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Tietoa hyvin vointitavoitteiden asettamisen 
pohjaksi 

Työ  on  paljon muutakin kuin toimeentulon lähde: siihen ovat 
 ankkuroituneet  ihmisten sosiaaliset suhteet  ja  arvostukset,  se on 

 keskeinen  omakuvan, itsearvostuksen  ja  henkisen hyvinvoinnin 
perusta sekä monille keskeinen  elämänsisältö.  Elämän laadulle  on 

 siis tärkeätä, että ihminen  on  motivoitunut työhönsä  ja  saa siitä 
tyydytystä. 

Työtä koskevat asenteet 	Työtä koskevat arvot  ja  asenteet ovat muuttumassa  mm.  aineellisen 
muuttuneet 	 hyvinvoinnin kasvamisen: työn  taijoama  toimeentulo ei enää riitä, 

vaan työltä vaaditaan yhä enemmän monipuolisuutta, mielekkyyttä 
 ja  sisäistä  palkitsevuuua.  Tällainen työ  on  perustana pysyvälle 

 työmotivaatiolle,  vastuun kokemiselle työn tuloksista  ja 
 omaehtoiselle osallistumiselle  ja  kehittymiselle työssä. Mutta 

ovatko työt  ja  työolosuhteet Kuopion  tiepiirissä  kehittyneet 
vastaamaan näihin tarpeisiin.? Onko  tulosjohtaminen  lisännyt 
henkilöstön voimavaroja  ja  hyvinvointia työssä? 

Kuopion  tiepiiri  on  vastannut tähän haasteeseen ottamalla työolojen 
 ja  henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen yhdeksi  tulosalueekseen. 

 Hyvinvointi-tavoitteiden asettamisen pohjaksi  tulosryhmät 
 tarvitsevat kuitenkin tietoa siitä miten niiden henkilöstö kokee 

työnsä  ja työolonsa.  

Tutkimuksen tavoitteet 	Tämän  organisaatiotutkimuksen  tavoitteena  on  siis:  

1. Selvittää tiepiirin eri  vastuualueiden  ja  erikseen  piirikonttorin  ja 
 maaston henkilöstön hyvinvoinnin  ja  henkisten voimavarojen 

 nykytaso.  

2. Selvittää niitä työolojen tekijöitä, jotka edistävät 
työtyytyväisyyttä  ja  -motivaatiota.  

3. Tiepiirin  ja sen  eri  vastuualueiden  toiminnassa havaittujen 
 kehittämistarpeiden  ja vahvuuksien  kartoitus.  

4. Antaa toimintamalli tuloksien  käsittelemiseksi  ja  yleensäkin 
hyvinvoinnin kehittämiseksi  tulosyksiköissä.  

Tie Hyvinvointiln 



6  -  Tätä tutkittiin 

Käytetyt menetelmät 
Tutkimus toteutettiin 	Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena toukokuussa  1992. 
kyselynä 	 Kyselylomake  toimitettiin henkilökohtaisesti jokaiselle tiepiiñn 

vakinaiseen  ja  määräaikaiseen henkilöstöön kuuluvalle. 
Työulistettäviä tutkimus ei koskenut. Esimiehet vastasivat erilliseen 
lomakkeeseen, joka erosi muulle henkilöstölle jaetusta lomakkeesta 
siten, että siinä oli kysymyksiä esimiesten johtamistyylistä  ja 
esimies/alais  -suhteen toimivuudesta.  

Osa  tiepiirin työyksiköistä oli vastannut kyselylomakkeeseen  jo 
 viime vuoden joulukuussa.Näiden täyttämässä kyselylomakkeessa ei 

ollut muutoksen kokemiseen liittyviä kysymyksiä. Näissä 
työyksiköissä haastateltiin myös  osa henidiöstöstä.  Kysely oli 
nimetön eikä lomakkeita oltu numeroitu. Kyselylomakkeita 
palautettiin yhteensä  493  kappaletta. Vastausprosentiksi muodostui 
siten  81 %,  jota  voidaan pitää täysin riittävänä johtopäätösten 
tekoon. Osaan täytetyistä lomakkeista  (24 kpl)  ei oltu kuitenkaan 
merkitty hankenumeroa  tai  työpaikkaa, joten näitä vastauksia ei 
voitu käyttää kaikissa tietokoneajoissa. Taulukkoon  1 on  merkitty 
vastanneiden lukumäärät  ja vastausprosentit vastuualueittain  

Taulukko  1. 
Vastausprosentit 
vastuualueittain. 

Vastuualue 	Vastannei- Henkilös-  Vastaus- 
den  määrä  tön  määrä prosentti  

Piirikonttori:  

Johto  ja  esikunta  13 14 93 

Haffintopalvelut  36 41 88  

Tekniset palvelut  22 33 67 

Suunnittelupalvelut  38 53 72 

Tienpitoalueet  13 15 87  

Maasto: 

Tekniset palvelut  42 53 79  

Eteläinen tienpitoalue  123 145 85  

Pohjoinen tienpitoalue  109 153 71 

Rakennushankkeet  38 54 70  

Projektit  35 49 71  

Tunnistamaton 	24  

Yhteensä 	 493 	610 	81 

Tie  Hyvinvointiin  
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Aineisto analysoitiin 	Työn sisällön  ja  työyhteisön toiminnan kannalta keskeisiä piirteitä 
monipuolisesti 	 kuvaamaan  on  raportissa käytetty sekä yksittäisiin kysymyksiin 

tulleita vastauksia että tiettyjä keskeisiä työn piirteitä kuvaavia 
yhdistelmiä, eli summamuuttujia. 

Summamuuttujia muodostettiin aihepiireittäin (työn mielekkyys, 
tuki esimieheltä jne.) siten, että laskettiin summamuuttujaan 
valittuihin yksittäisiin kysymyksiin tulleiden vastauksien keskiarvo. 
Summamuuttujat muodostettiin tilastollisin kriteerein siten, että 
niiden voidaan luotettavasti katsoa kuvaavan tiettyä työn  ja 

 työyhteisön piirrettä. Tutkimuksessa käytetyt summamuuttujat 
olivat seuraavat: 

•  Työn mielekkyys 
• Kiire 
• Keskustelumandollisuudet 
•  Työn hallinta 
• Muutoshalukkuus 
•  Tuki esimieheltä 
•  Välit esimieheen 
• Tuj  o-roolin selkeys 
•  Sitoutuminen tujoon 
• Työryhmän toimivuus 
•  Työsuojelu 
•  Stressioireet 
•  Työtyytyväisyys 
• Työmotivaatio 

Summamuuttujissa  pisteiden vaihteluväli  on  sama kuin yksittäisissä 
kysymyksissä eli  1-7,  pieni pistemäärä merkitsee kielteistä 
suhtautumista asiaan. Poikkeuksena ovat summamuuttujat Työn 
rasittavuus  ja  Stressioireet, joissa pieni pistemäärä merkitsee 
aihaista työn rasittavuutta  ja  vähäisiä stressioireita. 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään kaikkien vastanneiden yleisen 
asennoitumisen lisäksi, onko eri henkilöstöryhmien mielipiteissä 
eroja. Vastauksia vertailtiin eri taustamuuttujien kuten aseman  ja 
vastuualueen  mukaan. Eri henkilöstöryhmien vastausten välisiä 
eroja tutkittiin vertailemalla yksittäisten kysymyksien  ja 
summamuuttujien keskiarvoja.  Joitain aihealueilla tehtiin vertailuja 
Uudenmaan  ja  Vaasan tiepiirissä  ja  yksityisellä  sektorilla  saatuihin 
tuloksiin. 

Näiden erojen tilastollista merkitsevyyttä arvioitiin 
varianssianalyysillä. Tilastollinen merkitsevyys  on  riippuvainen 
paitsi eron suuruudesta, myös vastauksien hajonnastaja 
vastaajaryhmän suuruudesta. Tässä raportissa selostetut eri 
henkilöstöryhmien väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä,  jos  ei 
toisin mainita. Koska useimmat etenkin piirikonttorin vastuualueista 
ovat henlcilöstömäärältään suhteellisen pieniä, oli vaikea löytää 
piirikonttorin  ja  maaston sisältä tilastollisesti merkitseviä eroja.  

Tie  Hyvinvointiin  
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Tämän vuoksi tyydyttiin vastuualuekohtaisessa tarkastelussa 
tilastollisesti suuntaa-antaviin eroihin johtopäätöksien pohjana. 

Eri kysymysten/summamuuttujien välisiä yhteyksiä tutldttiin 
korrelaatioanalyysillä. Korrelaatiokertoimesta ei voi suoraan 
päätellä syy-seuraus -suhteen suuntaa. 

Tulosten esittämistapa 	Tässä raportissa esitetään yleiskatsaus  koko  organisaatiota sekä 
piirikonttorin  henkilöstöä  ja  maastoa vastuuahieittain kuvaavista 
tuloksista (ks. taulukko  1).  Johtoon  ja  esikuntaan laskettiin myös 
vastuualueiden johtajat. Tienpitoalueiden piirikonttorihenkilöstö 
laskettiin yhteen  ja  rakennushankkeisiin  on  otettu mukaan 
tienpitoalueiden alaisuuteen kuuluvat rakennushankkeet. 
Tutkimuksessa saadut tulokset raportoidaan aihepiireittäin. 
Tutkimuksen kannalta olennaisimmat tulokset  on  esitetty 
taulukoiden  ja  kuvioiden muodossa. Liitteissä  3  ja  4 on  lisäksi 
kaikkien yksittäisten kysymysten vastauskeskiarvot vastuualueittain 

 ja vastausjakaumat  piirin  ja  maaston suhteen jaoteltuna. Esimiesten 
vastauskeskiarvot pelkästään heille tarkoitettuihin kysymyksiin ovat 
liitteessä  5.  Tulosryhmien esimiehile  toimitetaan lisäksi heidän 
ryhmäänsä koskevat tulokset.  

Tie  Hyvinvointiin  
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Töiden mielekkyys  

Työt koettiin kaikilla  vastuualueilla  mielekkäiksi. Töitä pidettiin 
 itsenäisinäja vaihtelevina.  Työn saamaan arvostukseen ei oltu 

kuitenkaan aivan yhtä tyytyväisiä. 

Kuva  1.  Työn 
mielekkyyden kokeminen 
eri  vastuualueilla.  

Työn sisältöön liittyvät  kannusteet  vetoavat  pätemisen,  itsensä 
kehittämisen tarpeisiin, jotka ovat edellytyksenä  työnilon 

 kokemiselle  ja  aktiiviselle osallistumiselle työssä. Pysyvän 
 työmotivaation  luomiseksi onkin usein  tehokkainta muotoila  työ 

sellaiseksi, että  se  itsessään  palldtsee  tekijänsä. Myös yksi 
organisaation joustavuuden  ja asiakaspalvelukyvyn  edellytyksistä  on 
se,  että työntekijöillä  on  valtuudet tehdä päätöksiä omalla 

 vastuualueellaan.  Työn monipuolisuutta, itsenäisyyttä  ja 
 tuloksellisuutta kuvaa työn  mielekkyydeksi  nimitetty 

summamuuttuja, joka koostuu  kysymysistä  1-5, 7, 11, 12  ja  14-16.  

