä on ollut kokonaisuudessaan 

tarkoituksenmukaista” (66,66 % eli 12 hlö täysin tai osittain eri mieltä). 

6.3 Kokemukset omasta osallisuudesta kehittämistyössä 

Kysymykset koskien omaa osallisuutta kehittämistyössä koskivat kaikkia vastaajia. 

Tiedostimme, että työpajoihin osallistuneiden ja niihin osallistumattomien kokemukset 

voisivat olla erilaisia, mutta koska kyseessä oli henkilökohtaisen osallisuuden kokemuksen 

arvioiminen, päädyimme samoihin kysymyksiin tämän osion osalta kaikille vastaajille. Alun 

perin tarkoituksemme oli tehdä vertailua työpajoihin osallistuneiden ja niihin 

osallistumattomien vastaajien osallisuuden kokemukseen liittyvien vastausten välillä, mutta 

pienen vastaajamäärän vuoksi vertailua ei toteutettu.  

 

Kuvio 16: Kokemuksia osallisuudesta kysymysten A-E. suhteen. (N=23) 
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Taulukko 14: Kokemuksia osallisuudesta kysymysten A-E. suhteen. (N=23) 

 

Kysymyksien A.-E. vastauksissa suuri osa vastaajista oli eri mieltä väittämien kanssa. Lähes 

kaikissa kysymyksissä yli 50 % vastaajista oli täysin eri mieltä väittämän kanssa. B. 

kysymyksessä ”Minulla on ollut mahdollisuuksia tuoda mielipiteeni esille kehittämistyössä” 

täysin erimielisiä oli 43,48 %. Kuitenkin kaikissa kysymyksissä yhteensä yli 60 % vastaajista oli 

väittämän kanssa täysin eri mieltä tai osittain. Vastaajia kysymyksillä oli 23. 

Kysymys F. oli avoin kysymys, jossa kysyttiin ”Mitkä tekijät ovat edistäneet oman osallisuutesi 

toteutumista kehittämistyössä?”. Kysymykseen vastasi 11 osallistujaa. 

Taulukko 15: Oman osallisuuden toteutumista edistäneet tekijät. (n=11) 

 

Kysymyksen vastauksissa yleisin luokka oli, kysymyksen aiheesta hieman poiketen, osallisuutta 

haastaneet tekijät. Myös ”Ei osallistumismahdollisuutta, osallistumiskokemusta tai 

osallisuutta edistäneitä tekijöitä näyttäytyi selvästi”. Projektiryhmään osallistuminen sekä 

oma aktiivisuus ja kiinnostus näkyivät osallisuuden toteutumista ja kokemusta edistävinä 

tekijöinä. Vastauksissa näkyi kokemus mielipiteiden huomiotta jättämisestä. Mainintoja saivat 

myös esimiehen tuki ja kannustus sekä onnistunut tiedotus. Lisäksi vastauksissa mainittiin 

tiedonkeruun hyödyntäminen ja mielipiteiden välittäminen. 

 

 

Ei osallistumismahdollisuutta Ei osallistumismahdollisuutta 1 Projektiryhmiin osallistuminen 2
Henkilökuuntaa ei kuunneltu Mielipiteiden huomiotta jättäminen 2 Oma aktiivisuus ja kiinnostus 2
Väkisin hyödytön läpivienti Muutosten läpivienti väkisin 1 Ei osallistumismahdollisuutta, osallistumiskokemusta tai osallisuutta edistäneitä tekijöitä 3
Muualta saatuja huonoja kokemuksia ei hyödynnetty Näkökulmien sivuttaminen 1 Esimiehen tuki ja kannustus 1
Tietoa on jaettu paljon Tiedon jakaminen onnistunut 1 Onnistunut tiedotus 1
Vaikea muistaa kaikkea Vaikeus pysyä mukana kehittämistyössä 1 Osallisuutta haastaneet tekijät 8
Edelleen epäselviä asioita Keskeneräisyys 1 Tiedonkeruun hyödyntäminen 1
Puheluiden sisällöstä ja kestosta tehty kartoitus hyödyllinen Tiedonkeruun hyödyntäminen 1 Mielipiteiden välittäminen 1
Kartoituksen ajankohta myöhäinen Aikataululliset ongelmat 1 Mielipiteiden huomiotta jättäminen 2
Oma aktiivisuus Oma aktiivisuus 1
esimiehen kannustus Esimierhen tuki ja kannustus 1
Ei osallisuutta Ei osallisuuden kokemusta 1
Suurin osa henkilökunnasta ei ole osallistunut Kehittämistyö koskenut pientä joukkoa 1
Ryhmiin osallistuminen Projekitryhmiin osallistuminen 2
Kiinnostus digipalveluiden kehittämiseen Oma kiinnostus digipalveluiden kehittämiseen 1
Ei mitkään Ei osallisuutta edistäneitä tekijöitä 1
Kolleegat vieneet mielipiteitä työryhmiin Mielipiteiden välittäminen projektiryhmäläisten kautta 1
Mielipiteiden huomiotta jättäminen Mielipiteiden huomiotta jättäminen
Kehitystyöhön osallistumimen Projektiryhmiin osallistuminen
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”Ei me olla mitenkään saatu osallistua” 

”Henkilökuntaa ei ole kuunneltu koko asiassa .Pakko saada vaan läpi vaikka 

siitä ei ollut mitään hyötyä.Ei se ole  muuallakaan toiminut  ,mutta espoo on 

pakko kokeilla jos vaikka toimisi.” 

”Tietoa on jaettu melkolailla. Asiaa tulee välillä kovin paljon ja on kovin 

vaikeaa muistaa kaikkea. Kehittämistyössä on paljon epäselviä asioita vielä 

myös.” 

”Kyselylomake joka tehtiin puheluiden sisällön ja keston kartoituksesta oli 

mielestäni hyödyllinen, mutta ehkä ASPAN kehitystyötä ajatellen tehtiin liian 

myöhään.” 

”Olen päässyt osaan ryhmistä osallistumaan.” 

”Kollegat veivät työyhteisöstä mielipiteitä ja ajatuksia työryhmiin mutta eipä 

niitä kuultu.” 

 

Myös kysymys G. oli avoin. ”Mitä tekijät ova vaikeuttaneet oman osallisuutesi toteutumista 

kehittämistyössä?” Vastaajia oli 12. 

Taulukko 16: Oman osallisuuden toteutumista vaikeuttaneet tekijät. (n=12) 

 

Vastauksista selkeimmin nousivat esille luokat ”Mielipiteillä ei ole merkitystä” ja 

”Kehittämisryhmiä pidetään muodon vuoksi”. Myös ajan, voimavarojen ja informaation puute 

Ei aikaa tai voimavaroja perustyön lisäksi
Ei pääsyä kehittämään
Mielipiteillä ei ole merkitystä Ajan- ja voimavarojen puute 3
Ryhmillä ja työpajoilla ei todellista vaikuttamismahdollisuutta Ei mahdollisuutta osallistua 3
Mielipiteitä ei huomioida päätöksiä tehtäessä Mielipiteillä ei ole merkitystä 4

Kehittämisryhmiä pidetään muodon vuoksi 4
Informaation puute 2

Ei mikään Muutoksen laatu 1
Kehittämistyön tarvrtta ei ole selvästi perusteltu Ei vaikeuttavia tekijöitä 1
Hyvin toimivaa mallia ei arvosteta
Muutoksia tehdään väkisin
vain tietyt samat henkilöt pääsevät kehittämisryhmiin
Kehittämisryhmiä pidetään muodon vuoksi 
Asiat on päätetty etukäteen

Ajanpuute
Johdon ylimielinen asenne henkilökunnan mielipiteitä kohtaan
Informaation puute
Mahdollisuutta kehittämistyöhön osallistumiselle ei ole annettu
Esimiehet ajaneet väkisin omat ehdotuksensa läpi
Henkilöstöä ei kuunnella
Osa-aikaisuus
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sekä se, ettei ole mahdollisuutta osallistua toistuivat avoimissa vastauksissa. Mainintoja saivat 

myös muutoksen laatu ja vaikeuttavien tekijöiden puuttuminen.  

 

”Ei me päästä kehittämään tai jos päästän niin ei meidän mielipideillä on 

merkistä.Vaikka tätä työtä tehdään.” 

”perustyö on pitänyt hoitaa ja se sitoo 100%. ei jää aikaa/voimavaroja 

muuhun” 

”Ryhmät ja työpajat olivat näennäisiä, todellista vaikuttamismahdollisuutta ei 

ollut. Kerrottin että esim. Omaolo vain lisää työtä. Siltikään muutoksia ei ole 

tehty ja ohjelma tuodaan keskeneräisenä toimintaan. Tiedot eivät siirry 

automaattisesti esim. LifeCareen.” 

”Koen että perusteluita kehittämistyön tarpeellisuudesta ei ole tuotu selkeästi 

esille. Hyvin toimivat mallit on ajettu täysin alas, eli toisin sanoen näyttää 

siltä että hyvin toimivaa mallia ei arvosteta vaan väkisin tuodaan uusia 

malleja.” 

”johdon ylimielisyys ei kiiinnosta mielipiteenne linja” 

”kehitysryhmiin ei pääse kuin tietyt henkilöt jotka ovat jo useassa 

kehittämisryhmässä. Kuitenkin kehittämisryhmät tuntuvat siltä että niillä ei 

ole mitään väliä sillä asiat on jo päätetty ja ryhmä on perustettu "muodon 

vuoksi" jotta voidaan sanoa että henkilökunta on osallistunut kehittämiseen.” 

 

Avoimeen kysymykseen H. saatiin 11 vastausta. Tässä kysymyksessä kysyttiin ”Miten 

työntekijöiden osallisuutta kehittämisessä voisi mielestäsi parantaa jatkossa vastaavanlaisessa 

kehittämistyössä?”. Vastaajia oli 11. 
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Taulukko 17: Työntekijöiden osallisuuden parantamiseen liittyvät kehittämisehdotukset. 