Työt koettiin kaikilla  vastuualueffla  melko mielekkäiksi. 
 Piirikonttorin  ja  maaston välillä ei ollut tilastollisesti merkittäviä  

PIIRIKONTTORI: 

Johto/esikunta 	_____ _____ _____ _____ 	5,2  

Hauintopalvelut 	____ ____ _____ 	8  

Tekniset palvelut 	_____ _____ _____ _____  p5,2  

Suunnittelupatvelut 
Tienpitoalueet  

Kaikki 	_____ _____ _____ _____  

MAASTO: 
Tekniset palvelut 	_____ _____ _____ _____  5  

Etel. tienpitoalue 

Pohj. tienpitoalue 	_____ _____ _____ _____  5  

Rakennushankkeet 	_____ _____ _____ _____  

Projektit 
Kaikki 	_____ _____ _____ _____  5 

1 
I 	 I 	• 	 I 	j 

2 	3 	4 	5 	6 	7  

keskiarvo  

Tie  Hyvinvointiin 



paljon  
48%  _________  vähän  

___  16%  

jossain 
määrin 

 36%  

Kehittämistoimia 
 pohdittavaksi  

eroja työn mielekkyyden suhteen (ks.  kuva  1.).  Esikunnassa  ja 
piirikonttorin  teknisissä palveluissa työt koettiin muuta 

 piirikonttoria mielekkäänimil  si.  Ylin johto  ja tuotantojohto  koki 
työt  mielekkäämniiksi  kuin muut  henkilöstöryhmät.  Muita eroja 
ammattiryhmien välillä ei ollut (ks.  lute 2).  Työt koettiin siis 
monipuolisiksi, itsenäisiksi  ja  niissä tunnettiin todella saatavan 
jotain aikaan.  Autonkuijettajat  sanoivat näkevänsä työn tulokset  jo 
takaikkunasta.  

Työstä  saatavaan  arvostukseen  ja  omien  työtuloksien  näkyvyyteen 
ei oltu kuitenkaan aivan yhtä tyytyväisiä.  Vain  vajaa puolet 

 henkilöstöstä  katsoi, että heidän töitään arvostettiin  työhteisössä 
 paljon  ja  ainoastaan reilu kolmannes oli sitä mieltä, että heidän 

työnsä tulokset erottuvat lopullisista tuotteista  tai  palveluista  (lite  

4).  

•  Työn laajentaminen: työtehtävään yhdistetään aikaisemmin eri 
työntekijöiden tekemiä ryövaiheita mielekkäiden 

lo  -  Tulokset 

Työn arvostus 
työyhteisössä 

työkokonaisuuksien  luomiseksi. 

\I,/  • Työnkierto:  tyhmä ihmisiä kiertää sovitun ajan puitteissa joko 
samantasoisista ja/tai eritasoisista tehtävistä toiseen, myös eri 
osastojen välillä. Joustavuus tehtäväkenttien rajoissa. 

• Paikkauksen kehittä,ninen  houkuttelemaan nykyistä enemmän 
työnkiertoon  ja monitaitoisuuteen. 

•  Tehtävien delegoinri alaisille: päätä ntä  vallan  tai  tiettyjen 
tehtävien siirtäminen ylemmä itä tasolta alem,nalle. 

• Itseohjautuvien  työryhmien muodostaminen. Ryhmän jäsenten 
annetaan yhreisvastuullisesti johtaa oman ryhmänsä toimintaa. 
Ryhmä vastaa pitkälti itse työn suunnittelusta, työnjaosta jne.. 

•  Tehtävien antaminen alaisille mandollisimman "raakoina" 
(ongelmia sisältävänä). 

•  Tiettyjen ongelmien ratkaisujen siirtäminen työntekijöistä 
koostuvalle projektiryh,nälle, ryh,nän vastuuhenkilönä ei 
välttämättä tarvitse olla esimiehen. 

•  Arvostuksen  ja ylenemisten  ei tule perustua yksinomaan 
asemaan  ja  koulutukseen vaan myös työsuorituksen laatuun  ja 
am,nattitaitoon 

• Pohdi tarkaan  mitkä työt todella kannattaa teettää 
ulkopuolisilla. Vierailla teettäminen koetaan usein 
epäluottamuksen osoituksena oman työn laatua  ja  kilpailukykyä 
kohtaan.  

Tie  Hyvinvointiin  
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Kiire  ja  stressi  

T  

Työt koettiin piiri  konttorilla  selvästi  kiireisemmiksija 
raskaammiksi  kuin maastossa. Myös  stressioireita  koettiin 

 piirikonttorilla  maastoa enemmän. 

Työn aiheuttamaan rasitukseen vaikuttavaa  se  miten paljon ihminen 
joutuu tekemään työtä  -  kiire, työmäärä jne.  -  sekä  se  miten paljon 
ihminen joutuu käyttämään  fyysisiäja  henkisiä voimavarojaan 
työssään. Ihmiselle edullisena pidetään kuormitusta, joka ei yhtä 
voimavaroja, mutta joka kuitenkin antaa mandollisuuden 
monipuoliselle kykyjen käytölle. Sopiva psyykkinen  ja  fyysinen 
kuormitus pitää ihmisen vireänä  ja  toimeliaana.  Ihmisen käsitys 
siitä, miten hänen omat keinonsa riittävät työn asettamista 
vaatimuksista  selviytymiseen,  vaikuttaa siihen, kuinka paljon  hän 

 kokee stressiä. Työn kiireisyyttä arvioitiin kysymyksillä  6, 8  ja  13. 
 Stressioireiden määrää tutkittiin  kysymyksilä  93,94,97  ja  98.  

Piirikonttorilla  työt koettiin keskimäärin melko  kiireisiksi  ja  selvästi 
 kiireisemmiksi  ja  henkisesti  raskaammiksi  kuin maastossa  (kuva  2). 

 Piirikonttorin henkilöstöstä  peräti vajaa neljä viidesosaa katsoi 
joutuvansa työssään usein kiirehtimään  ja  puolet katsoi töiden 

 ruuhkautuvan  usein. Henkisesti vähintään melko raskaana työtä piti 
vajaa puolet  piirikonttorin  väestä.  Ruumiiffisesti  työtä ei pidetty  

Kuva  2.  Työn kiireisyyden 
 ja stressin  kokeminen eri 

 vastuualueilla. 
PIIRIKONTTORI:  I  

Johto/esikunta 

Hallintopalvelut _____________  

Tekniset palvelut  

Suunnittelupalvelut  --17  4.  

Tienpitoalueet . 	 .  
5.1  

Kaikki 

MAASTO:  I  
Tekniset palvelut  

Etel. tienpitoalue _______________________ 

Pohj. tienpitoalue ___________________  4,4  

Rakennushankkeet ___________________  

Projektit 

Kaikki  

7  

keskiarvo  
KIIre 	D  Stressofreet  

Tie  Hyvinvointlin 
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kovinkaan raskaana  (lute 4). Piirikonttorin  sisällä ei kuitenkaan 
kiireen kokemisessa ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Maastossa 
koettiin eniten kiirettä projekteissa. Työntekijät olivat muita 
ammattiryhmiä kiireettömämpiä, muita eroja ammattiryhmien välillä 
ei ollut  (lite  2). 

Stressioireita  koettiin piirikonttorilla keskimäärin sifioin tällöin  ja 
 maastossa sitä harvemmin. Hallintopalveluissakoettiin muuta 

piirikonttoria enemmän stressioireita, johdossa/esikunnassa  ja 
 teknisissä palveluissa taas muita vähemmän stressiä. Työntekijät 

kokivat muita ammattiryhmiä vähemmän stressioireita. 

Vertailua 	 Työt koettiin Kuopion tiepiirissä hieman kiireisimmiksi kuin 
Uudellamaalla. Stressioireiden määrässä ei kuitenkaan havaittu 
eroja, ei myöskään Vaasan tiepiiriin verrattuna. Yksityiseen 
sektoriin (toimihenkilöt, teollisuus) nähden tiepiireissä kiirettä  ja 

 stressiä koetaan hieman enemmän. Työn henkisen rasittavuuden 
suhteen ei ollut eroja. 

STRESSIOIREIDEN 	Tiepiirin henkilöstön  kokemien  stressioireiden maaraetenkin 
MAARAYTYMJNEN 	piirikonttorilla  oli selvässä yhteydessä työoloihin (ks.  kuva  3).  

Voimakkaimmin stressoireisiin  tai  niiden puuttumiseen vaikutti 
koettu pätevyys nyt  ja  tulevaisuudessa  ja  se  miten kiireiseksi työ 
koettiin. Itsenäisissä  ja  monipuolisissa töissä koettiin vähän stressiä. 
Tällainen työ antaa mandollisuuksia tehdä päätöksiä esimerkiksi 
työn tekemisen tavasta  ja työrytmistä.  Näin työ voidaan säädellä 
tarkoituksenmukaisimmin omien voimavarojen mukaan.  

Kuva  3. Sressioireiden 
määräytyminen 
piirikonttorilla.  

Mitä enemmän henkilö koki saavansa esimiehiltä  ja työtovereilta 
 tukea, mitä paremmin työsuojeluasioista  ja  erilaisten muutoksien 

sisäänajosta oli huolehdittu, mitä selvemmäksi henkilö koki roolinsa 
tujossa, sitä vähemmän  hän  kärsi stressistä. Esimiehillä  stressin 

 tasoon vaikutti myös  se  miten  hän  koki yhteistyönsä alaisten kanssa 
sujuvan  ja  miten hyvin  hän  oli selvillä heidän odotuksista omaa  

Tie  Hyvinvointiln 
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toimintaansa kohtaan.  

Kehittämistoimenpiteitä 	.  Järjestä stressinpurku-  ja  ristiriitojen selviträmistilanteita. 
pohdittavaksi 

/ 	 . Työtaakan tasaisempi  jako  eri työntekijöiden  ja  yksikköjen 
välillä. 

•  Henkilöstön tietotaidon lisääminen. 
• Esimiehiltäja työtovereilta  saatavan tuen lisääminen. 
•  Töiden laajentaminen  ja  rikastaminen  (ks. edellinen luku). 
• Yhteistyöpalaverien järjestäminen eri tulosryhmien välillä. 

Työn hallinta  

Työt haluttiin yleensä ottaen melko hyvin, piiri  ko nttorilla 
 kuitenkin hieman huonommin kuin maastossa  

Oman  vastuualueen, työroolinja  työnjaon tunteminen  ja  saadun 
 opastuksen  ja  koulutuksen määrä vaikuttaa siihen, miten päteväksi 

 ja  varmaksi henkilö tuntee itsensä työssään. Selkeä käsitys työn 
tavoitteista  ja työprosessista  motivoi työhön, ohjaa työsuoritusta  ja 

 toimii  vertailukohtana  työtä tehtäessä. Työn hallinta  -  

Kuva  4.  Työn hallinta eri 
 vastuualueffla.  Pi  IRIKONTTORI: 

Johto/esikunta  J5,4  

Hallintopalvelut  4.5  
Tekniset palvelut 

Suunnittelupalvelut 

Tienpitoalueet  • 4.  
Kaikki 

MAASTO: 

Tekniset palvelut  8  
Etel. tienpitoalue  5  
Pohj. tienpitoalue  8  

Rakennushankkeet  5  
Projektit  5  

Kaikki  .9  -  

	

r1 	 ' 	i 	 '  

2 	3 	4 	5 	6 	7  

keskiarvo  
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summamuuttujaan  liittyivät kysymykset  18-24.  