(n=11) 

 

Kehittämistyön kehittämisehdotuksissa osallisuuden näkökulmasta korostui selvästi muun 

muassa ”Hoitohenkilökunnan kuuntelu ja mielipiteiden hyödyntäminen”. Selvästi esille tuli 

myös ”Hoitohenkilökunnan aikaisempi mukaanotto suunnitteluun” sekä ”Osallistumisen 

mahdollistaminen kaikille”. Mainintoja saivat myös riittävä informaatio, ei keskeneräisen 

projektin läpivientiä ja työntekijöiden vahvuuksien hyödyntäminen.  

 

”Henkilöstöä täytyy kuunnella, me sanoimme tulevista ongelmista eikä niitä 

kuultu. Kun kyseiset ongelmat tulivat eteen sanottiin ettei näihin olisi 

pystytty varautumaan.” 

”Riittävän hyvä informaatio kaikille, työntekijöiden aktiivinen osallistaminen 

ja mielipiteiden kuuntelu.” 

”Ensinnäkin kysyä laajemmin halukkuutta ja antaa mahdollisuuden osallistua” 

”Työntekijöiden vahvuudet tulisi huomioida kehittämisryhmissä.” 

Henkilökunnan kuunteleminen Hoitohenkilökunnan kuuntelu ja mielipiteiden hyödyntäminen 6
Hoitohenkilökunnan aikaisempi mukaanotto suunnitteluun 3

Henkilökunnan kuuntelu Osallistumisen mahdollistaminen kaikille 3
Ei keskeneräisen työn läpi runnomista Riittävä informaatio 1
Työntekijät mukaan kehittämistyöhön ennen päätöksentekoa Ei keskeneräisen projektin läpivientiä 1
Työntekijöiden kuuntelu lyttämättä Työntekijöiden vahvuuksien hyödyntäminen 1

Työntekijöiden vahvuuksien huomiointi

Jokaiselle vastuualue
Työntekijät mukaan suunnitteluvaiheessa
työntekijöiden kuuntelu
Riittävä informaatio
Työntekijöiden osallistaminen
Työntekijöiden kuuntelu
Hoitajat alusta asti mukaan suunnitteluun
Hoitajien kuuntelu
Laajempi halukkuuden kysely
Osallistumismahdollisuukisen antaminen
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Kuvio 17: Kokemuksia osallisuudesta kysymysten I-Q suhteen. (N=23) 



  67 

 

 

Taulukko 18: Kokemuksia osallisuudesta kysymysten I-Q suhteen. (N=23) 

 

Kysymykset I.-Q. koskivat edelleen vastaajien osallisuuden kokemusta. Vastaajia oli 23. 

Kysymyksien vastauksissa ilmeni korkeita osuuksia erimielisyyttä väittämien kanssa. Vähiten 

erimielisyyttä ja eniten mielipiteitä jakoi väittämä N. ”Koen, että työyksikköni 

projektiryhmään osallistunut jäsen valittiin reilusti” sekä väittämä O. ”Koen, että 

projektiryhmään osallistuva jäsen olisi hyvä vaihtaa säännöllisesti”. Muissa väittämissä 

vähintään 69,56 % vastaajista oli osittain tai täysin eri mieltä väittämän kanssa.  

7 Johtopäätökset 

Opinnäytetyömme tutkimuskysymyksinä oli 

1. Miten Espoon kaupungin terveysasemien hoitohenkilökunta on kokenut 

asiakaspalvelukeskukseen liittyvän kehittämistyön? 

2. Miten Espoon kaupungin terveysasemien hoitohenkilökunta on kokenut oman 

osallisuuden kehittämistyössä? 

Aineistomme on pieni ja vastausprosentti matala, joten johtopäätöksien teossa on syytä olla 

varovainen. Käsittelemme tässä kyselyn tuottaman aineiston perusteella saamiamme viitteitä 

hoitohenkilökunnan kokemuksista tutkimuskysymyksiimme liittyen. Koemme, että ne antavat 

merkittävää aihetta jatkotutkimukselle sekä jatkotutkimuksen suuntaamiselle. Ne edustavat 

kuitenkin pienen joukon kokemuksia eivätkä ole yleistettävissä.  



  68 

 

 

7.1 Espoon kaupungin terveysasemien hoitohenkilökunnan kokemuksia 

asiakaspalvelukeskukseen liittyvästä kehittämistyöstä 

Ojasalon ym. mukaan (2009, 21-22) mukaan tutkimuksellinen kehittämistyö tehdään 

järjestelmällisesti ja siinä hyödynnetään erilaisia näkökulmia sekä pyritään luomaan uutta 

tietoa aidossa toimintaympäristössä. Kyselyyn vastanneista työpajoihin osallistuneista 60% (3) 

oli osittain tai täysin samaa mieltä kehittämisen järjestelmällisestä etenemisestä. Muusta 

hoitohenkilökunnasta 77,77 % (14) oli osittain tai täysin eri mieltä kehittämistyön 

järjestelmällisestä etenemisestä.  

Ojasalon ym. (2009, 21-22) mukaan tutkimuksellisessa kehittämistyössä tehdyt valinnat 

perustellaan ja dokumentoidaan. Salonen ym. (2017, 16) määrittelevät tunnistetun tarpeen, 

yhdessä muotoillun tavoitteen, osallisuuden ja johtamisen kehittämisestä puhumisen 

edellytyksiksi. Ojasalon ym. (2009, 21-22) mukaan tutkimuksellisen kehittämistyön 

periaatteisiin kuuluu työskentely tietoisesti sen eteen, että pyritään löytämään ja 

erittelemään erilaisia näkökulmia. Työpajoihin osallistuneista vastaajista 60% (3) oli osittain 

tai täysin eri mieltä kehittämistyön näkyväksi tekemisestä dokumentoimalla ja muusta 

hoitohenkilökunnasta 61,11 % (11) vastaajista oli osittain tai täysin eri mieltä siitä, että 

kehittämistyötä olisi tehty näkyväksi dokumentoimalla. 

Työpajoihin osallistuneista vastaajista 60 % (3) oli osittain tai täysin eri mieltä siitä, että 

kehittämistyössä on hyödynnetty tutkittua tietoa ja yhtä lailla 60 % (3) heistä oli osittain tai 

täysin samaa mieltä erilaisten näkökulmien huomioimisesta. Vastaavasti muusta 

hoitohenkilökunnasta 77,78 % (14) vastanneista oli osittain tai täysin eri mieltä 

tutkimustiedon hyödyntämisestä kehittämistyössä ja 83,33 % (15) oli osittain tai täysin eri 

mieltä siitä, että kehittämistyössä olisi aktiivisesti huomioitu erilaisia näkökulmia.  

Työpajoihin osallistuneista vastaajista 80 % (4) oli osittain samaa mieltä tai täysin samaa 

mieltä kehittämistyön tarpeellisuudesta, kun taas muusta hoitohenkilökunnasta 66,67 % (12) 

oli osittain eri mieltä tai täysin eri mieltä kehittämistyön tarpeellisuudesta. Mäntynevan 

(2016,12) mukaan projektin käynnistämistä varten sille tulee olla todellinen tarve ja sillä 

tulee pyrkiä hakemaan muutosta nykytilaan.  

Työntekijälähtöisessä kehittämistyössä hyödynnetään kannustavaa johtamista ja pidetään 

huolta asiakkaita arvostavasta kulttuurista sekä otetaan henkilöstö mukaan 

muutosprosesseihin. (Stenvall & Virtanen 2012.) Yhteiskehittämisen perustana on ajatus siitä, 

että tieto rakennetaan vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. Yhteiskehittämisellä 

saadaan hyödynnettyä organisaatiossa hajallaan oleva asiantuntijuus. (Pöyry-Lassila 2017, 27-

28.)  
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Raivion (2018, 28-20) mukaan yhteiskehittämisen periaatteissa ei-tietämisellä pyritään 

antamaan kaikkien osallistujien erilaisille kokemustiedoille, näkökulmille ja tiedolle 

enemmän tilaa varsinkin kehittämistyön alussa.  

Organisaatiossa tapahtuvan kehittämistyön tulisi edistää organisaation strategian 

toteutumista. Stenvallin ja Virtasen (2012) mukaan systeemilähtöinen kehittämistoiminta 

organisaatiossa lähtee siitä, että organisaation strategia on selkänä perustana 

palvelutuotannon uudistamiselle ja organisaatiossa vallitsee kehittämismyönteisyys. Koko 

hoitohenkilökunnasta 69,56 % (16) vastaajista oli osittain tai täysin eri mieltä siitä, että 

kehittämistyö olisi osaltaan edistänyt Espoo-tarinan (strategian) toteutumista.  

Suhosen ja Virtasen (2011) mukaan projektilla tulee aina olla tavoite ja se tulee olla 

suunniteltu. Työpajoihin osallistuneista vastaajista 80 % (4) oli osittain samaa mieltä tai täysin 

samaa mieltä siitä, että kehittämistyöllä on ollut selkeä tavoite. Muusta hoitohenkilökunnasta 

66,67% (12) vastaajista oli osittain tai täysin eri mieltä kehittämistyön selkeästä tavoitteesta.  

Tämän aineiston perusteella voidaan todeta, että vastaajien kokemusten mukaan 

kehittämistyössä tutkimuksellisuus ja yhteiskehittäminen eivät ole näyttäytyneet 

työntekijöille optimaalisesti. Työpajoihin osallistuneet kokivat tutkimuksellisuuden ja 

yhteiskehittämisen toteutuneen paremmin. Tulokset osoittavat mielestämme tarvetta tutkia 

asiaa lisää ja tarvittaessa kiinnittää jatkossa kehittämistyössä lisää huomiota 

tutkimuksellisuuteen, yhteiskehittämiseen, strategian edistämiseen ja niiden näkymiseen 

erityisesti työpajoihin osallistumattomalle hoitohenkilökunnalle.  

Tuloksissa näkyi työntekijöiden toive osallistua kehittämiseen varhaisemmassa vaiheessa 

ennen päätöksen tekoa. Työntekijät haluaisivat tulla kuulluksi ja mielipiteensä huomioiduksi 

päätöksenteossa. Työntekijöiden toiveissa näkyi mielestämme hyvin Liabon ym. (2020) 

tunnistavat osallisuutta tutkimuksissa lisäävät hyvät käytännöt. Aikataulu jakoi mielipiteitä. 

Tiedottamisen ja esimiesten tuen suhteen ilmeni positiivisia kokemuksia.  

7.2 Espoon kaupungin terveysasemien hoitohenkilökunnan kokemuksia omasta 

osallisuudesta asiakaspalvelukeskukseen liittyvässä kehittämistyössä 

Hyödynsimme osallisuuden kokemuksen operationalisoinnissa kyselyn kysymyksiksi Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen osallisuusindikaattoria, joka muodostuu kymmenestä väittämistä. 

Mittari huomioi merkityksellisyyden kokemusta, uskoa omiin mahdollisuuksiin ja 

vuorovaikutusta muiden kanssa. (Osallisuuden kokemuksen mittaaminen 2019.) 

Osallisuusindikaattoria on hyödynnetty muun muassa kouluterveyskyselyssä, vankien terveys-, 

työkyky-, ja hoidon tarve -tutkimuksessa. Lisäksi osallisuusindikaattoria voidaan hyödyntää 

esimerkiksi seurantatietoa tuottavana mittarina, toiminnan arvioinnin apuvälineenä sekä 

keskustelun ja ajatusten herättäjänä. (Osallisuusindikaattori.) Opinnäytetyössämme emme 
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ole hyödyntäneet osallisuusindikaattoria sellaisenaan, vaan olemme hyödyntäneet sitä 

operationalisoinnissa kyselyn väittämiä valmistellessamme. Osallisuusindikaattorin lisäksi 

käytimme operationalisoinnissa Ammatillisen toimijuuden mittaria (Vähäsantanen ym. 2012). 

Siinä on huomioitu esimerkiksi päätöksentekoon osallistumista ja kuulluksi tulemista. 

Karlssonin ja Skålenin (2015, 1358) tutkimuksen mukaan työpajoihin osallistuminen takaa 

työntekijöille mahdollisuuden keskusteluun. Tutkimuksen mukaan tällaisissa työpajoissa 

monet työntekijät myös kokevat omien näkemysten ja ajatusten esiin tuomisen helpommaksi. 

Tutkimuksen mukaan kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollista osallistua yhtä aktiivisesti 

kehittämistyöhön, sillä organisaatiot resurssit eivät yleensä mahdollista sitä. Passiivisesti 

kehittämistyöhön osallistuvien työntekijöiden mahdollisuudet osallistumiseen ja osallisuuteen 

ovat rajallisemmat, mikä vaikuttaa usein myös heidän motivoitumiseensa kehittämistyössä. 

(Karlsson & Skålen 2015, 1358-1359.) Myös meidän tutkimuksessamme työpajoihin 

osallistuneiden kokemukset kehittämistyöstä olivat myönteisempiä. 

Osallisuuden kokemukseen liittyvät kysymykset olivat kaikille vastaajille. 60,87 % (14) oli 

osittain tai täysin eri mieltä kehittämistyöhön osallistumaan pääsystä ja mahdollisuudesta 

tuoda mielipiteitään esille. Vähäsantasen ym. (2012) mukaan mielipiteen huomioon ottaminen 

liittyy kuulluksi tulemiseen. Isolan (2017, 3-5) mukaan osallisuus ilmenee vaikuttamisen 

prosesseissa, joihin mielipiteiden esiin tuomisen voi lukea yhtenä palana. 69,56 % (16) 

vastaajista oli osittain tai täysin eri mieltä mielipiteensä huomioimisesta kehittämistyössä, 

kehittämistyön tekemisen merkityksellisyydestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa 

kehittämistyöhön.  

65,22 % (15) oli osittain tai täysin eri mieltä palautteen saamisesta kehittämistyöhön 

osallistumisesta. 73,91 % (17) oli osittain tai täysin eri mieltä oman roolinsa tärkeydestä 

kehittämistyössä ja itselleen tärkeiden näkökulmien huomioimisesta kehittämistyössä. 72,73 % 

(16) vastaajista oli osittain tai täysin eri mieltä siitä, että kaikilla olisi ollut tasapuoliset 

mahdollisuudet osallistua. Lampisen (2019, 9) mukaan osallisuus voi edellyttää henkilön omaa 

aktiivisuutta toteutuakseen, mutta toisaalta joku voi joutua osalliseksi johonkin yhteisöön tai 

projektiin haluamattaan siihen.  

Projektiryhmään osallistuminen sekä oma aktiivisuus ja kiinnostus koettiin osallisuutta 

edistäviksi tekijöiksi. Tuloksissa näkyi selkeimmin kokemus osallistumismahdollisuuksien 

puutteesta. Kokemus mielipiteiden merkityksettömyydestä ja kehitysryhmien pitämisestä 

muodon vuoksi vaikeutti osallisuuden kokemuksen toteutumista. Vastaajista 69,56 % (16) oli 

osittain tai täysin eri mieltä itsensä kokemisesta osalliseksi kehittämistyöhön.  

Tämän aineiston perusteella voidaan todeta, että suurin osa vastaajista ei ole kokenut itseään 

osalliseksi kehittämistyöhön. Tulokset osoittavat mielestämme tarvetta tutkia työntekijöiden 



  71 

 

 

osallisuuden kokemusta kehittämistöissä lisää ja tarvittaessa kiinnittää jatkossa lisää 

huomiota osallisuuden ja osallisuuden kokemusten edistämiseksi.  

8 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin avulla. 

Reliabiliteetin avulla arvioidaan saatujen tulosten pysyvyyttä ja tutkimuksen toistettavuutta. 

Vilkan (2007) mukaan tarkastelussa arvioidaan tällöin otoksen edustavuutta suhteessa 

perusjoukkoon, vastausprosenttia, huolellista muuttujien käsittelyä sekä mahdollisia 

mittavirheitä. (Vilkka 2007, 149-150.) Reliabiliteettia voidaan mitata muun muassa 

rinnakkaismittauksella ja uusintamittauksella. Rinnakkaismittauksessa mitataan samaa asiaa 

kahdella eri mittarilla samaan aikaan, kun taas uusintamittauksessa toistetaan mittaus 

myöhemmin esimerkiksi joidenkin kuukausien jälkeen. (Valli, R. 2015.)  

Omassa tutkimuksessamme reliabiliteetti on matala, sillä otos on pieni (23) ja 

vastausprosentti matala (18,4 %). Tutkimuksen tulokset kuvastavat vastaajien kokemuksia. Eri 

vastaajien kokemukset samasta aiheesta voisivat olla erilaiset. Kokemukset voisivat 

näyttäytyä erilaisina myös eri kysymysten avulla (eri mittarit) tai eri mittausajankohtana 

(uusintamittaus). On kuitenkin syytä huomioida, että tarkoituksemme olikin lähtökohtaisesti 

kerätä kokemuksia, jotka ovat aina subjektiivisia. Pienen vastausmäärän ja sähköisten 

työkalujen vuoksi aineistoa pystyttiin käsittelemään luotettavasti, joten virheitä siinä ei 

päässyt syntymään. Matala reliabiliteetti on huomioitu niin, että olemme olleet varovaisia 

johtopäätöksissä ja tuoneet tuloksia esille lähinnä jatkotutkimusindikaatioina.  

Validiteetilla puolestaan arvioidaan, mittaako tutkimus sitä, mitä pyrittiin mittaamaan. Vilkka 

kuvaa operationalisoinnin onnistumisen, kysymysten ja vastausvaihtoehtojen 

ymmärrettävyyden, mitta-asteikon toimivuuden ja mittariin liittyvät epätarkkuudet tällöin 

tarkastelun kohteeksi. (Vilkka 2007, 149-150.) Tutkimuksemme validiteetin koemme 

reliabiliteettia parempana. Mittari suunniteltiin huolellisesti ja suunnittelun vaiheet kuvattiin 

avoimesti. Operationalisoinnissa hyödynnettiin useampaa aiempaa mittaria. Väittämissä ja 

kysymyksissä pyrittiin selkeyteen. Pyrimme olemaan huolellisia siitä, että yksi väittämä 

käsitteli vain yhtä asiaa monitulkintaisuuden välttämiseksi. Mahdollisesti haasteellisesti 

tulkittavia kohtia (esim. osallistaminen) avattiin vastaajille sanallisesti kyselyn aikana. Pienen 

aineiston vuoksi muulta hoitohenkilökunnalta ei kysyttyjä työpisteitä ei hyödynnetty. Tämä 

ratkaisu lisäsi sekä vastaajien anonymiteettia että vähensi pienen aineiston vuoksi 

vääristyneitä tuloksia.  

Mitta-asteikon keskimmäisen vastausvaihtoehdon jättäminen pois toimeksiantajan toiveesta 

saattoi vääristää tuloksia, mikäli vastaajalla oli neutraali mielipide. Ääripäiden 
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vastausvaihtoehdot kuitenkin korostuivat vastauksissa, joten todennäköisesti tämä ei ollut 

merkittävä haaste. Tutkimuksella pyrittiin kuvaamaan kokemuksia pitkästä kehittämistyöstä. 

Uskomme kuitenkin tuoreiden kokemuksien painottuneen vastauksissa ja tuoreeseen 

tilanteeseen liittyvän pandemiatilanteen heikentäneen validiteettia koko kehittämistyön 

ajanjakson kokemusten kuvaamisen suhteen. Tämä asetelma osaltaan heikentää validiteettia. 

Myös laadullisen tutkimuksen kohdalla luotettavuutta voidaan tarkastella reliabiliteetin ja 

validiteetin kautta. Tuomi ja Sarajärvi (2017) kuvaavat käsitteiden hyödyntämisen kohtaamaa 

kritiikkiä. Käsitteet on kehitetty määrällisen tutkimuksen tarpeisiin ja sisältävät oletuksen 

yhdestä totuudesta. He ovat listanneet tutkimuksen kohteen ja tarkoituksen, tutkijoiden 

sitoumukset, aineistonkeruun, tutkimuksen tiedonantajien valinnan, tutkija-tiedonantaja-

suhteen, tutkimuksen keston, aineiston analysoinnin, eettisyyden ja tutkimuksen raportoinnin 

mahdollisiksi tarkastelun kohteiksi laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2017.)  

Alasuutarin (2011) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkittavan tulee aina avata, miten 

tutkimuksen oletetaan kuvaavan muitakin tapauksia kuin tutkittavaa yksittäistapausta. 