Työt hallittiin keskimäärin melko hyvin,  piirikonttorilla  kuitenkin 
jonkin verran huonommin kuin maastossa.  Piirikonttorin  sisällä 
koettiin  hallintopalveluissa  enemmän epävarmuutta kuin 

 esikunnassa/johdossa  ja  teknisissä palveluissa. Pohjoisen 
 tienpitoalueen tiemestaripiireissä  koettiin enemmän epävarmuutta 

kuin  eteläiseliä tienpitoalueella  (kuva  4).  Ammattiryhmistä 
 parhaiten työnsä koki hallitsevansa johto  ja  huonoiten  suunnittelijat 

 ja  valmistelijat  (lute 2).  

Piirikonttorilla  kaksi kolmasosaa  ja  maastossa reilu puolet 
 henkilöstöstä  katsoi työhönsä kuuluvan vähintään jonkin verran 

tehtäviä, joihin oli saanut liian vähän koulutusta.  Oman  työnsä 
tavoitteista oli selvillä kaksi kolmasosaa vastanneista. Saamiaan 

 työohjeita  piti selvinä reilu puolet  piirikonttorilaisista  ja  kolme 
neljäsosaa maaston väestä. Työnjakoa piti epäoikeudenmukaisena 
kolmasosa  piirikonttorilaisista  ja  viidesosa maaston  henkilöstöstä 

 (lute 4).  

Kehittämistoimenpiteitä  

	

pohdittavaksi 	 • Seuraavassa  on  mainittu erilaisia kehittämismuotoja siinä 
järjestyksessä kun niiden tulosten seurantamandollisuus 
heikkenee:  
1)  jatkuva neuvonta  ja  ohjaus,  2)  toimiminen työryhmissäja 
projekteissa,  3)  työn monipuolistaminen,  4)  tehtävien delegointi, 

 5) perehdyttäminen  ja  työnopastus,  6)  sijaisena toimiminen,  7) 
työnkierto, 8) yhteiszyöelimissä  toimiminen,  9) koulutustoiminta 
jalO) itseopiskelu. 

	

'" " 	 •  Osasto-  ja  henkilökohtaisten kehittämis/koulutus -suunnitelmien 
laatiminen yhdessä henkilöstön kanssa (esim. esimieslalais - 
keskustelujen yhteydessä. Erityisesti  ris.  apukuskien  kanssa tulisi 
neuvotella  si  itä millaista työnohjausta  he  tarvitsisivat etenkin 
talvikaudella. 

•  Kaluston käyttö harjoitusten järjestäminen  ja  sisällön 
kehittäminen: ennen harjoituksia tulisi käydä läpi harjoituksen 
kulku  ja  tavoitteet  ja  harjoitusten jälkeen olisi tarpeen pitää 
yhteinen palaveri kokemusten vaihtamiseksi. 

• Ryhmälyö-  ja  ongelmanratkaisuinenetelmien  opettaminen 
esimiehille  ja  työntekijöille. 

• Tulosryh,näkohtaisten perehdyttämisohjelmien  laatiminen 
lyöllistettäville  ja  muille uusille työntekijöille.  

Tie  Hyvinvointiin  
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Muutoksen kokeminen  

Omassa työssä tapahtuvat muutokset koettiin yleensä ottaen 
melko myönteisesti. Jonkin verran koettiin kuitenkin 
epävarmuutta siitä, kuinka oma ammattitaito säilyy 
tulevaisuudessa. Aiempien muutosten  sisäänajoon  ei oltu  kovin 

 tyytyväisiä. 

Kilpailukyvyn perusedellytys  on  muutosten hallinta, henkilöstön 
 monitaitoisuus  ja  valmius tunnistaa  ja  ratkaista eteen tulevia 

ongelmia. Henkilöstön osaamisen  ja  osallistumisen merkitys 
muutosprosessin suunnittelussa  ja  toteutuksessa  on  ratkaiseva. 
Tiepiirin henkilöstön valmiutta työhönsä  liittyViin  muutoksiin 
mitattiin kysymyksillä  25-3 1.  

Selvä enemmistö piirin  henkilöstöstä  etenkin  piirikonttorilla  oli 
valmis työhönsä liittyviin muutoksiin.  Piirikonttorilla 
muutosvalmius  oli suurinta esikunnassa  ja  johdossa  (kuva  5).  Eri 
ammattiryhmien välillä ei ollut eroa muutoksiin suhtautumisessa 

 (lite  2).  

Vaikka liki  80  % piirikonttorilaisistaja  vajaat  70  %  maaston 
 henkilöstöstä  koki  työssänsä  tapahtuvat muutokset usein haasteena, 

niin vajaa puolet  piirikonttorilaisista  ja  reilu kolmannes maaston 
väestä koki ainakin melko paljon epävarmuutta siitä kuinka omat  

Kuva  5.  Muutoksen 
kokeminen eri 

 vastuualueffla.  
PIIRIKONTTORI: 

Johtofesikunta 	_____ _____ _____  5,1  

Hallintopalveut  

Tekniset palvelut 	_____ _____ 	34.5  

Suunnittelupalvelut 	_____ _____ 	 4.4  

Tienpitoalueet 	_____ _____  

Kaikki 	____ ____  

MAASTO: 

Tekniset palvelut 	_____ _____ 	4.1  

Etel. tienpitoalue 	_____ _____ 	34.5  

Pohj. tienpitoalue 	_____ _____ 	34.5  

Rakennushankkeet 	_____ _____ 	J4.2  

Projektit 	_____ _____ 	34,5  

Kaikki 	_____ _____ 	t±.  - 
1 

---  -i-- • 	i' 	i 	r  
2 	3 	4 	5 	6 	7  

keskiarvo  
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Kehittämistoimenpiteitä  
pohdittavaksi  

\ Ii/  

taidot tulevat  iiittämään  tulevaisuudessa. Puolet vastanneista 
vaihtaisi mielellään työtehtäviä jonkun toisen kanssa  ja  lähes kaksi 
kolmannesta piti  työtehtäviensä  laaja-alaistamista  ainakin 
kohtalaisen tarpeellisena  (lute 4).  

Epävarmuutta omien taitojen  riittämisestä  tulevaisuudessa voi 
aiheuttaa  se,  että  vain  vajaa puolet vastanneista katsoi, että 
aiempien muutosten suunnittelu  ja  toteutus  on  tapahtunut hyvin. 

Erilaisten muutoksien läpiviennin helpottamiseksi  ja 
muutosvastarinnan  voittamiseksi tulisi: 
•  Ottaa  koko  ryhmän henkilöstö mukaan muutoksen suunnitteluun 

mandollisimman laaja-alaisesti.  On  huomattava, että ryhmän 
yhteisymmärrys  on  suurin tekijä, joka vaikuttaa hyväksymiseen 

 tai halukkuuteen  muuttua. 
•  Muutokselle tulisi antaa tarpeeksi aikaa saada jalansijaa. 

Muutosta tulee johtaa mandollisimman joustavasti. 
•  Tiedottaa muutoksen päämääristä, perusteista,  sen  kulusta  ja 

 sisällöstä mandollisimman avoimesti  ja  laajasti. Avoin viestintä 
lisää muutoksen onnistumisen kannalta olennaista 
molemninpuolista luottamusta. 

•  Laatia tarkat ryhmä-  ja  henkilökohtaiset kehittämis-  ja 
koulutussuunnitelmat.  Esimiehen tuki  ja  opastus  on 
muutosvaiheessa  erityisen tärkeää. 

• Kehittämishanketta  tulee seurata aktiivisesti  ja  antaa myönteistä 
palautetta henkilöstön toiminnasta  ja  muutoksesta 
selviytymisestä: kokemukset tulee dokumentoida kokemusten 
kartuttamiseksi. 

Esimiehen toiminta 
Välit esimiehiin koettiin suhteellisen hyviksi, mutta esimiehiltä 
kai vattiin enemmän, palautetta  ja  tietoa, kannustusta sekä 
mandollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. 

Esimiehen keskeisenä tehtävänä  on  luoda  työryhmäänsä  henkistä 
kehittymistä  ja  ammatillista edistymistä tukeva ilmapiiri  ja 

 valmentaa  koko  henkilöstö työskentelemään organisaation 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä edellyttää ihmisten luovuuden 
hyväksikäyttöä  ja  osallistumismandollisuuksien tukemista. Yksikön 
ilmapiirin kannalta  on  tärkeintä tapa, jolla yksikköä johdetaan, ei 
niinkään  se,  millainen persoonallisuus  esimiehellä  on.  Esirniehen 

 toimintaa kuvaamaan käytettiin summamuuttujaa "Tuki  

Tie  Hyvinvointiin  
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esimieheltä", johon sisältyy kysymykset  32, 33,  ja  35-47.  Esimiesten 
 ja  alaisten välejä tutkittiin kysymyksillä  48  ja  49.  

Esimiehen toiminnalla  on  tutkimuksen mukaan keskeinen merkitys 
työyhteisön hyvinvoinnin  ja tuloksellisuuden  kannalta. Esimieheltä 
saadun tuen määrä oli yhteydessä työsuojeluilma-piirin 
myönteisyyteen, koettuun ammattitaitoisuuteen, työilmapiirin 
avoimmuuteen, tujo-roolin selkeyteen  ja tujoon  sitoutumiseen, työn 
mielekkyyteen, työtyytyväisyyteen, muutoshalukkuuteen  ja  

Kuva  6. Esimies/alais - 
 välit  ja  esimieheltä saatu 

tuki vastuualueittain. 

stressioireiden määrään. 

Esimiesten  ja  alaisten välit koettiin keskimäärin melko hyviksi. 
Maastossa esimies/alais -välit olivat avoimemmat kuin 
piirikonttorilla. Piirikonttorin teknisissä palveluissa välit olivat 
muuta piirkonttoria paremmat. Pohjoisen tienpitoalueen 
tiemestaripiireissä  ja rakennushankkeilla  välit olivat kireämmät kuin 
eteläisellä tienpitoalueella  ja projekteissa (kuva  6).  Eri 
ammattiryhmien välillä ei ollut eroja esimies/alais -vä].ien 
avoimmuudessa  (lute 2).  

Vaikka välejä esimiehiin pidettiinkin melko hyvinä, heiltä kaivattiin 
kuitenkin jonkin verran enemmän tukea. Maaston  ja piirikonttorin 

 välillä ei ollut saadun tuen suhteen merkittäviä eroja. Hallinto- 
palveluissa esimieheltä kaivatlin tukea muuta piirikonttoria  

Tie  Hyvinvointlin 
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Vaikutus- 
mandollisuudet enemmän, teknisissä palveluissa tukea saatiin eniten. Pohjoisen 

tienpitoalueen tiemestaripiireissä  ja  rakennushankkeila  esimieheltä 
saatiin vähemmän tukea kuin eteläisellä tienpitoalueellaja 
projekteissa.  Työntekijät  ja  toimistohenkilöstö  kaipasivat  

paljon  
42%  lähimmältä esimieheltään  enemmän tukea kuin esimiehet  (kuva  7). 

20%  Reilut  70 %  vastanneista katsoi esimiehen puuttuvan heidän 
jonkin töihinsä  vain  tarvittaessa. Noin puolet vastanneista katsoi 
verran esimiehensä kohtelevan alaisiaan enemmän tasa- kuin 

epätasapuolisesti.  Kaksi kolmannesta vastaajista oli myös 
tyytyväisiä esimiehen tapaan johtaa  ja  suunnitella töitä (liite4). 

Tiedonkulkuja 	 Noin  60 %  vastanneista oli Sitä mieltä, että heidän esimiehensä 
vaikutusmandollisuudet 	tiedottaa asioista avoimesti  ja  neuvottelee alaistensa kanssa 

tärkeistä päätöksistä useammin kuin joskus. Kuitenkin lähes  60 % 
 vastanneista katsoi, että  he  voivat vaikuttaa itseään koskeviin 

asioihin korkeintaan jonkin verran. 

Omaa työtä koskevissa asioissa vaikutusmandollisuuksia pidettiin 
tätä parempina. Noin kaksi kolmasosaa vastanneista katsoi, että 
esimies ottaa heidän mielipiteensä huomioon työjärjestelyihin 
liittyvissä asioissa vähintään jokseenkin usein.  

Kuva  7.  Esimieheltä saatu 
tuki ammattiryhmittäin. 

Palaute esimieheltd 

Palaute esimieheltä 

Palaute ohjaa työn kulkua, kertoo ammattitaidon kehittymisestäja 
antaa vihjeitä työn kehittämiseksi edelleen. Vaikka palautetta 
saadaankin tarkkailemalla oman työn tulosta, niin ihmiset eivät 
kuitenkaan ole tyytyväisiä pelkästään itse suorittamaansa työn 
arviointiin, vaan kaipaavat palautetta myös työyhteisöltä. Palautteen 
puute synnyttää tunteen siitä, ettei työtä arvosteta. 

paljon 	 Vajaa  40 %  kaikista vastanneista koki saavansa esimieheltälin  vähän  
36% 	 tietoa siitä, miten  on  onnistunut työssään. Reilu kolmannes katsoi 

saavansa esimieheltaan vahan tunnustusta  ja  kiitosta  (lute 4)  
vähän 

jonkin 	 37% 	Avovastauksien  mukaan esimiehen toiminnassa aiheutti eniten 
Verafl 	 tyytymättömyyttä puutteellinen tiedotus tulevista töistä, 

epätasapuolinen kohtelu  ja  saadun huomion/tuen vähäisyys. Useissa 
tiemestaripiireissä hälytyksien  tai  muiden töiden jakautumisen  

Tie  Hyvinvointlin 
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tasaisuuteen ei olla täysin tyytyväisiä.  Esimiehellä  koetaan olevan 
suosikkeja,  ja  tästä syntyy  kademieltä  ja  katkeruutta  

Kehittämistoimia _________________________________________________________  
pohdittavaksi  

. Kuukausitraisten yhreistyöpalaverien  järjestäminen  ja  sisällön 
kehittäminen. Henkilöstön mielipiteiden aktiivinen kyseleminen  
ja  huomioonottaminen. 

.  Kandenkeskisten esimies-alais -keskustelujen lisääminen. 
Esimiehille  tulisi antaa riittävä valmennus näiden keskustelujen  

2,  käymiseksi. 
•  Esimiesten arninatriosaamisen  ja valmentajantaitojen  

kehittäminen 
• Onnistu,nisesta  annetaan tunnustus välittömästi. 

Epäonnistumista esimiehen pitäisi pitää satunnaisena  ja  
kannustaa parempaan. Pelkästä aloitteellisuudesta sinänsä 
riippumatta  sen onnistuneisuudesta  tulee antaa tunnustusta. 

•  Kritiikki annetaan kanden kesken.  Se  kohdistuu tekoihin  ja  
toimintaan  - 	ei työntekijään henkilönä  ja  ihmisenä. Väitetään 
vertailua toisiin. 

•  Esimiesten tehtävänkuvaa muutetaan.  He  käyttävät nykyistä 
suuremman osan ajastaan keskusteluun iyöntekijöiden kanssa. 
Kävele  ja  ole näkyvissä, jotta ihmiset voivat puhua sinulle. 

•  Palautteen anto  ja  tiedottaminen tehtyjen aloitreiden 
etenemisestä. 

•  Oletko esimiehenä käyttänyt hyväksi ne vaikutusmandollisuudet, 
jotka nykyinen järjestelmä tarjoaa? 

• Vasruualue-  ja tulosryhmäkohtaisten tiedotussuunnitelmien 
 laatiminen. Selvitettäisiin millaista tietoa  on  saatavilla  ja  mistä, 

millaista tietoa tarvitaan, kenen tehtävänä  on  kunkin tiedon 
hankkiminen, mistä asioista voidaan  ja  tulisi tiedottaa, kuka 
hoitaisi tiedotuksen  ja millä  välineillä. 

•  Esimiesten tiedottamisvastuun lisääminen  ja selventäminen. 
•  Ilmo itustaulujen käytön rehostaminen. kaikille pääilmoittajille 

voisi antaa omat, rajatutja otsikoidut kentät. Kunkin kentän 
voisi jakaa uusille  ja  vanhemmille tiedotuksille tarkoitetruihin 
osiin. Ilmoitustaululla olisi hyvä olla vastuullinen hoitaja, joka 
valvoisi  ja  parantaisi ilmoitustaulun ulkoasua sekä poistuisi 
vanhentuneet ilmoitukset. 
Kirjalliset tiedotteet yhteisesti sovituista rutiiniasioista. 
Tiedot ustilaisuus tulisi järjestää, kun halutaan näyttää  tai 

 esitellä jotain  tai  kun pyritään kaksisuunraiseen 
vuorovaikutustapahtumaan.  Tiedotustilaisuutta tukee kuitenkin 
ydinkohdar toistava tiedote.  

Tie  Hyvinvointlin 
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Yhteistyö alaisten kanssa  

Esimiehet pitivät alaisiaan pätevinäja vastuuntuntoisinaja 
katsoivat yhteistyön heidän kanssaan sujuvan hyvin. Alaisilta 
kaivatiin kuitenkin enemmän palautetta esimiestensä 
toiminnasta. Ihmissuhdeasioiden käsittely koettiin suhteellisen 
vaikeaksi. 

Esimiehet ovat enimmäkseen tekemisissä alaistensa kanssa, joihin 
suhteet ovat jokapäiväisessä työskentelyssä ratkaisevat.  Jos  alaisten 
kanssa  on  ristiriitoja,  se  vaikuttaa työn sujumiseen  ja  kuluttaa 
esimiehen voimia. Yhteistyötä alaisten kanssa arvioitiin 
kysymyksullä  119-123, 130-133  ja  138-140  ja  alaisilta saatua tukea 
kysymyksillä  124-129,  ja  134-137.  

Esimiehet olivat keskimaannmelko tyytyväisiä alaisilta saamaansa 
tukeen  ja  yhteistyöhön heidän kanssa. Johto oli tyytyväisempää kuin 

Kuva  8.  Johdon  ja  
työnjohdon tyytyväisyys 
alaisilta saamaansa tukeen 

 ja  yhteistyön sujuvuuteen 
heidän kanssaa. 

työnjohto  ja  maastossa oltiin tyytyväisempiä kuin piirikonttoruila 
 (kuva  8).  

Alaisilta kaivattiin kuitenkin enemmän palautetta omasta 
työskentelystä. Yli puolet esimiehistä ilmoitti saavansa 
riittämättömästi palautetta omasta työskentelystään  ja  olevansa 
korkeintaan suurin piirtein selvillä niistä perusteista, joilla alaiset 
arvioivat esimiesten toimintaa. Yli kaksi kolmasosaa esimiehistä oli 
kuitenkin melko varmoja siitä, miten alaisia tulisi kohdella. 
Ihmissuhdeasioiden esille ottamisen  ja  käsittelyn koki vaikeaksi 
ainakin silloin tällöin vajaa puolet esimiehistä.  

Tie  Hyvinvointiin  
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Esim iesten johtamistyyli  

Esimiehet tekevät  ryhmäpäätöksili  noin puolessa erilaisista 
tilanteista.  Esimiehetjakaantuvat  tasaisesti  ihmissuhde-  ja  
tehtäväsuuntautuneisjin. 

Esiniiesten johtamistyyli  maanttelee hänen alaistensa motivaation. 
Motivoiva johtamistyyli perustuu selkeisiin tavoitteisiin, suoraan 
viestintään  ja osallistaniiseen.  Esimiehelle  on  tärkeää lähemmin 
tutustua omiin vahvoihin  ja  heikkoihin puohinsa sekä tajuta, miten 
oma käyttäytyminen vaikuttaa alaisten asenteisiin. 

Esimiesten johtaniistyylin arviointiin käytettiin Fiedlerin "Vähiten 
pitämäsi työtoveri't  (Least Preferred Coworker, LPC)  -mittaria ja 
Vroom-Yettonin Osallistavuus-mittaria  (Mean Level of 
Participation, MLP).  Kummatkin mittarit ovat erittäin laajalti 

Kuva  9.  Esimiesten 
käyttämät päätöksenteko- 
tavat piirikonttorilla  ja 

 maastossa. 

Piirikontto  

Maasto 

•  Konsensus-päätös  

D  Ryhmäkonsultointi  
•Yksityinen 
konsultointi  

DTiedon  hankkiminen 

 UYksin  päättäminen  

0% 20% 40% 60% 80% 100  
% 

%:ia esimiehistä 

käytettyjä  ja  erittäin luotettaviksi havaiuuja. 
Osallistavuus  

Osaliistavuus-asteikolla arvioidaan sitä, missä määrin esimies antaa 
alaisilleen mandollisuuden osallistua työpaikkaansa koskevaan 
päätöksentekoon. 

Esimiesten osallistavuudessa piirikonttorin  ja  maaston välillä ei ollut 
eroja. Yli puolessa erilaisista tilanteista esimiehet pitävät 
ryhmäpalaverin  ja  päättävät  sen  jälkeen joko itse  tai  hyväksyvät 
ryhmän tukeman päätöksen  (kuva  9). 

LPC-mittarin  on  yleensä katsottu mittaavan esimiehen 
Ihmissuhde/tehtävä - 	ihmissuhde/tehtävä -suuntautuneisuutta.  Esimiesten, jotka arvioivat 
suuntautuneisuus 	 vähiten pitämänsä työtoverin melko kielteisesti,  on  katsottu 

ensisijaisesti motivoituneen suoriutumaan hyvin työtehtävistään. 
Esimiehet, jotka arvioivat vähiten pitämänsä melko myönteisesti  on 

 katsottu pääasiallisesti suuntautuneen ylläpitämään hyviä 
ihmissuhteita.  
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Kuva  10. Ihmissuhde-  ja 
tehtäväsuuntautuneiden 

 esimiesten osuudet 
piirikonttorilla  ja 

 maastossa 

Kehittämistoimenpiteitä 
 pohdittavaksi 

Esiniiehen  tehokkuus riippuu siitä miten hyvin hänen 
johtamistyylinsä sopii kulloiseenkin tilanteeseen. Tehtäväkeskeisen 
johtamistyylin  on  havaittu olevan tehokkain tilanteissa, jotka ovat 
johtamiselle erittäin "suotuisia"  tai "epäsuotuisia". 
Ihmissuhdesuuntauneiden  esimiesten  on  havaittu olevan 
tehokkaimmillaan "keskinkertaisen" suotuisissa tilanteissa. 

Tilanteen suotuisuuden johtamiselle määrää  se a)  miten alaiset 
hyväksyvät esimiehensä,  b)  miten selkeä ryhmän tehtävärakenne  on 

 ja  c)  miten paljon esimiehellä  on  muodollista valtaa rankaista  ja 
palldta  alaisiaan. Toisin sanoen tilanteen suotuisuus riippuu siitä 
missä määrin esimiehellä  on  vaikutusvaltaa ryhmän toimintaan. 
Lukijan  on  syytä pitää mielessä, että kummallakin johtamistyylillä 

 on  omat hyvät  ja  huonot puolensa  ja  kumpikin tyyli  on  tehokas 
oikeassa tilanteessa. Kummankin tyyliset johtajat ovat lisäksi 
keskimäärin yhtä pidettyjä. 