Kyngäs, Elo, Pölkki, Kääräinen,& Kanaste (2011) tutkimuksen mukaan yleisin tapa hoitoalan 

laadullisissa tutkimuksissa on hyödyntää luotettavuuden arvioinnissa lähteenä Lincoln & Cuba 

(1985) mallia. Siinä hyödynnetään uskottavuuden, siirrettävyyden, pysyvyyden, 

vahvistettavuuden ja seuraamuksellisuuden ja neutraaliuden osa-alueita kriteereinä. (Kyngäs 

ym. 2011, 144.) 

Meillä tutkimuksellamme oli selkeä tutkimuksen kohde (hoitohenkilökunnan kokemukset 

kehittämistyöstä). Kokemukset ovat kuitenkin subjektiivisia. Tämän vuoksi tavoitteena oli 

kerätä kokemuksia eikä yleistettäviä tuloksia, vaikka tarkoituksena olikin mahdollistaa 

kehittämismallin edelleen kehittäminen. Emme pidä tuloksia pysyvinä. Tutkijoina meidän 

sitoumuksemme rajoittui opinnäytetyön tekoon. Meillä ei ollut kokemusta tutkittavasta 

kehittämistyöstä eikä siten ennakko-oletuksia. Kaikilla kohderyhmään kuuluvilla oli 

mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Pienessä aineistossa on kuitenkin voinut tapahtua 

epätasaista valikoitumista siitä, minkälaiset vastaajat ovat vastaajajoukkoon päätyneet.   

Aineistokeruu toteutettiin haastavana ajankohtana (koronapandemia). Vastaajille lähetettiin 

muistutuksia ja kyselyyn vastaamisen aikaa jatkettiin, jotta kaikilla halukkailla olisi 

mahdollisuus osallistua. Meillä ei ollut henkilökohtaista kontaktia vastaajiin, joten saatoimme 

vaikuttaa vastaajiin vain saatekirjeen ja kysymystenasettelun kautta. Aineiston analysoinnissa 

oltiin avoimia. Pienen aineiston kohdalla pelkistämistä ei tarvinnut tehdä liikaa, joten 

vastaajien ääni säilyi tuloksissa mielestämme hyvin. Olimme huolellisia vastaajien 

anonymiteetista ja sitä kautta eettisyyden lisäämisestä. Tutkimuksen raportoinnissa olemme 

olleet avoimia ja kuvanneet varsinkin aineiston pienuutta tarkasti.  
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Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkimuksessa tulee noudattaa rehellisyyttä, 

huolellisuutta ja tarkkuutta tulosten tallentamisessa, esittämisessä ja tutkimusten ja tulosten 

arvioinnissa. Lisäksi tutkimuksessa käytetään eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja 

arviointimenetelmiä. Muiden tutkijoiden työt ja saavutukset otetaan kunnioittavasti 

huomioon ja niihin viitataan asianmukaisella tavalla. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan 

tutkimusta varten haetaan tutkimuslupa ja tehdään eettinen ennakkoarviointi. (Hyvä 

tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012.)  

Olemme kiinnittäneet huomiota lähteiden kriittiseen valintaan ja huolelliseen viittaamiseen. 

Tällä opinnäytetyöllä on Espoon kaupungin kesäkuussa 2020 myöntämä tutkimuslupa. 

Opinnäytetyössä on pyritty johdonmukaisesti avoimuuteen. Erityisesti tähän on kiinnitetty 

huomiota pienen aineison vaikutusten osalta.  Opinnäytetyön kyselyssä ei kerätty 

yksityiskohtaisia tietoja osallistujista, joten kyselyyn vastaajien yksityisyyden kunnioittaminen 

toteutui hyvin. Kyselyyn vastanneiden vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Koska kyselyssä ei 

kerätty henkilötietoja vastaajilta, ei kyselyn vastaajista muodostu minkäänlaista 

henkilörekisteriä. Vastaajien nimettömyyden varmistamiseksi toimeksiantajan toivomaa 

työpistettä kysyttiin vain työpajoihin osallistumattomalta henkilökunnalta. Työpajoihin 

osallistuneiden määrä oli pieni ja osallistuneet henkilöt organisaation tiedossa, joten 

anonymiteetti olisi muutoin ollut uhattuna. Työpisteitä päädyttiin lopulta olemaan kokonaan 

käyttämättä vastaajamäärien jäätyä yleisesti pieneksi. 

Tutkittavilta ei aina ole välttämätöntä saada allekirjoitettua suostumusta tutkimukseen 

osallistumiseen, sillä esimerkiksi netissä täytettävän kyselyn täyttäminen ja lähettäminen 

tutkijoille on vapaaehtoinen suostumus osallistua tutkimukseen. Tällöin suostumuksen sisältö 

muodostuu kyselylomakkeen alussa olevan tiedotteen/saatekirjeen sisältämistä tiedoista. 

(Kuula 2011, 117.) Kyselymme saatekirje on kuvattuna opinnäytetyön liitteessä 2 ja siinä 

korostetaan vastaamisen vapaaehtoisuutta sekä keskeyttämismahdollisuutta. Vastaajat ovat 

antaneet kyselyn alussa suostumuksensa osallistumiselle.  

Opinnäytetyön kyselyyn osallistujien itsemääräämisoikeutta pyrittiin kunnioittamaan siten, 

että heille annetaan mahdollisuus päättää haluavatko he osallistua tutkimukseen. 

Osallistujien oli saatavilla tarpeeksi tietoa opinnäytetyöstä, sen toteuttajista ja siitä mihin 

kerättyjä tietoja käytetään. Olimme antaneet yhteystietomme mahdollisia lisäkysymyksiä 

varten. Opinnäytetyön tutkimuksesta annettava tieto on tärkeää, sillä se vaikuttaa muun 

muassa siihen, haluavatko ihmiset osallistua tutkimukseen. Lisäksi etukäteen annettavalla 

informoinnilla tiedotetaan siitä, mihin kyselystä saatua informaatiota käytetään ja kuinka 

kauan informaatiota säilytetään. (Kuula 2011, 61, 101.)  

Opinnäytetyötä koskevassa tiedotteessa kerrottiin opinnäytetyön tekijöiden nimet, 

opiskelupaikka, yhteystiedot, opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus, kyselyyn osallistumisen 
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vapaaehtoisuus ja aineistonkeruun toteutustapa. Lisäksi tiedotteessa kerrottiin kyselyn 

vastausten säilyttämisestä asianmukaisesti ja siitä, kuinka kauan vastauksia säilytetään ja 

mihin tarkoituksiin vastauksista saatuja tietoja käytetään. (Kuula 2011, 102.)  

Tutkimuksen tärkeä eettinen periaate liittyy tutkimuksen paikkansa pitävyyteen ja tulosten 

yleistettävyyteen sekä julkistamiseen (Mäkinen 2006, 102). Opinnäytetyömme tulokset eivät 

ole yleistettävissä, sillä opinnäytetyöllä oli tarkoitus selvittää yksittäisen toimintayksikön 

työntekijöiden kokemuksia kehittämistyöstä. Lisäksi aineistomme jäi pieneksi. 

Opinnäytetyössä kuvataan avoimesti se, ettei tuloksilla pyritä kuvaamaan kehittämistyötä 

ylipäätään. Koska samaa projektimallia käytetään organisaatiossa muutenkin, voivat tulokset 

olla hyödynnettävissä kuitenkin myös asiakaspalvelukeskuksen kehittämisen ulkopuolella. 

Olemme kuitenkin tuoneet avoimesti esille sen, että pienen aineiston vuoksi tuloksiin on syytä 

suhtautua lähinnä jatkotutkimusindikaationa ja jatkotutkimusta suuntavana tietona.  

Kysely toteutettiin organisaation sähköisen työkalun avulla ja opinnäytetyön tekijöinä saimme 

aineiston sähköisesti. Opinnäytetyössä kerättyjen kyselyjen vastaukset säilytetiin yksityisillä 

tietokoneillamme, joihin oli pääsy vain tietokoneen omistajalla. Koska kyselyjen vastaukset 

ovat yhdistettynä kahdeksi joukoksi (työpajoihin osallistuneet ja muu hoitohenkilökunta) eivät 

vastaukset ole yhdistettävissä tiettyyn vastaajaan. Opinnäytetyön tekijöinä säilytimme 

aineistoa opinnäytetyöprosessin ajan ja hävitämme ne opinnäytetyön valmistuessa. 

Organisaatiossa aineistoa säilytetään myös opinnäytetyöprosessin jälkeen mahdollista 

jatkokäyttöä varten, mikäli esimerkiksi halutaan tehdä vertailua myöhempien tutkimusten 

tuloksiin.  

Opinnäytetyö esitettiin arvioivassa seminaarissa sen ollessa lähes valmis. Esitys oli julkinen 

eikä siinä esitetty salassa pidettävää tietoa. Henkilötietoja ei kerätty kyselyn aikana, joten 

niitä siten sisältynyt myöskään arvioivan seminaarin esitykseen. Arvioitavaan ja julkaistavaan 

opinnäytetyöhön ei sisällytetä lain mukaan salassa pidettäviä tietoja, kuten esimerkiksi 

henkilötietoja tai liike- ja ammattisalaisuuksia. (Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden 

2020, 24.) Opinnäytetyö julkaistaan Theseus.fi sivustolla, jossa julkaistaan 

ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt. Organisaatio päättää itse opinnäytetyön organisaation 

sisäisestä käytöstä ja opinnäytetyön tai sen osien julkaiseminen esimerkiksi organisaation 

verkkosivuilla on mahdollista. Tämä ilmenee myös saatekirjeestä (liite 2). Osallistujille 

tiedotettiin etukäteen myös siitä, että tutkimuksen kyselyaineisto jää toimeksiantajan 

käyttöön opinnäytetyöprosessin jälkeen. 

Opinnäytetyön tekijöinä sitouduimme kuvaamaan tutkimusprosessin mahdollisimman 

avoimesti eettisyyden ja luotettavuuden varmentamiseksi. Hyödynsimme 

menetelmätriangulaatiota edistääksemme sekä objektiivisuutta ja vertailtavuutta sekä 

toisaalta syvällisemmän ymmärryksen saavuttamista. Tutkijatriangulaation hyödyntämiseksi 
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teimme opinnäytetyöhön liittyvät päätökset sekä esimerkiksi aineiston analysoinnin yhdessä. 