Piinkontton 	 U  Ihmissuhdesuuntautuneet  
0  Joi.istavat 

- • 	U  Tehtäväsuuntautuneet  
0% 20% 40% 60% 80% 100%  

%:ia esimehistä 

Tehtävärakenteen  ja  valta-asemansa suhteen suurin  osa  tiepiirin 
esimiehistä etenkin maastossa lienee keskimaaraisen  suotuisissa 
olosuhteissa. Tutkimuksissa  on  havaittu, että rakennusalalla 
ihmissuhdesuuntautuneet esimiehet menestyvät paremmin kuin 
tehtäväsuuntautuneet. 

Piirikonttorin  ja  maaston esimiehet jakaantuivat melko tasaisesti 
ihmissuhdesuuntautuneisiin  ja tehtäväsuuntautuneisiin.  Vajaa 
viidennes esimiehistä sijoittui näiden kanden johtamistyylin väliin 

 (kuva  10). 

•  Katso itseäsi peilistä: pohdi omia motiivejasi, asenteitasi  ja 
tunteitasi  esimiehenä. Kuvittele asioita myös alaisesi 
näkökulmasta. 
Mieti perustuuko arvovaltasi esimiehenä pelkkään asemaan vai 
arvostavatko alaisesi myös ammattitaitoasi  ja  valmentajan 
kykyjäsi.  
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Tulosjohtaminen 
Tulosjohtamiseen  oltiin kohtalaisen sitoutuneita. Työntekj/öillä 
sitoutumista vähentää epäselvyys tavoitteista, mittareistaja 
omasta roolista tavoitteiden saavuttamisessa. Etenkin maaston 
työnjohdolla sitoutumista vähentää vaikutusmandollisuuksien 
puutteellisuus. Myös mittarien luotettavuuttaja 
oikeaanosuvuutta epäiltiin kaikissa ammattiryhmissä 

Tulosjohtamisessa  saavutetut tulokset riippuvat pitkälti siitä, miten 
hyvin henkilöstö tuntee  ja  hyväksyy ryhmänsä tavoitteet, saa 
osallistua niiden  asetteluun  ja  saa palautetta niiden 

 toteutumisesta.Tulosjohtamisen  toteutusta  tiepiirissä  arvioitiin 
kandella  summamuuttujalla: Tujo -roolin selkeyttä mitattiin 
kysymyksillä  50, 51, 53, 55  ja  58-60.  Sitoutuneisuutta 

 tulosjohtamiseen  mitattiin kysymyksillä  54, 56, 57, 61-63, 101, 112 
 ja  115.  

Tujo-roolin selkeys  

Kuva  11. Tujo-roolin 
selkeys  ja tujoon 

 sitoutuminen 
 vastuualueittain. 

Oma rooli  tulosjohtamisessa  tunnettiin maastossa  keskimaann vain 
 suurin piirtein, mutta  piirikonttorilla  jo  lähes melko hyvin. Piiri

-konttorilla johto/esikunta  ja  tekniset palvelut oli parhaiten selvillä 
omasta roolistaan.  Projekteissa  oma  tulosrooli  tunnettiin paremmin 
kuin  rakennushankkeilla  (kuva  11).  

Eri ammattiryhmien välillä erot olivat  jo  paljon  dramaattisempia. 

PIIRIKONITORI:  I  
Johto/esikunta _______________ : 

Hailintopalvelut Dl34,s  

Tekniset palvelut  -.., 

Suunnittelupalvelut ______________________ 

Tienpitoalueet -- 

Kaikki  _____________________ 

MAASTO:O  I 	I  
Tekniset palvelut  _____________________ 

iu.u :.t: ?4445  

Rakennushankkeet  

Projektit  ,€  

Kaikki  
I 
1 

I 	I 	 I 	I 
2 	3 	4 	5 	6 	7  

keskiarvo  
Tujo-rooIin  selkeys 	DTujoon sitoutumineni  
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Kuva  12. Tujo-roolin 
selkeys  ja tujoon 
sitoutuniinen 
ammattialoittain..  

Tavoitteiden 
tunteminen 

työntekijöillä 

hyvin  
36% 	 huono  

S  sti  
25%  

Tietoisuus omasta tujo-roolista heikkenee ammattiaseman laskiessa. 
Työntekijöille  ja toimistohenkilöstölle tulostavoitteet,  niihin liittyvät 
mittaritja tavoitteiden saavuttamiskeinot olivat selvästi huonommin 
selvillä kuin muulle henkilöstölle  (kuva  12).  Työntekijöistä  vain  
reilu kolmannes  ja toimistohenkilöstöstä  runsas puolet oli vähintään 
melko hyvin selvillä tavoitteista. Tavoitteisiin liittyvät mittarit 
tunnettiin vielä huonommin. Työntekijöistä vajaa neljännes  ja 
toimistohenkilöstöstä  kolmannes oli niistä hyvin selvillä. Tavoista 
vaikuttaa tulostavoitteiden saavuttamiseen oli vähintään melko 
hyvin selvillä kolmannes työntekijöistä  ja  noin  40 % toimistoväestä. 
Väliaikatietoja  tavoitteiden saavuttamisesta sai vähintäin melko 
riittävästi  70 %  työntekijöistä  ja toimistoväestä.  On  kuitenkin 
kyseenalaista miten mielekkääksi palaute koetaan, ios tavoitteita  ja 

 mittareita ei kunnolla tunneta. 

suurin 	 Epäselvyyttä omasta tulosroolista selittää osaltaan  se,  että 
piirtein 	 vaikutusmandollisuudet tavoitteiden asetantaan koettiin pieniksi. 

Työntekijöistä  vain  viidennes  ia  toimistohenkilöstöstä neljännes 
koki voivansa vaikuttaa vähintäin melko paljon tulosryhmänsä 
tavoitteiden asettamiseen. Vajaa kaksi kolmannesta johdosta  ja 

 puolet työnjohdosta katsoo itsellään olevan vähintään melko paljon 
mandollisuksia vaikuttaa tavoitteiden asettamiseen. 

Tujoon  sitoutuminen 	Sekä piirikonttorilla että maastossa oltiin keskimäärin kohtalaisen 
sitoutuneita tulosjohtamiseen. Piirikonttorilla sitoutuminen oli 
voimakkainta johdossa/esikunnassa  ja  heikointa suunnittelupal-
velussa. Pohjoisen tienpitoalueen tiemestaripiireissä sitoutuminen 
oli heikompaa kuin eteläisen tienpitoalueen tiemestaripiireissä  (kuva 

 11).  Työntekijät olivat vähemmän sitoutuneita kuin johto  tai 
 työnjohto  (kuva  12).  

Työntekijöistä  ja toimistohenkilöstöstä  noin puolet katsoi vähintään 
melko hyödylliseksi toimia tulosiyhmänsä tavoitteiden eteen  ja  vain 

 reilu neljännes piti mittareita luotettavina  tai oikeaanosuvina. 
 Kolmannes työntekijöistä  ja  neljännes toimistohenkilöstöstä  
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katsoikin,  että tavoitteita  on  vaikea ottaa vakavasti. Näistä 
epäilyistä huolimatta yli  70 %  työntekijöistä  ja 
toimistohenkilöstöstä  ilmoitti seisovansa tavoitteiden takana. 
Palkkausjärjestelmää piti kannustavana vajaa puolet työntekijöistä 

 ja  vain  viidennes toimistohenkilöstöstä. Työntekijöistä  40 %  ja 
toimistohenkilöstöstä  neljännes katsoi että tulosjohtaminen  on 

 vaikuttanut myönteisesti omaan hyvinvointiin. Vaikutuksia 
tulosiyhmän tuloksellisuuteen pidettiin jonkin verran suurempina. 

Toisaalta myöskäiin esimiehet eivät suhtaudu tulosjohtamiseen 
varaukseilisen myönteisesti. Mittareita pitää epäluotettavina yli  40 
% työnjohdosta  ja  kolmannes johdostaldn. Kolmannes työnjohdosta 

 ja  vajaa viidennes johdosta katsoi, että mittareilla ei mitata oleellisia 
asioita. Vajaa neljännes johdosta  ja  vajaa kolmannes työnjohdosta 
katsoikin, että tavoitteita  on  vaikea ottaa vakavasti. Kolmannes 
johdosta  ja  viidennes työnjohdosta piti palkkausjärjestelmää 
kannustavana. Neljännes johdosta  ja  viidennes työnjohdosta katsoi, 
että tujo  on  vaikuttanut heidän hyvinvointiinsa kielteisesti 

Ohessa  on  erään tulosjohtamiseen tyytyväisen toimistohenkilön 
minulle lähettämän kirjeen kopio: 

Vastattuani kyselyysi,  näytti miltei irvokkaan iloiselta  se  syötyytyväisyys,  joka 
minulla tällä hetkellä  on.  Melkein  20  vuotta olin palvellut valtion laitosta,  jota 

 pidin melkein rangaistuslaitoksena: 

vähän koulutusta  ja sekin  kehnosti suoritettu, vähän palkkaa  ja sekin 
napisten  maksettu muka ylimitoitettuna 

• toimistotyöntekijänä  olin rupusak/da, valtiolla oli työllistämisvelvoite 

• ennakkoasenne esimiehillä,  ettei  se  osaa tehdä mitään 

• 	en  voinut mennä muuallekaan, kun olin "velkakierteinen" 

• 	vain  voimakas velvollisuudentuntoni vei  minut  aamuisin työpaikalleni. Joka 
päivä rukoilin, että jaksaisin vielä tämän päivän. 

"... tulosjohtaminen  • 	vähät työt annettiin viikonloppuvapaalle  ja lomille  lähdettäessä, lienee 
työnjohto koulutuksessakin jotain mätää? Ensimmäinen vapaapäivä meni 

kurkisteli  tehdessä työtä  ja  kun jäin lomalle,  en  tiennyt olinko onnistunut vai  en.  

tielaitokseen  saaden (Ajattele, miltä tällainen työnteko näyttä perheestä päin katsottuna?). 

aikaan tervehenkistä Lopulta olin niin stressattu kaikesta olemattomuudesta muiden samanlaisten 

itsetutkistelua  työntekijöiden tavoin, että itsesuojeluvaistoni kehoitti minua toimimaan. 
Opettelin  siviilissä niitä asioita, joita tavallisesti kaytetään työssä. 

esimiesten mielissä." .Samanaikaisesti tulosjohtaminen kurkisteli zielairokseen saaden aikaan 
tervehenkistä itsetutkistelua  esimiesten mielissä. 

Urakierto esimiehillä  (ei uskottu alaisren sellaiseen pystyvän...)  ja 
organisaariouudistukset  loivat tympääntyneille hyvän markfdnaraon. 

Minulta alettiin vaatia työtä, aluksi jotain kalvojen rekemisiä tiettyihin 
tilaisuuksiin  ja  se  oli  jo  jotain. 

Tulosjohtaminen  ravisteli ns. palvelijain huonettakin: jokaisen tekemiset 
tulivat vuorollaan suurennuslasin  alle.  