Tarkastelimme valintojamme kriittisesti ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta. 

Opinnäytetyöprosessin aikana olimme tiiviissä vuorovaikutusta toimeksiantajan kanssa 

mahdollisimman tarpeita vastaavan lopputuloksen aikaansaamiseksi. (Vilkka 2015.) 

9 Pohdinta 

Opinnäytetyöprosessimme lähti liikkeelle työelämän tarpeista saada tietoa heidän 

toteuttamastaan kehittämistyöstä siihen osallistuneiden työntekijöiden kokemusten kautta. 

Olimme tyytyväisiä siihen, että pääsimme toteuttamaan opinnäytetyötä työelämän tarpeista 

lähtien. Koska opinnäytetyöprosessimme alkoi helmikuun viimeisinä päivinä, vaikutti Covid-19 

pandemia koko opinnäytetyöprosessiimme. Alkuvaiheessa pandemia vaikutti 

opinnäytetyömme aiheen rajaukseen. Olimme tyytyväisiä, että jo tuolloin 

yhteistyökumppanimme kanssa tunnistettiin mahdollisia haasteita opinnäytetyön 

toteuttamisen suhteen pandemian aikana ja niihin reagointiin nopeasti. 

Alusta lähtien oli selvää, että opinnäytetyömme tavoitteena oli pyrkiä selvittämään 

kehittämistyöhön osallistuneen henkilökunnan jäsenten kokemuksia kehittämistyöstä sekä 

siitä, kuinka he ovat kokeneet olleensa osallisia kehittämistyöhön. Mielestämme onnistuimme 

opinnäytetyömme tavoitteessa ja saimme kyselyllämme kerättyä hoitohenkilökunnan 

kokemuksia kehittämistyöstä. Vaikka vastausprosentti kyselyssä oli pieni, koemme, että 

vastanneiden työntekijöiden kokemukset ovat tärkeitä ja niitä ei ole syytä ohittaa.  

Olemme kuitenkin sitä mieltä, että varsinaisten johtopäätösten tekeminen pienen 

vastausmäärän vuoksi on haastavaa ja epävarmaa. Tuloksia tulisikin ennemmin käsitellä 

yksittäisten vastaajien arvokkaina kokemuksina eikä niinkään hoitohenkilökunnan yhteisenä 

kokemuksena kehittämistyöstä ja osallisuudesta kehittämistyöhön. Näin ollen kyselystä 

saatuja kokemuksia ei voida yleistää kuvaamaan laajemmin jo tehtyä kehittämistyötä. Pienen 

aineiston myötä kiinnitimme asetelmaan erityistä huomiota ja olemme halunneet kuvata 

asetelman avoimesti. Olemme tietoisesti käyttäneet tuloksia jatkotutkimustarpeen 

osoittamiseen ja halunneet lisätä näin tutkimuksemme luotettavuutta.  

Opinnäytetyömme osoittaa, että kehittämistyön tutkimuksellisuuden, yhteiskehittämisen ja 

strategian edistämisen näyttäytymistä hoitohenkilökunnalle on syytä tutkia tarkemmin. Myös 

hoitohenkilökunnan osallisuutta ja osallisuuden kokemusta kehittämistöissä on syytä tutkia 

tarkemmin. Suurin osa kyselyyn vastanneista hoitohenkilökunnan jäsenistä ei kokenut itseään 

osalliseksi asiakaspalvelukeskuksen kehittämisessä. Vastanneet hoitohenkilökunnan jäsenet 

toivoivat aiempaa mahdollisuutta osallistua suunnitteluun, kuulluksi tulemista ja 

mielipiteidensä huomioimista päätöksenteossa. Kyselystä saatujen tulosten mukaan tulevissa 
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hoitohenkilökuntaa osallistavissa kehittämisprojekteissa on edellä mainittuihin asioihin hyvä 

kiinnittää huomiota.  

Aineistonkeruu toteutettiin Covid-19 pandemian ja sen aiheuttaman hoitovelan aikana, jolloin 

hoitohenkilökunta on ollut hyvin työllistettyä.  Uskomme tämän vaikuttaneen alhaiseen 

vastausprosenttiin. Koska keskeyttäneiden vastaajien määrä oli suurehko, on syytä jatkossa 

kiinnittää huomiota entistä tarkemmin myös kyselyn pituuteen. Kyselyn pituus on voinut 

vähentää vastaushalukkuutta.  

Lisäksi haluamme tuoda esille, että haastava ajankohtainen työtilanne on voinut vaikuttaa 

myös vastaajien kyselyssä kuvaamiin kokemuksiin. Hoitohenkilökunnan kokemuksia 

kehittämistöistä ja heidän kokemusta osallisuudestaan olisikin mielestämme tärkeää tutkia 

jatkossa myös neutraalimmassa tilanteessa. Tutkimamme kehittämistyö on ollut pitkä. 

Oletamme, että tuoreimmat kokemukset näkyvät vastauksissa voimakkaimmin. Tuoreisiin 

kokemuksiin Covid-19 pandemia on todennäköisesti vaikuttanut. Vastaajajoukon ollessa pieni, 

on myös vastaajien valikoituminen mielenkiintoista.  

Koemme, että opinnäytetyössä toteutetun kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää seuraavia 

kehittämisprojekteja suunniteltaessa ja näin varmistaa entistä parempi osallisuuden kokemus 

kehittämistyöhön osallistuville työntekijöille. Opinnäytetyöprosessin aikana huomasimme, 

että asiakasosallisuudesta löytyy tällä hetkellä melko paljon aineistoa ja mittareita. 

Työntekijöiden osallisuuden kokemuksen mittaaminen kehittämistöissä on vähäisempää. 

Koemmekin, että Espoon kaupunki on nostanut esille toimeksiannossaan tärkeän aiheen, 

jonka tutkimista on syytä jatkaa. Jatkossa esimerkiksi yhteiskehittämistä hyödyntävä 

työpajatyöskentely työntekijöiden osallisuuden kehittämisen suhteen olisi todennäköisesti 

antoisaa.  
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Liite 1: Tutkimuslupa  
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Liite 2: Saatekirje 

Hei, 

Opiskelemme Laurea-ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulua Johtaminen ja 

kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa -koulutusohjelmassa ja teemme 

opintoihimme kuuluvaa opinnäytetyötä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.  

Opinnäytetyömme tavoitteena on selvittää Espoon kaupungin omien terveysasemien 

hoitohenkilökunnan kokemuksia asiakaspalvelukeskukseen liittyvästä kehittämistyön 

kokonaisuudesta sekä omasta osallisuudesta kehittämistyössä. Lisätavoitteenamme on, että 

kyselymme konkretisoisi sinulle vastaajana kehittämistyön osallisuuden monimuotoisuutta.  

Opinnäytetyömme tuloksia on tarkoitus käyttää Espoon kehittämis- ja projektitoiminnan 

kehittämiseen. Emme kuitenkaan tavoittele yleistettävää tietoa vaan tarkoituksemme on 

kerätä kokemuksellista tietoa.   

Tässä opinnäytetyössä asiakaspalvelukeskukseen liittyvän kehittämistyön kokonaisuudella 

tarkoitetaan omaolo-projektia, ensimmäistä chat-projektia, tunnistautuneen chat-projektia 

sekä asiakaspalvelukeskus-toimintamalliin siirtymistä. Koska tarkastelemme 

kokemuksellisuutta, toivomme vastaajan pohtivan aihetta erityisesti omasta näkökulmastaan.  

Opinnäytetyömme aineistonkeruu menetelmänä on sähköinen kysely, johon pyydämme 

vastauksia Espoon kaupungin omien terveysasemien hoitohenkilökunnalta. Kohderyhmään 

kuuluvat sekä kehittämistyöpajoihin osallistuneet että muuten viimeistään 1.1.2020 alkaen 

terveysasemilla työskennellyt hoitohenkilökunta. Sähköinen kysely on vastattavissa aikavälillä 

24.8-6.9.2020 ja vastaamiseen kuluu aikaa arviolta noin 15 minuuttia. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyyn vastaamisen voi keskeyttää missä tahansa 

vaiheessa ilman keskeyttämisen perustelemista. Kyselyssä ei kysytä henkilötietoja eivätkä 

vastaajat ole tunnistettavissa missään tutkimuksen vaiheessa. Pyydämme huomioimaan, ettei 

henkilötietoja annettaisi myöskään avoimissa vastauksissa. Työyksikköä kysytään vain 

työpajoihin osallistumattomalta henkilökunnalta. Työpajoihin osallistuneiden työyksikköä ei 

kysytä yksityisyyden varmistamiseksi kohdejoukon ollessa pieni. 

Kyselyaineistoa tullaan käyttämään opinnäytetyössämme ja omalta osaltamme 

opinnäytetyöntekijöinä hävitämme aineiston opinnäytetyön valmistuttua. Espoon kaupunki 

säästää aineiston mahdollista jatkokäyttöä varten, jotta tuloksia voidaan vertailla esimerkiksi 

myöhempiin vastaaviin aineistoihin. Valmis opinnäytetyö esitetään arvioivassa seminaarissa ja 

julkaistaan Theseus-järjestelmässä. Siitä kirjoitetaan mediatiedote, joka saatetaan julkaista 

Laurea-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla. Lisäksi Espoon kaupunki voi julkaista 

opinnäytetyötä osittain tai kokonaan sisäisesti tai esimerkiksi verkkosivuillaan. 
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Kyselyyn vastaamalla annat samalla suostumuksesi tutkimukseen osallistumiseen sekä 

vastausten hyödyntämiseen opinnäytetyössä. Kiitämme jo etukäteen kaikista vastauksista. 

Vastaamme mielellämme kaikkiin mahdollisiin kysymyksiinne. 

Yhteistyöterveisin, 

Neea Hartikainen (neea.hartikainen@student.laurea.fi) 

Inka Virpi (inka.virpi@student.laurea.fi) 
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Liite 3: Kyselylomake. 

o Annan suostumukseni opinnäytetyön tutkimukseen osallistumiselle ja vastausteni 
hyödyntämiseen osana tutkimusaineistoa. Yksittäiset vastaajat eivät ole 
tunnistettavissa tutkimuksen tuloksista. Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on 
vapaaehtoista ja voin keskeyttää vastaamisen missä tahansa vaiheessa.   

 
3. Olen osallistunut asiakaspalvelukeskuksen kehittämiseen liittyneiden projektien 

(omaolo-projekti, chat, tunnistautuneen chat, asiakaspalvelukeskuksen 
toiminnansuunnittelu) työpajoihin vähintään kerran? 
 

o Kyllä 
o En 

 
• Työpajoihin osallistuneiden kokemukset kehittämistyöstä (Jos kysymys 1 ”kyllä”) 

 
1 Täysin samaa mieltä 
2 Osittain samaa mieltä 
3 Osittain eri mieltä 
4 Täysin eri mieltä  

2. Olen kokenut kehittämistyön tarpeelliseksi. 

3. Kehittämistyöllä on ollut selkeä tavoite.  

4. Kehittämistyössä on hyödynnettyä tutkittua tietoa.  

5. Kehittämistyössä on aktiivisesti huomioitu erilaisia näkökulmia. 

6. Kehittämistyö on edennyt järjestelmällisesti. 

7. Kehittämistyötä on tehty näkyväksi dokumentoimalla.  

 

8. Olen ollut motivoitunut osallistumaan kehittämistyöhön. 

9. Osallistuin kehittämistyöhön omasta halustani.  

10. Olen kokenut kehittämistyön toimintamallin toimivaksi.  
(Työpajat, välitehtävät, työskentely aihepiirin parissa omissa toimipisteissä) 

11. Olen kokenut työpajat kehittämistyön kannalta hyödyllisiksi.  

12. Miten olet kokenut kehittämistyön aikataulun? 

13. Olen kokenut kehittämistyön kuormittavuuden sopivaksi.  

14. Asiakaspalvelukeskuksen kehittämiseen liittyvä kokonaisuus on näyttäytynyt minulle 
selkeänä. 

15. Olen kokenut kehittämistyön menetelmien edistäneen projektin tavoitteiden 
saavuttamista. 

16. Olen kokenut kehittämistyön työskentelytavat innovatiivisiksi. 



  91 

 

 

17. Olen kokenut oman osaamiseni kehittyneen kehittämistyön edetessä. 

 

18. Kehittämistyöhön liittyvä viestintä projektin johdon kanssa on ollut sujuvaa. 

19. Kehittämistyöhön liittyvä viestintä omassa työyksikössäni on ollut sujuvaa. 

 

20. Projektin johtaminen on tukenut työskentelyäni. 

21. Esimieheni on tukenut minua kehittämistyön tehtävien toteuttamisessa 
työyksikössäni. 

 

Seuraavat kysymykset käsittelevät työntekijöiden osallistamista. Tässä kyselyssä 
osallistamisella tarkoitetaan työntekijöiden ottamista mukaan kehittämiseen ja 
vaikuttamismahdollisuuksien tarjoamista työntekijöille. Osallistamista voi olla 
esimerkiksi aiheeseen liittyvä innostaminen, aktivoiminen, sitouttaminen ja tiedon 
jakaminen. Osallistamalla pyritään tuottamaan lisää tietoa ja näkökulmia. 
Osallistaminen voi olla suoran kysymisen lisäksi myös esimerkiksi erilaisten 
toiminnallisten menetelmien käyttämistä.  

 

22. Työyksikköni osallistaminen kehittämistyöhön on onnistunut. 

23. Miten työntekijöitä on osallistettu kehittämistyöhön omassa työyksikössäsi? 

24. Mitkä tekijät ovat edistäneet työyksikön osallistamisen onnistumista? 

25. Mitkä tekijät ovat osoittautuneet haasteiksi työyksikön osallistamisen kannalta? 

26. Olen kokenut työpajoista syntyneiden tehtävien edistäneen kehittämistyön tavoitteen 
saavuttamista.  

27. Olen kokenut, että työyksikössäni minuun luotetaan työyksikköni edustajana 
kehittämistyön työpajoissa. 

28. Koin roolini kehittämistyössä mielekkäänä. 

29. Roolini kehittämistyössä vastasi odotuksiani.  
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• Muun hoitohenkilökunnan kokemukset kehittämistyöstä (Jos kysymys 1 ”en) 

 
2) Missä työskentelet? Mikäli olet työskennellyt tai työskentelet useilla terveysasemilla, 

vastaa viimeisin työyksikkösi.  
 

o Espoonlahden terveysasema 
o Iso omenan terveysasema 
o Kalajärven terveysasema 
o Kilon terveysasema 
o Kivenlahden terveysasema 
o Leppävaaran terveysasema 
o Samarian terveysasema 
o Tapiolan terveysasema 
o Viherlaakson terveysasema 

 
1 Täysin samaa mieltä 
2 Osittain samaa mieltä 
3 Osittain eri mieltä 
4 Täysin eri mieltä  

3) Olen kokenut kehittämistyön tarpeelliseksi. 

4) Kehittämistyöllä on ollut selkeä tavoite.  

5) Kehittämistyössä on hyödynnetty tutkittua tietoa.  

6) Kehittämistyössä on aktiivisesti huomioitu erilaisia näkökulmia. 

7) Kehittämistyö on edennyt järjestelmällisesti. 

8) Kehittämistyötä on tehty näkyväksi dokumentoimalla.  

 

9) Asiakaspalvelukeskuksen kehittämiseen liittyvä kokonaisuus on näyttäytynyt minulle 
selkeänä. 

10) Olen kokenut kehittämistyöhön liittyvän työskentelyn omassa työyksikössäni 
toimivaksi. 

11) Miten työyksikössäsi on työskennelty kehittämistyöhön liittyen? 
 

12) Olen kokenut kehittämistyön toimintamallin toimivaksi.  
(Työpajat, välitehtävät, työskentely aihepiirin parissa omissa toimipisteissä.  
Vastaa omasta näkökulmastasi, vaikka et ole osallistunut työpajoihin) 

13) Miten olet kokenut kehittämistyön aikataulun? 

14) Olen kokenut kehittämistyön kuormittavuuden sopivaksi.  

15) Olen kokenut kehittämistyön työskentelytavat innovatiivisiksi. 
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16) Olen saanut riittävästi tietoa kehittämistyön etenemisestä oman työyksikköni 
projektiryhmäläisiltä.  

17) Esimieheni on informoinut minua riittävästi kehittämistyöstä. 

18) Kehittämistyöhön liittyvä viestintä on ollut kokonaisuudessaan tarkoituksenmukaista.  

19) Oma esimieheni on tukenut kehittämistyön toteutusta.  

 
• Kokemukset omasta osallisuudesta kehittämistyöstä (Kaikille) 

 

Seuraavat kysymykset käsittelevät kokemuksia osallisuudesta. Toivomme, että keskityt 
vastauksissa tarkastelemaan erityisesti kokemustasi omasta henkilökohtaisesta 
osallisuudestasi.  

Tässä kyselyssä osallisuudella tarkoitetaan erityisesti työntekijöiden mukana olemista 
kehittämisessä sekä heidän saamiaan vaikuttamismahdollisuuksia. Osallisuudella 
kehittämistyöhön liittyen tarkoitetaan kaikkea sen parissa tuotettua tietoa eikä 
osallisuus rajoitu pelkästään työpajoihin. Työntekijän on saatava tietoa voidakseen 
kokea olevansa osallinen. Osallisuuden kokemus on henkilökohtainen ja muodostuu 
monenlaisista tekijöistä. Näitä mahdollisia tekijöitä on pyritty avaamaan seuraavien 
kysymysten väittämillä.  

Osallisuutta voidaan parantaa työntekijöitä osallistamalla. Osallistamista voi olla 
esimerkiksi aiheeseen liittyvä innostaminen, aktivoiminen, sitouttaminen ja tiedon 
jakaminen. Osallistamalla pyritään tuottamaan lisää tietoa ja näkökulmia. 
Osallistaminen voi olla suoran kysymisen lisäksi myös esimerkiksi erilaisten 
toiminnallisten menetelmien käyttämistä.  

 
 

1 Täysin samaa mieltä 
2 Osittain samaa mieltä 
3 Osittain eri mieltä 
4 Täysin eri mieltä  

 
A. Olen päässyt osallistumaan kehittämistyöhön. 

B. Minulla on ollut mahdollisuus tuoda mielipiteeni esille kehittämistyössä.  

C. Koen, että mielipiteeni on huomioitu kehittämisessä. 

D. Olen saanut palautetta osallistumisestani kehittämistyöhön. 

E. Olen kokenut itseni osalliseksi kehittämistyöhön. 

F. Mitkä tekijät ovat edistäneet oman osallisuutesi toteutumista kehittämistyössä? 

G. Mitkä tekijät ovat vaikeuttaneet oman osallisuutesi toteutumista kehittämistyössä? 

H. Miten työntekijöiden osallisuutta kehittämiseen voisi mielestäsi parantaa jatkossa 

vastaavanlaisessa kehittämistyössä? 

 

I. Olen kokenut kehittämistyön tekemisen merkitykselliseksi. 

J. Minulla on ollut tärkeä rooli kehittämisessä. 
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K. Minulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa kehittämistyöhön.  

L. Minulle tärkeät näkökulmat on huomioitu kehittämisessä. 

M. Koen, että kaikilla on ollut tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kehittämiseen. 

N. Koen, että työyksikköni projektiryhmään osallistunut jäsen valittiin reilusti.  

O. Koen, että projektiryhmään osallistuvaa työyksikköni jäsentä olisi hyvä vaihtaa 

säännöllisesti. 

 

P. Kehittämistyöllä on ollut selkeä fokus. 

Q. Kehittämistyö on edistänyt omalta osaltaan Espoo-tarinan toteutumista.  

 

• Kokemukset kyselystä osallisuuden konkretisoimisessa (Kaikille) 
 

1 Täysin samaa mieltä 
2 Osittain samaa mieltä 
3 Osittain eri mieltä 
4 Täysin eri mieltä  

 
R. Koen, että tähän kyselyyn vastaaminen selkeytti käsitystäni osallisuudesta 

kehittämistyössä. 