EI  VOiTU  ENÄÄ PITÄÄ IHMISIÄ, KUTEN TUNNETUSSA KIRJASSA 
KUOLLEET SIELUT  
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Kaikki edellä luetellut  asiat  aiheuttivat "nopean" prosessin:  

•  vaadittiin enemmän työssä (työ oli  kohdennettuaja  tarkoituksenmukaista) 

 •  minua alettiin kouluttaa  ja Iwn  onnistuin työssäni  

•  minulle maksettiin lisää palkkaa 

Tämä kehitys  jatiwu,  enkä toivo  sen  päättyvän  -  vihdoinkin  ELAN!.  

Tulosjohtamiseen  ja tulostavoitteisiin  sitoutumista lisäsi oman 
roolin selkeys tujossa, hyvä työsuojeluasioiden hoito, tyytyväisyys 
työhön, esimieheltä saatu tuki, yhteistyön sujuvuus alaisten kanssa, 
työn mielekkyys, tuki alaisilta, hyvät välit työtovereihin  ja 

 esimiehiin, oman työn hallinta, myönteiset kokemukset aiemmista 
muutoksista  ja  vähäiset stressioireet. Tulosjohtamiseen 
suhtaudutaan siis sitä myönteisemmin, mitä paremmaksi työolot 

Kuva  13.  Tujoon  
sitoutumiseen yhteydessä 
olevat tekijät. 

Stressioireet  j 	JTujo-rooiin  selkeys 

Aiemmat muutokset 	 Työsuojelu  j  

Tyon hallmtaJ 	Tujoonsitoutumunen  I  Tyotyytyvaisyys 

_______ ___ 	I  .flM 

ftJ 

Kehittämistoimia 
 pohdittavaksi 

koetaan  (kuva  13).  

•  Tiedotuksen lisääminen tavoitteista, mittareista  ja  siitä mitä 
jokaisen tulisi tavoitteiden eteen tehdä. 

•  Palautteen lisääminen tulostavoitteiden kulloisestakin tilasta, 
ks. luku "Palautteen antaminen". 

• Toimialakohtaisten kalvosarjojen  laatiminen yleisimmistä 
tavoitteista, mittareista  ja  tarvittavista toimenpiteistä 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

•  Koko  vuoden  kattavien tulostavoitteiden jakaminen 
tulosryh,nissä  lyhyen tähtäimen osatavoitteisiin. Tavoitteen 
saavuttaminen ei saa olla liian kaukana tulevaisuudessa. 

•  Olemassa olevien päätä ksente komandollisuuksien 
"mainostaminen"  ja  niiden tarkka hyödyntäminen. 

• Tulostavoitteita  ja  muutakin toimintaa koskevan päätöksenteon  
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Kuva  14. 
 Keskustelumandollisuudet 

 ja  työryhmän ilmapiiri 
 vastuualueittain. 

Kehittämistoimia 
pohdisttavaksi 

\I j /  

työtovereiden kesken sujuu vähintään melko hyvin  ja  että  he 
 miettivät usein työtovereiden kesken keinoja parantaa  työtuloksia 

(liite4). 

•  Ongelmien avoin käsittely yhteispalavereissa. 

•  Ongelmat ratkaistaan tarvittaessa ulkopuolisen vetämissä 
palavereissa. 

•  Anna alaisillesi esiiniymistehräviä,  tarjoa tilaisuuk.sia puhe-  ja 
kirjoirustaidon  harjoitteluun. 

• Hälytyksien  ja  muiden töiden tasapuolinen  jakaminen 
 työntekijöiden kesken.  
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Työsuojelu  

Kuva  15 
Työsuojeluilmapiiri 
vastuualueittain.  

Suurin  osa  vastaaflsta  oli tyytyväisiä fyysisiin työoloihinja 
käytettävissään oleviin laitteisiin. Tapaturmariskiä pidettiin 
maastossa kuitenkin kohtalaisen suurena. Tiepiirinjohdonja 
omien esimiesten työsuojeluaktiivisuudessa nähtiin myös selvästi 
parantamisen varaa. 

Työpaikkojen työsuojelutoiminnan tuloksellisuuden kannalta 
keskeisessä asemassa  on  johto.  Sen tekemillä  päätöksillä  on 

 huomattava merkitys sille, millaiseksi työolotja työsojelun taso 
työpaikalla muodostuu.  On  myös tärkeätä, että työntekijät voivat 
osallistua heidän työolosuhteita koskevien ratkaisujen tekoon. 
Työpaikkojen työsuojeluilmapiiriä tutkittiin kysymyksifiä  77-85.  

Työsuojelu-ilmapiiri koettiin keskimäärin kohtalaisen hyväksi, 

PIIRIKONTTORI: 

Johto/esikunta  3  

Hallintopalvelut  p4.4  

Tekniset palvelut  4.5  

Suunnittelupalvelut  4.5  

Tienpitoalueet  g4,4  

Kaikki  4•5  

MAASTO: 

Tekniset palvelut  

Etel. tienpitoalue 

Pohj. tienpitoalue 

Rakennushankkeet _____  14,1  

Projektit  _____  p4.4  

Kaikki  _____ _____ _____ _____  

1 

	

r 1 	T1 	•  

	

2 	3 	4 	5 	6 	7  

keskiarvo 

suuria eroja eri vastuualueiden ei ollut. Parhaiten työsuojeluasiat 
koettiin hoidetun eteläisen tienpitoalueen tiemestaripiireissä  ja 
johdossa/esikunnassa, huonoiten  taas rakennushankkeilla  (kuva  15).  

Noin  70 %  vastaajista piti työympäristöään vähintään melko 
viihtyisänä,  mutta vajaa kolmannes maaston henkilöstöstä katsoi, Tyoympansto  etta heidan tyossaan  on vahintaan  melko usein vaara vahingoittaa 
itseäitn  tai  terveyttään. Käytössään oleviin laitteisiin oli vähintään  
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melko tyytyväisiä liki  80  %  vastaajista. 

Noin puolet vastanneista katsoi tiepiirin johdon  ja lähimrnän 
 esimiehen välittävän henkilöstön hyvinvoinnista korkeintaan jonkin 

verran. Reilu puolet vastanneista piti työolojen kehittämiseen 
liittyvien asioiden käsittelyä työpaikallaan joustavana. Ainoastaan 
reilut  40  %  vastaajista katsoi esimiehensä keskustelevan usein 
alaistensa kanssa työsuojeluasioista (illte  4).  

Toisaalta työtoverien keskenkään ei  sen  enempää keskustella 
työsuojeluasioista. Puolet vastanneista katsoi, että heidän 
työryhmässään otetaan vähintään melko usein huomioon toisten 
hyvinvointi  ja  keskustellaan työsuojeluasioista. Työolojen  ja 

 ilmapiirin edelleenkehittämistä piti tarpeellisena  85  %  vastaajista. 

Kehittämistoimia • Hyvinvointitavoitreiden  vuosittainen asettaminen yhdessä  koko  
pohdittavaksi iyöryh,nän  kanssa. 

I •  Jonkun  tai  joidenkin tiepiirin henkilöstöön kuuluvien 
\ 	1/;  henkilöiden kouluttaminen sisäisiksi konsulteiksi auttamaan 

- tulosryhmiä kehittämistoimien  toteutuksessa. 
\\ •  Esimiesten työsuojelukoulutuksen lisääminen. 

•  Työsuojelu-ohjeiden painottaminen tehtävänjako-rilaisuuksissa. 
•  Työsuojelu-ohjeiden ottaminen huomioon tehtäväannoissa. 
• Riskikarroirusren  ja  tapaturma-analyysien tekeminen 
•  Rohkaise säännöllistä liikuntaa sekä uusia harrastuksia  ja  

vapaa-ajan toimintoja 
•  Painopiste henkisen työsuojelun kehittämiseen. 

Työtyyväisyys  ja  -motivaatio  
Koko  piirin henkilöstö oli töihinsäja tielaitokseen työnantajana 
melko tyytyväisiä. Työmotivaatio oli myös hyvä  ja  työllä koettiin 
olevan tärkeä  sUa  elämässä. 

Ihmisen voi pakottaa tekemään jotain, mutta häntä ei voi koskaan 
pakottaa tahtomaan  sen  tekemistä. Tahto syntyy ihmisen sisällä,  ja  
motivaatio  on se  sisäinen käyttövoima, joka tekee työstä ilon. 
Työtyytyväisyyden  ja  -motivaation synnyssä  on  keskeistä  se,  missä 
määrin henkilö voi työssään tuntea saavuttavansa  ja edistävänsä 

 itselleen tärkeitä tavoitteita.  On  muistettava, että tyytymättömyys 
voi olla myös hyödyllistä,  jos  tyytymättömyyden kohde pystytään 
tunnistamaan  ja tunne  kanavoimaan toimintaan tilanteen 
parantamiseksi. Työtyytyväisyyttä mitattiin kysymyksillä  92, 95, 96, 
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99, 108, 116  ja  117  ja  työmotivaatiota kysymyksillä  100, 102-106, 
109-111  ja  113.  

Työtyytyväisyys 	 Työhön oltiin tiepiirissä keskimäärin melko tyytyväisiä. Maastossa 
henkilöstö oli tyytyväisempää kuin piirikonuorilla. Teknisten 
palvelujen henkilöstö jajohto/esikunta oli tyytyväisempää 
työoloihinsa kuin muun piirikonttorin henkilöstö  (kuva  16).  Kolme 
neljäsosaa vastanneista oli työhönsä vähintään melko tyytyväisiä. 
Vajaat  60 %  vastanneista kaipasi työhönsä kuitenkin vähintään 
jonkin verran muutoksia. Lähes kaikki vastaajat kokivat työnsä 
tärkeäksi elämänsisällöksi. Noin  80 %  vastaajista oli tyytyväisiä  

Kuva  16.  Työtyytyväisyys 
 ja  -motivaatio 

vastuualueittain. 

PIIRIKONTTORI: [ J  
Johto/esikunta 

____ 	 ____ 
_____ 	 _____  9  

Hallintopalvelut •.•-•. .  
Tekniset  rlvelut  r  _______  

--. 

 
Suunnittelupalvelut 

r _ 
.--.  ---- r  . 

Tienpitoalueet  r  - 	.  
MAASTO: 

Tekniset palvelut  . p5.4  

Etel.tieripitoali.ie  . 
. iii  - 	,,e,o,,,,,c 	«c., 	- 

Pohj. tienpitoalue ::.. 

Rakennushankkeet :: .  
D 	I  roJe%Lk  .... 

Kaikki  .5,5 

1 2 	3 	4 	5 	6 	7  

keskiarvo  
D  Työtyytyvöisyys  U  Työmotivaatio 

Tielaitokseen työnantajana  (lute 4).  

Eniten työtyytyväisyyden tasoon vaikutti työsuojeluasioiden hoito, 
tulosjohtamisen toteuttamistapa, työn mielekkyys, stressioireiden 
määrä, tuki esimieheltä, työryhmän ilmapiiri, yhteistyön sujuvuus 
alaisten kanssa  ja  työn hallinta  (kuva  17). 

Työtyytymättömyyttä avovastauksien  mukaan aiheutti eniten kiire, 
esimieheltä saadun tuen puutteellisuus, paikkausongelmat, 
työtilojen  tai välineiden/kaluston  puutteet, toiminnan epävarmuus  ja 

 jatkuvat muutokset, epämukavat työajat, työn arvostuksen puute, 
työmäärän epätasainen jakautuminen sekä ilmapiiriongelmat 
(taulukko  2). 
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Kuva  17. 
 Työtyytyväisyyden 

määrätytyminen Kuopion 
tiepiirissL 

Työhön oltiin myös motivoituneita. Piirikonttorilla työt koettiin 
Työmotivaatio  motivoivimmiksi  kuin maastossa, piirikonttorin  tai  maaston sisällä 

ei ollut merkittäviä eroja. Noin  90  %  vastaajista kertoi yrittävänsä 
itse löytää keinoja, jotka tehostaisivat heidän työtään, kokevansa 
henkilökohtaista vastuuta tekemästään työstä  ja  ottavansa työssään 
asiakkaan huomioon. 