S. Koen, että tähän kyselyyn vastaaminen muutti omaa kokemustani osallisuudesta 

kehittämistyössä. 
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Liite 4: Sisällön analysointia 

 

 

 

 

 

 

12. Miten olet kokenut kehittämistyön aikataulun? (Vastaajia 3)

asiat etenevät hitaasti Hidas edistyminen Hidas edistyminen 1
Omien työvuorojen puitteissa tapahtuvat kehittämistöiden aikatauluista ei mitään valitettavaa Kehittäminen tapahtui omien työvuorojen puitteissa Tyytyväisyys aikatauluihin 1

Ei valitettavaa aikatauluista
liian kiire ja se nyt näkyy hyvin jo tuloksessakin mitä tekivät Liiallinen kiire Kiire ja sen vaikutukset lopputulokseen 1

Kiireen näkyminen lopputuloksessa

23. Miten työntekijöitä on osallistettu kehittämistyöhön omassa työyksikössäsi? (Vastaajia 4)

Osallistuminen työpajoihin ja kehittämisryhmiin oli näennäistä. Osallistuminen oli näennäistä. Näennäiset osallistumismahdollisuudet 2
Ryhmällä ei ollut valtuuksia päättää mistään, ehdotukset eivät menneet eteenpäin ja kaikki oli jo etukäteen päätetty. Ei valtuuksia päätöksentekoon. Ei vaikutusmahdollisuuksia 1
Ainoastaan jotain pientä fraasia pääsi oikeasti muokkaamaan. Ehdotuksia ei viety eteenpäin. Mielipiteiden huomiotta jättäminen 2

Päätökset oli tehty etukäteen. Etukäteen tehdyt päätökset 1
kysytty halukkaita uusiin projekteihin Halukkaiden kysyminen uusiin projekteihin Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen 1
Chat työryhmässä mukana olona. Asiakaspalvelukeskuksen suunnittelussa. Työryhmään osallistuminen Osallistuminen työryhmään ja suunnitteluun 1

Asiakaspalvelukeskuksen suunnittelu
eipä tuota ole kyselty vaan sanottu että osallistutte, kysytty mielipiteitä joita ei kuunneltu yhtään. Osallistumaan määrääminen Pakollinen osallistuminen 1

Mielipiteiden kysyminen näennäisesti Näennäiset osallistumismahdollisuudet
Mielipiteiden kuuntelematta jääminen Mielipiteiden huomiotta jättäminen

24. Mitkä tekijät ovat edistäneet työyksikön osallistamisen onnistumista? (Vastaajia 4)

Jonkin verran tietoa pystyi levittämään Mahdollisuus levittää tietoa Tiedon levittäminen 1
kannustava esimies Kannustava esimies Esimiesten tuki ja kannustus 2
Esimiesten tuki Esimiesten tuki Esimiesten tuki ja kannustus
ei yhtään mikään kun ei kunneltu työntekijöitä yhtään Ei mikään Ei edistäviä tekijöitä 1

Työntekijöitä ei kuunneltu Työntekijöiden mielipiteiden huomioimattomuus 1

25. Mitkä tekijät ovat osoittautuneet haasteiksi työyksikön osallistamisen kannalta? (Vastaajia 4)

kaikki oli jo etukäteen päätetty, työntekijöitä ei kuunneltu ollenkaan. Kaikki oli etukäteen päätetty Etukäteen tehdyt päätökset 1
Esim Aspan vaaroista varoitetttiin, nyt kaikki riskit ovat totetutuneet, puheluista ei suoriuduta. Työntekijöitä ei kuunneltu ollenkaan Mielipiteiden huomiotta jättäminen 2
Sama nyt jälleen omaolon kohdalla. Aspan varoitetut riskit ovat toteutuneet Työntekijöiden mielipiteiden huomiotta jättämisen negatiiviset vaikutukset lopputuloksessa 2

Omaolon varoitetut riskit ovat toteutuneet
en osaa sanoa En osaa sanoa
Ajan järjestäminen Ajan järjestäminen Aikataululliset haasteet 1
kun ei kunnella ei voitu myöskään luoda mitään järkevää. Työntekijöitä ei kuunneltu Mielipiteiden huomiotta jättäminen
vaan täysi susi nyt jo..ei edes vastaa tarkoitustaan koko puhelin keskus, Mielipiteiden huomiotta jättäminen vaikuttanut negatiivisesti lopputuloksiin Työntekijöiden mielipiteiden huomiotta jättämisen negatiiviset vaikutukset lopputuloksessa
pakotetaan työntekijät siellä kiertämään onko se oikein? Puhelinkeskus ei toimi tai vastaa tarkoitustaan

Työntekijöiden pakottaminen kiertämään puhelinkeskuksessa

11) Miten työyksikössäsi on työskennelty kehittämistyöhön liittyen? (Vastaajia 9)

Muutama kolleega on ollut erinäiusissä kokouksissa ja sieltä tuotu terveisiä. Muutaman kolleegan osallistuminen Osallistuminen koskenut pientä osaa henkilöstöstä 3
Terveisten tuominen kokouksista Työyksikössä tiedotettu projektista 2

Työntekijöitä ei juurikaan ole kuunneltu kehittämisideoissa. Työntekijöitä ei ole kuunneteltu Mielipiteiden huomiotta jättäminen 2
Päätöksiä tehdään korkeammilla tahoilla. Työyksikössä kyllä infottu hyvin kehittämistöistä. Korkeammalla taholla tehdyt päätökset Etukäteen tehdyt päätökset 1

Hyvä tiedotus työyksikössä Työyksikössä tiedotettu projektista
Itselle ei ole tullut koko juttu vastaan. Ei ole kysytty mitään. Ei kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä työskentelystä Ei kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä työskentelystä 3
Kehittämisryhmiin on määrätty ihmisiä, Kehittämisryhmiin määrätty ihmisiä Kehittämisrymään määrääminen ja sen perustelu 1
mutta meille muille ei ole selvinnyt että miksi joku tietty ihminen on jossain kehittämisryhmässä? Tietämättömyys kehittämisryhmäläisten valintaperusteista
onko kyseessä työntekijän ammattitaito vai esimiehen summittainen valinta.
Työyksikössä oli vain muutama nimetty henkilö asiakaspalvelukeskuksen kehittämistyössä. Muutaman nimetyn henkilön osallistuminen Osallistuminen koskenut pientä osaa henkilöstöstä
Eli ei koskenut suurinta osaa henkilökuntaa. Kehittämistyö ei ole koskenut muuta henkilökuntaa
En osaa sanoa. Ei kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä työskentelystä Ei kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä työskentelystä
Ei ole järjestetty työpajoja kehittämistyöhön liittyen, joten kokemusta kyseisestä toiminnasta 
ei ole.
Osa henkilöstöstä on ollut erilaisissa työryhmissä kuten Chat tai OmaOlo. Osa henkilöstöstä osallistunut kehittämisryhmiin Osallistuminen koskenut pientä osaa henkilöstöstä
Jokainen kuitenkin viesti työyhteisölle, että heidän mielipiteillä ei ollut juurikaan merkitystä. Kehittämisryhmissä mielipiteillä ei merkitystä Mielipiteiden huomiotta jättäminen
En ole osallistunut kehittämistyöhön Ei kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä työskentelystä Ei kokemusta kehittämistyöhön liittyvästä työskentelystä
Valitettavasti vain seuraamalla kehittämistyötä - osallistuminen ollut melko passiivista Kehittämistyön passiivinen seuraaminen Kehittämistyön passiivinen seuraaminen 1
ja tiedotus siitä että voi osallistua , on ollut melko vähäistä ja rajattua Vähäinen tiedotus osallistumismahdollisuuksista Riittämötön tiedostus osallistumismahdollisuudesta 1

13) Miten olet kokenut kehittämistyön aikataulun? (vastaajia 9)

Muutetaan muuttamisen ilosta eikä kuunnella henkiläkunnan kokemuksia/ kenttätietoutta. Muuttaminen muutoksen vuoksi Muuttaminen muutoksen itsensä vuoksi 1

Henkilökuntaa ei kuunnella Mielipiteiden huomiotta jättäminen 1

liian kireä aikataulu Liian kireä aikataulu Liian tiukka aikataulu 3

Kehittämistöitä on tullut nyt paljon ja samaan aikaan monta eri kehittämistyötä. Paljon samanaikaista kehittämistyötä Seuraamisen vaikeus, kun runsaasti samanaikaista 1

Melko vaikeaa pysyä kaikessa uudessa mukana ja olen huolissani välillä omasta sekä kollegoiden jaksamisesta. Vaikeus pysyä mukana kaikessa kehittämistyötä

Olen kokenut kehittämistyön hiukan hankalana ja kuormittavana. Huoli henkilöstön jaksamisesta Huoli henkilöstön jaksamisesta ja kokemus kuorittavuudesta 1

Kokemus hankaluudesta ja kuormittavuudesta

ASPAn avaamisen päivämäärä oli selkeästi tiedossa, Tiedossa olevasta aikataulusta huolimatta keskeneräistä Käyttöönotto keskeneräisenä 3

kuitenkin ASpan avautuessa ajanvarasukirjojen yhtenäistäminen yms muut perusasiat olivat vielä aivan kesken
vaikka työryhmä oli ymmärtääkseni kokoontunut jo useita kuukausia/vuosia. Ongelmia pitkästä prosessista huolimatta Pitkän projektiajan tarkoituksenmukaisempi käyttö 1

Sivusta katsottuna ryhmä keskittyi epäolennaisiin asioihin, pieniin prosesseihin silloin kun isot espoo tasoiset Sivustaseuraajan kokemus epäolennaisuuksiin keskittymisestä Epäolennaisuuksiin keskittyminen 1

 linjat/ohjeet/ajanvarauskirjat olivat vielä sopimatta Espoo-tasoiset linjaukset olisi pitänyt priorisoida Tarve priorisoida Espoo-tasoiset linjaukset 1

Liian paljon huomioitiin eri terveysasemien omia toimintamalleja/prosesseja kun olisi pitänyt keskittyä espootasoisiin Terveysasemakohtaisten toimintamallien liiallinen huomiointi

ohjeisiin ja prosesseihin..

Aika taulu on ollut varmaan soviva, mutta asioita ei ole suunniteltu loppuun asti. Sopiva aikataulu Sopiva aikataulu 2

Suunnitelmia ei tehty loppuun asti Käyttöönotto keskeneräisenä

Kehittämistyöt etenevät rytinällä ja varsinkin Aspa tuotiin täysin keskeneräisenä käytäntöön Rytinällä eteneminen Liian tiukka aikataulu

ja vielä muutenkin sellaiseen aikaan että yritettiin vain selvitä elossa koronasta. Käyttöönotto keskeneräisenä Käyttöönotto keskeneräisenä

Koronan aiheuttama haaste ajankohdalle Huono ajankohta 1

en ole ollut missään aspan kehittämistyössä mukana. Ei kokemusta aikatauluista osallistumattomuuden vuoksi Ei kokemusta osallistumattomuuden vuoksi 1

Kiireellä on pitänyt kaikki ajaa väkisin läpi. Kiireellinen aikataulu Liian tiukka aikataulu

Väkisin läpivienti Muutosten läpivienti väkisin 1

Olen kokenut toimivaksi , jos niitä on ollut. Toimiva aikataulu Sopiva aikataulu
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F. Mitkä tekijät ovat edistäneet oman osallisuutesi toteutumista kehittämistyössä? (vastaajia 11)

Ei me olla mitenkään saatu osallistua Ei osallistumismahdollisuutta Ei osallistumismahdollisuutta 1 Projektiryhmiin osallistuminen 2
Henkilökuntaa ei ole kuunneltu koko asiassa . Henkilökuuntaa ei kuunneltu Mielipiteiden huomiotta jättäminen 2 Oma aktiivisuus ja kiinnostus 2
Pakko saada vaan läpi vaikka siitä ei ollut mitään hyötyä. Väkisin hyödytön läpivienti Muutosten läpivienti väkisin 1 Ei osallistumismahdollisuutta, osallistumiskokemusta tai osallisuutta edistäneitä tekijöitä 3
Ei se ole  muuallakaan toiminut  ,mutta espoo on pakko kokeilla jos vaikka toimisi. Muualta saatuja huonoja kokemuksia ei hyödynnetty Näkökulmien sivuttaminen 1 Esimiehen tuki ja kannustus 1
Tietoa on jaettu melko lailla. Tietoa on jaettu paljon Tiedon jakaminen onnistunut 1 Onnistunut tiedotus 1
Asiaa tulee välillä kovin paljon ja on kovin vaikeaa muistaa kaikkea. Vaikea muistaa kaikkea Vaikeus pysyä mukana kehittämistyössä 1 Osallisuutta haastaneet tekijät 8
Kehittämistyössä on paljon epäselviä asioita vielä myös. Edelleen epäselviä asioita Keskeneräisyys 1 Tiedonkeruun hyödyntäminen 1
Kyselylomake joka tehtiin puheluiden sisällön ja keston kartoituksesta oli Puheluiden sisällöstä ja kestosta tehty kartoitus hyödyllinen Tiedonkeruun hyödyntäminen 1 Mielipiteiden välittäminen 1
mielestäni hyödyllinen, mutta ehkä ASPAN kehitystyötä ajatellen tehtiin liian myöhään. Kartoituksen ajankohta myöhäinen Aikataululliset ongelmat 1 Mielipiteiden huomiotta jättäminen 2
oma aktiivisuuteni ja esimiehen kannustaminen Oma aktiivisuus Oma aktiivisuus 1

esimiehen kannustus Esimierhen tuki ja kannustus 1
En ole ollut osallisena kehittämistyössä, Ei osallisuutta Ei osallisuuden kokemusta 1
kuten ei suurin osa terveysaseman henkilökunta muutamaa lukuun ottamatta. Suurin osa henkilökunnasta ei ole osallistunut Kehittämistyö koskenut pientä joukkoa 1
Olen päässyt osaan ryhmistä osallistumaan. Ryhmiin osallistuminen Projekitryhmiin osallistuminen 2
Kiinnostus digipalveluiden kehittämiseen Kiinnostus digipalveluiden kehittämiseen Oma kiinnostus digipalveluiden kehittämiseen 1
ei mitkään Ei mitkään Ei osallisuutta edistäneitä tekijöitä 1
Kollegat veivät työyhteisöstä mielipiteitä ja ajatuksia työryhmiin Kolleegat vieneet mielipiteitä työryhmiin Mielipiteiden välittäminen projektiryhmäläisten kautta 1
mutta eipä niitä kuultu. Mielipiteiden huomiotta jättäminen Mielipiteiden huomiotta jättäminen
Silloin kun olen päässyt kehittämistyöhön Kehitystyöhön osallistumimen Projektiryhmiin osallistuminen

G. Mitkä tekijät ova vaikeuttaneet oman osallisuutesi toteutumista kehittämistyössä? (vastaajia 9)

perustyö on pitänyt hoitaa ja se sitoo 100%. ei jää aikaa/voimavaroja muuhun Ei aikaa tai voimavaroja perustyön lisäksi
Ei me päästä kehittämään tai jos päästän niin ei meidän mielipideillä on merkistä. Ei pääsyä kehittämään
Vaikka tätä työtä tehdään. Mielipiteillä ei ole merkitystä Ajan- ja voimavarojen puute 3
Ryhmät ja työpajat olivat näennäisiä, todellista vaikuttamismahdollisuutta ei ollut. Ryhmillä ja työpajoilla ei todellista vaikuttamismahdollisuutta Ei mahdollisuutta osallistua 3
Kerrottin että esim. Omaolo vain lisää työtä. Mielipiteitä ei huomioida päätöksiä tehtäessä Mielipiteillä ei ole merkitystä 4
Siltikään muutoksia ei ole tehty ja ohjelma tuodaan keskeneräisenä toimintaan. Kehittämisryhmiä pidetään muodon vuoksi 4
Tiedot eivät siirry automaattisesti esim. LifeCareen. Informaation puute 2
ei mikään Ei mikään Muutoksen laatu 1
Koen että perusteluita kehittämistyön tarpeellisuudesta ei ole tuotu selkeästi esille. Kehittämistyön tarvrtta ei ole selvästi perusteltu Ei vaikeuttavia tekijöitä 1
Hyvin toimivat mallit on ajettu täysin alas, eli toisin sanoen näyttää siltä että hyvin Hyvin toimivaa mallia ei arvosteta
toimivaa mallia ei arvosteta vaan väkisin tuodaan uusia malleja. Muutoksia tehdään väkisin
kehitysryhmiin ei pääse kuin tietyt henkilöt jotka ovat jo useassa vain tietyt samat henkilöt pääsevät kehittämisryhmiin
kehittämisryhmässä. Kuitenkin kehittämisryhmät tuntuvat siltä että niillä ei ole mitään Kehittämisryhmiä pidetään muodon vuoksi 
väliä sillä asiat on jo päätetty ja ryhmä on perustettu "muodon vuoksi" jotta voidaan sanoa Asiat on päätetty etukäteen
että henkilökunta on osallistunut kehittämiseen.
kts edellinen vastaus

Ajanpuute Ajanpuute
johdon ylimielisyys ei kiiinnosta mielipiteenne linja Johdon ylimielinen asenne henkilökunnan mielipiteitä kohtaan
Informaation puute ja se, etteä mahdollisuutta kehittämistyöhön osallistumiseen ei Informaation puute
ole annettu Mahdollisuutta kehittämistyöhön osallistumiselle ei ole annettu
Esimiehet on ajanut vaan väkisin omat kehittämisehdotuksensa läpi kuulematta Esimiehet ajaneet väkisin omat ehdotuksensa läpi
henkilöstöä. Miten siinä sitten voi vaikuttaa? Henkilöstöä ei kuunnella
Osa-aikaisuus Osa-aikaisuus

H. Miten työntekijöiden osallisuutta kehittämiseen voisi mielestäsi parantaa jatkossa vastaavanlaisessa kehittämistyössä?

Henkilöstöä täytyy kuunnella, me sanoimme tulevista ongelmista eikä niitä kuultu. Henkilökunnan kuunteleminen Hoitohenkilökunnan kuuntelu ja mielipiteiden hyödyntäminen 6
Kun kyseiset ongelmat tulivat eteen sanottiin ettei näihin olisi pystytty varautumaan. Hoitohenkilökunnan aikaisempi mukaanotto suunnitteluun 3
Voisiko joskus kuunnella mitä meillä on sanottavaa eikä vaan runnoa läpi aivan keskeneräinen  työ. Henkilökunnan kuuntelu Osallistumisen mahdollistaminen kaikille 3

Ei keskeneräisen työn läpi runnomista Riittävä informaatio 1
Työntekijät mukaan kehittämistyöhön ennen kuin päätökset tehty Työntekijät mukaan kehittämistyöhön ennen päätöksentekoa Ei keskeneräisen projektin läpivientiä 1
Työntekijöitä pitäisi kuunnella, eika ***** tapaan lytätä. Työntekijöiden kuuntelu lyttämättä Työntekijöiden vahvuuksien hyödyntäminen 1
Nyt meitä ei ole ollenkaan kuunneltu, mitään muutoksia mihinkään ei ole suostuttu tekemään. 
Henkilökunta kirjoittanut huolikirjeitä jopa Espoon valtuusoon asti esim Aspasta.
Työntekijöiden vahvuudet tulisi huomioida kehittämisryhmissä. Työntekijöiden vahvuuksien huomiointi
--
Jokaiselle joku vastuualue työn kehittämiseen liittyen Jokaiselle vastuualue
Jo suunnitteluvaiheessa otettaisiin mukaan Työntekijät mukaan suunnitteluvaiheessa
kuunnella työntekijöitä työntekijöiden kuuntelu
Riittävän hyvä informaatio kaikille, työntekijöiden aktiivinen osallistaminen ja mielipiteiden kuuntelu. Riittävä informaatio

Työntekijöiden osallistaminen
Työntekijöiden kuuntelu

Työtä tekevät hoitajat otettaisiin mukaan suunnitteluun alusta saakka ja heitä myös kuultaisiin. Hoitajat alusta asti mukaan suunnitteluun
Hoitajien kuuntelu

Ensinnäkin kysyä laajemmin halukkuutta ja antaa mahdollisuuden osallistua Laajempi halukkuuden kysely
Osallistumismahdollisuukisen antaminen