Työmotivaatiota nosti eniten työtyytyväisyys,  tujon  toteutustapa,  
työn mielekkyys, tujo-roolin selkeys  ja  työsuojeluilmapiirin  
myönteisyys. 

Taulukko  2.  Tyytymättömyyden aihe 	Piiri-konttori 	Maasto 	Yhteensä 

Tyytymättömyyden aiheet 
piinkonttorilla  ja  Kiire 	 16,9  %  (33) 	16,3  %  (47) 	16,6  %  (80) 

maastossa. Avovasta- Esimiesten toiminta 	17,4  %  (34) 	11,1  %  (32) 	13,7  %  (66) 
uksissa  olleiden 
mainintojen 1Jan Palkkausongelmat 	13,8  %  (27) 	7,3  %  (21) 	9,9  %  (48)  

Työolosuhteet 	 8,2  %  (16) 	10,8  %  (31) 	9,7  %  (47)  

Toiminnan epävarmuus/ 	6,2  %  (12) 	8,3  %  (24) 	7,4  %  (36)  
muutokset 

TyövälineetIkalusto 	3,6  %  (7) 	8,3  %  (24) 	6,4  %  (31) 

Työilmapiiri 	 6,2  %  (12) 	4,5  %  (13) 	5,4  %  (26) 

Epämukavat  työajat 	- 	 9  %  (26) 	5,4  %  (26)  

Työn arvostus 	 8,7  %  (17) 	3,1  %  (9) 	5,4  %  (26)  

Töiden epätasainen  jako 	5,1  %  (10) 	4,9  %  (14) 	5,0  %  (24)  

Koulutus 	 3,6  %  (7) 	3,5  %  (10) 	3,5  %  (17)  

Työn yksipuolisuus 	5,1  %  (10) 	0  %  (1) 	2,3  %  (11)  

Joku muu 	 5,1 %(10) 	4,2 %(12) 	4,6  %  (22)  

Yhteensä 	 100% (195) 	100  %  (288) 	100  %  (483) 
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Vahvuudet 	 . ... 	 •. 	. 	. 	. Tiepunn henkiloston tyomonvaatio  oli korkea  ja  omaan tyohon 
sekä Tielaitokseen työnantajana oltiin  varsin  tyytyväisiä. 
Työnteolla oli merkittävä sija vastaajien elämässä. Töitä pidettiin 
mielekkäinä  ja  ne haluttiin melko hyvin. Työryhmien ilmapiiriin 

 ja esimies/alais väleihin  oltiin etenkin maastossa melko 
tyytyväisiä. Esimiehet olivat tyytyväisiä alaisilta saamaansa tukeen 

 ja  yhteistyöhön heidän kanssaan. Työympäristöä pidettiin 
viihtyisänä  ja  käytettävissä olevia työvälineitä/kalustoa 
tarkoituksenmukaisena  ja  tehokkaana (taulukko  3). 

Kehittämistarpeet 	 . ............................. .. .  Vaikka valeja esimiehun pidettunkin hyvina, heilta kaivattiin 
enemmän tukea: palautetta, tietoa, kannustusta, vaikutus-
mandollisuuksia  ja  halukkuutta panostaa työsuojeluun. Hyvällä 
työsuojeluasioiden hoidolla luodaan tutkimuksen mukaan perusta 
työtyytyväisyydelle  ja -molivaatiolle  sekä tujoon sitoutumiselle. 
Tuen tarve oli suurin toimistohenkilöstöllä  ja  työntekijöillä. 

Esimiehiltä  saadun huomion riittämättömyys näkyy myös siinä, 
että  vain  vajaa puolet vastanneista katsoi, että heidän töitään 
arvostetaan työyhteisössä. Myös alaisilta  ja työtovereilta  toivottiin 
enemmän palautetta omasta työskentelystä  ja  halukkuutta 
keskustella hankalistakin asioista. 

Eniten tyytymättömyyttä etenkin piirikonttorilla aiheutti jatkuva 
kiire  ja  siihen liittyvä stressi. Kiireen  ja stressin  kokeminen oli 
yhteydessä ongelmiin työn hallinnassa jatkuvassa muutoksessa, 
muutoksien huonoon toteutukseen, puutteisiin työjärjestelyissä, 
työn epäitsenäisyyteen, työsuojeluasioiden huonoon hoitoon, 
esimiehiltä, työtovereilta  ja  alaisilta saadun tuen vähäisyyteen  ja 
tujo-roolin epäselvyyteen. Stressioireet yhdistettiin myös 
tulosjohtamiseen. 

Muutoksien toteutustavassa nähtiin kehittämistä. Muutoksiin 
liittyvää tiedottamista, koulutusta  ja  osallistumista suunnitteluun 
piti  vain  vajaa puolet vastanneista hyvänä. Enemmistö vastaajista 
koki myös ainakin jonkin verran epävarmuutta, siitä kuinka omat 
taidot tulevat riittämään tulevaisuudessa. Yleensä ottaen muutokset 
koettiin kuitenkin haasteena. 

Välitön kehittämistarve etenkin maastossa  on  lisätä henkilöstön 
tietämystä tulostavoitteista, niihin liittyvistä mittareista  ja  omasta 
roolista näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Näistä oltiin selvillä  
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keskimäärin  vain  suurin piirtein (taulukko  3). Mittarien 
 luotettavuutta  ja oikeaanosuvuutta  sekä omia mandollisuuksia 

vaikuttaa tavoitteiden asetantaan epäiltiin myös suuresti. Toisaalta 
vanhat perinteet ehkä vaikuttavat siihen, ettei täysin osata käyttää 
nykyisiäkään vaikutustapoj  a.  Vaikutusmandollisuuksia tulisi siis 
mainostaa  ja  kannustaa niiden käyttöön. Palkkaus-järjestelmää ei 
pidetty  kovin kannustavana  etenkään piirikonttorilla. 

Edellämainitut kehittämistarpeet ovat johtaneet osaltaan siihen, 
ettei tujoon ole sitouduttu täysimääräisesti. Esimiehetkään eivät 
suhtaudu tujoon varauksettoman myönteisesti. Voidaan siis 
olettaa, ettei tulosjohtamiskulttuuri ole vielä saanut Kuopion 
tiepiirissä pysyvää jalansijaa. Valmiutta sitoutua mielekkäiksi 
koettuihin tulostavoitteisiin  kyllä  löytyy. Tulosjohtamisen 
toteutustavassa tulee  vain  ottaa nykyistä enemmän huomioon 
henkilöstön toiveet  ja  tarpeet. Tulee muistaa ettei organisaatiota 
tule sopeuttaa tulosjohtamiseen, vaan tujo organisaatioon.  Tujon 
toteutustavafla  on  keskeinen merkitys työtyytyväisyyden  ja - 

 motivaation muodostumisen kannalta. Muutosjohtamisen 
kehittämiseen yleensäkin kannattaa kiinnittää huomiota. 

_- 	345  Kuva  18.  Kuopion 	 /  2 	 6  
tiepiirin kehittämistarpeet 	 ' 1TYÖTYYT Älsyys  
ja vahvuudet. 

KEHITTÄMtSTARPEET:  I 	I  VAHVUUDET:  

Tuki esimieheltä 	 Motivoituneisuus  
työhön 

Kiire  ja  stressi  

Tujon  toteutustapa 	I 	I  Töiden mielekkyys  

Tujo-roolin selkeys Töiden hallinta 

Muutoksien toteutus Työryhmien ilmapiiri  

Tulosmittarit Esimies/alais  välit 

Työsuojelu Työympäristön 
viihtyisyys  
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Kuopion tiepiirin vahvuuksien painoarvo näyttää olevan kuitenkin 
selvästi kehittämistarpeita suurempi, mikä näkyy korkeana 
työtyytyväisyytenä  ja -motivaationa  sekä työn suureksi koettuna 
merkityksenä  (kuva  18).  Tämä antaa hyvää ponnistuspohjaa 
toiminnan edelleen kehittämiselle. 

Kehittämisvoimavaroja  kannattaa suunnata erityisesti  

Kuva  19.  Työn henkisen 
kuormittavuuden 
vähentäminen.  

5  
VÄHENTYNEET 
STRESSIOIREET  

piirikonttorin  ja  siellä hallintopalvelujen työolojen kehittämiseen 
tavoitteena pääasiassa työn henkisen kuormittavuuden 
vähentäminen  (kuva  19).  Paras  tilanne oli teknisissä palveluissa  ja 
johdossa/esikunnassa.  Maastossa taas kehittämistarve  on  suurin 
pohjoisella tienpitoalueella  ja rakennushankkeilla.  

Suuntaviivoja 	 Tiepiirin kannattaa jatkaa edelleen organisaatiohierarkioiden 
tulevaisuuteen 	 purkamista  ja joustavien yhteistyömuotojen  (kuten projekti- 

ryhmien) suosimista. Esimiesten  ja  työntekijöiden valtuuksia tehdä 
päätöksiä omilla vastuualueillaan  ja vaikuttamismandollisuuksia 

 yhteisiin asioihin tulee edelleen lisätä. Tämä  on sopeutuvuuden  ja 
 joustavuuden yksi edellytys. Jotta tämä toimisi tarvitaan 

välttämättä vapaata  ja  avointa viestintää  ja  vuorovaikutusta, niin 
että jokainen tietää tarkkaan, mitä hänen odotetaan tekevän.  

On palkittava  onnistumisesta, aloitteisuudesta  ja tietotaidosta -  ei 
pelkästä asemasta  ja  koulutuksesta. Antamalla palautetta alaisille 

 ja tyotovereille  saadaan heidät tuntemaan, että heidän 
henkilökohtainen panoksensa  on  tärkeä  osa  kaikkien yhteistyössä. 

Tulevaisuuden kannalta ei ole merkityksellisintä kehittämis-
tarpeiden määrä, vaan tapa jolla niihin asennoidutaan (voimavarat 
ratkaista niitä). Ongelmat tulee nähdä käyttämättöminä 
voimavaroina  ja mandollisuuksina,  niitä ei tule kätkeä. 
Tyytymättömyys  on kanavoitava  toimintaan, sitä  on  käytettävä 
oppimisen  ja energian  lähteenä. Tavoitteita ei tule asettaa liian  
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korkealle,  sillä työhteisön  kehittämisessä ei ole tärkeintä vauhti 
vaan oikea suunta. Epäonnistuneet vaikuttamis-yritykset  ja 
kehittämisyritykset  johtavat passivoitumiseen  ja työyhteisö 

 menettää uudistumiskykynsä. 

Summamuuttujat Piirikonttori  Maasto  

JE  HP  TP  SP EP  ka TP  ET PT  Ra  Pr ka  

Työn mielekkyys  5,2 4,8 5,2 4,9 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0  

Kiire  4,8 5,0 4,8 4,7 5,1 4,8 4,2 4,3 4,4 4,2 4,6 4,3 

Keskustelumandollisuudet  6,3 5,9 5,8 5,6 6,5 5,9 5,8 5,4 5,3 6,2 6,3 5,6  

Työn hallinta  5,4 4,5 4,9 4,6 4,7 4,7 4,8 5,0 4,8 5,0 5,0 4,9  

Muutoshalukkuus  5,1 -  4,5 4,4 4,7 4,6 4,1 4,5 4,5 4,2 4,5 4,4  

Tuki esimiehelti  5,1 4,2 5,2 4,5 4,6 4,6 4,4 4,7 4,3 4,3 4,8 4,5  

Välit esimieheen  5,0 4,7 5,5 4,6 5,0 4,9 5,0 5,6 5,1 4,8 5,4 5,2 

Tujo-roolin selkeys  5,9 4,5 5,2 4,8 4,5 4,8 4,2 4,4 4,2 4,1 4,6 4,3 

Tujoon  sitoutuminen  5,1 4,3 4,7 4,1 4,6 4,4 4,2 4,5 4,1 4,3 4,3 4,3  

Työryhmän ilmapiiri  4,8 4,7 5,1 4,8 4,6 4,8 4,8 5,1 4,9 4,8 5,1 5,0  

Työsuojelu  4,8 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 4,8 4,4 4,1 4,4 4,5  

Stressioireet  3,0 3,9 3,1 3,4 3,2 3,4 3,1 3,0 3,3 3,1 3,1 3,1  

Työtyytyväisyys  5,2 4,8 5,3 4,7 4,9 4,8 5,0 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1  

Työmotivaatio  5,9 5,8 5,9 5,7 5,7 5,7 5,4 5,5 5,5 5,5 5,8 5,5  

Yhteistyö alaisten kanssa  5,0 5,2  

Tuki alaisilta  5,3 5,3  

Taulukko  3. S  ummarnuuttujien keskiarvot vastuualueittain. JE=Johto/esikunta, 
 I-TP=Hallintopalvelut, TP=Tekniset  palvelut, SP=S uunnittelupalvelut, EP=Tienpitoalueet, 

ET=Et. tienpitoalue, PT=Pohj. tienpitoalue, Ra=Rakennushankkeet, Pr=proj ektit. 

Tilanteen edelleen parantamiseen suo hyvät mandollisuudet 
henkilöstön sitoutuminen omaan työhön  ja  valmius omaa työtä 
koskeviin muutoksiin. Työyhteisöiltä puuttuu kuitenkin kokemusta 

 ja  taitoja ratkaista ongelmia yhteistyössä - ryhmänä. Olisi siis 
ensiarvoisen tärkeätä luoda henkilöstölle sekä työssä että  

Tie Hyvinvointlin 



Tiivistelmä  ja  johtopäätökset  -  37  

kehittämisprojekteissa  myönteisiä onnistumiskokemuksia. 
Saadessaan aikaiseksi pieniakin havaittavia muutoksia intoutuu 
työyhteisö jatkamaan kehittämistoimintaa. Oma-aloitteisuus  ja 
halukkuus  toiminnan kehittämiseen lisääntyisi  ja  henkilöstön 
voimavarat saataisiin täysimääräisesti käyttöön. Onnistumis-
kokemuksia luotaisiin ottamalla  koko  henkilöstö mukaan tulevien 
muutoksien suunnitteluun  ja  muuhun toiminnan kehittämiseen. 

Toim enpideohjelma  

Tämä tutkimus toi esille useita merkittäviä käyttämättömiä 
voimavaroja. Seuraavassa  on luetteloitu  eräitä keskeisiä 
toimenpiteitä näiden resurssien hyödyntämiseksi:  

1. Piiri-  tai vastuualuekohtaiset  toimenpiteet 

•  Henkilöstön ottaminen mukaan muutoksien suunnitteluun 
mandollisimman laaja-alaisesti  ja  aikaisessa vaiheessa. 

• Vastuualue-  ja tulosryhmäkohtaisten tiedotussuunnitelmien 
 laatiminen. 

Vastuualuekohtaisten kalvosarjojen  laatiminen yleisimmistä 
tavoitteista, mittareista  ja  tarvittavista toimenpiteistä tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Tulostavoitteitaja  muutakin toimintaa koskevan päätöksenteon 
siirtäminen nykyistä enemmän hankkeille. Annettujen 
päätöksentekomandollisuuksien "mainostaminen". 

•  Jonkun  tai  joidenkin tiepiirin henkilöstöön kuuluvien 
henkilöiden kouluttaminen sisäisiksi konsulteiksi auttamaan 
tulosryhmiä kehittämistoimien toteutuksessa. 

Esimiesten työsuojelukoulutuksen lisääminen. 

• Ryhmätyö-  ja ongelmanratkaisumenetelmien  opettaminen 
esimiehille  ja sisäisille konsulteille.  

2. Hankekohtaiset  toimenpiteet 

Seuraavassa  on  mainittu erilaisia töiden kehittämismuotoja siinä 
järjestyksessä kun niiden tulosten seurantamandollisuus 
heikkenee:  
1)  jatkuva neuvonta  ja  ohjaus,  2)  toimiminen työryhmissäja 
projekteissa,  3)  työn monipuolistaminen,  4)  tehtävien delegointi,  
5)  perehdyttäminen  ja työnopastus,  6)  sijaisena toimiminen,  7) 
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työnkierto,  8) yhteistyöelimissä  toimiminen,  9) koulutustoiminta 
 ja  10) itseopiskelu. 

•  Ryhmä-  ja  henkilökohtaisten kehittämis/koulutus -suunnitelmien 
laatiminen yhdessä henkilöstön kanssa (esim. esimies/alais - 
keskustelujen yhteydessä. 

• Kuukausittaisten yhteistyöpalaverien  järjestäminen  ja  sisällön 
kehittäminen. Henkilöstön mielipiteiden aktiivinen kyseleminen 

 ja  huomioonottaminen. 

•  Kandenkeskisten esimies-alais -keskustelujen lisääminen. 
Esimiehille tulisi antaa riittävä valmennus näiden keskustelujen 
käymiseksi. 

•  Esimiesten tehtävänkuvaa muutetaan.  He  käyttävät nykyistä 
suuremman osan ajastaan keskusteluun työntekijöiden kanssa. 

•  Koko  vuoden  kattavien tulostavoitteiden jakaminen 
tulosryhmissä  lyhyen tähtäimen osatavoitteisiin. 

•  Anna alaisillesi esiintymis  ja ongelmanratkaisutehtäviä,  tarjoa 
tilaisuuksia puhe-  ja  kirjoitustaidon harjoitteluun. 

• Hälytyksien  ja  muiden töiden tasapuolinen  jakaminen 
 työntekijöiden kesken.  
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työtapojen edistäminen, työnopastuksen  ja  koulutuksen 
edistäminen, tiedotuksen lisääminen sekä esimiestaitojen 
kehittäminen. Elämäntapoihin liittyviä tavoitteita  

vaiheet sisältö 

tilanteen toteaminen  ja •  uuden suunnittelu 
analyysi •  muutos• 

__________________________ ongelmatilanne  
tavoitteen määrittäminen •  mihin pyritään 

• osatavoitteet 

toimenpidesuunnitelman • toteutusorganisaatio  
laatiminen •  vastuu 

•  aikataulu 
seurantamenettely 

• arviointiperusteet  
toimenpiteiden •  neuvottelu, yhteistyö 
toteutusedellytysten  luominen •  koulutus 

•  tiedotus 
• asenteenmuokkaus  

toteutus  ja  esteiden käsittely •  toteutuksen käynnistäminen 
•  käytännön toimintamuodot 
•  ongelmien ennakointi  ja  

käsittely 
•  aikataulun  ja  tavoitteiden 

______________________________________  tarkistus 
arviointi •  prosessin kuvaus  ja  arviointi 

•  tulosten arviointi 
_________________________  tavoitteiden kannalta  

Kuva  20.  Henkisen hyvinvoinnin edistämisen vaiheet. 

voi olla painon vähentäminen, vapaa-ajan liikunnan lisääminen  ja 
 tupakanpolton vähentäminen. Kuten esimerkeistä käy ilmi 

hyvinvointitavoitteen käsite  on  erittäin joustava  ja  siihen voidaan 
sisällyttää monia varsinaisia vaikuttavuus  ja  taloudellisuus - 
tavoitteita tukevia  ja varmistavia  toimenpiteitä. 

HYVINVOINTITAVOITTEIDEN 
ASETTAMISTILAISUUS  
Olisi toivottavaa, että syksyn  1992  aikana jokainen ryhmän 
esimies pitäisi omalle ryhmälleen hyvinvointitavoitteiden 
asettamistilaisuuden. Tätä tilaisuutta varten, jokaiselle 
ryhmäesimiehelle  on  toimitettu tutkimusraportin liitteenä kalvo  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  
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oman ryhmänsä tuloksista. Tämä tilaisuus olisi samalla työkokous, 
jonka tarkoituksena  on: 

• kyselytutkimuksen  tulosten kertominen ryhmän henkilöstölle-
tulosten yhteinen pohdinta 

• hyvinvointitavoitteiden  asettaminen seuraavalle vuodelle 

• ryhmäkohtaisten kehittämistoimenpiteiden  alustava suunnittelu 

Palautetilaisuus  olisi hyvä pitää ryhmän  koko henkilöstölle. 
Valmistaudu palaveriin tutustumalla  huolellisesti tuloksiin 
etukäteen. Käytä tarvittaessa esimiestäsi  tai työtoveriasi 
keskustelukumppanina. 

Läpiviennin  onnistumiseksi järjestä palaveri paikassa, jossa 
puhelimet eivät häiritse  ja  jossa voidaan käyttää esim. fläppitauluja 
ym. kokousvälineitä. Varaa riittävästi aikaa, jotta  et  joudu 
kskeyttämään hyvää keskustelu-  ja ideointivaihetta  ennen aikojaan. 
Kokoukselle  on  hyvä valita puheenjohtaja  ja  sihteeri, jotka yhdessä 
vastaavat siitä, että kokouksissa sovitut  asiat  eivät unohdu.  He 
kirjaavat  ylös ne  asiat,  joita  on  syytä lähteä ryhmässä kehittämään. 
Samalla  on  hyvä kirjata myös kuka ottaa huolehtiakseen eri 
asioiden eteenpäinviemisestä. Palaverin voit viedä läpi esim. 
seuraavanlaisen ohjelman muodossa: 

Tuloksien esittely 	 Esittele tutkimuksen keskeisimmät tulokset: 

• vastuualueesi  ja tulosryhmäsi  tulosten olennaisimmat piirteet 

• vastuualueesi  ja tulosryhmäsi vahvuudet ja kehittämistarpeet  

Tulokset voit esitellä saamillasi piirtoheitinkalvoilla. Voit ottaa 
myös kalvoja tämän raportin taulukoista. 

Yleiskeskustelu  tuloksista 	Yleiskeskustelu tuloksista, jossa pyritään päätymään yhteiseen 
-  tilanteen analyysi 	tulkintaan siitä, mitkä ovat hyviä, mitkä huonoja puolia.  

Älä  tyydy pelkästään tutkimuksen tuloksiin, vaan laajenna 
keskustelua tulosten taustalla oleviin tekijöihin. Kyselyn 
esiinnostamista asioista kannattaa etsiä konkreettisia esimerkkejä. 
Hae esille erilaisia käsityksiä tilanteesta. Voidaan myös keskustella 
esim. siitä, mikä tuloksissa  on  odotusten mukaista, mikä yllättävää 

 ja  ehkä myös tarkentaa tuloksia. Syyllisiä ei kannata etsiä,  paras  on 
 miettiä miten asian voisi korjata. 

Lopputuloksena kirjataan fläpille osanottajien yhteinen käsitys 
tilanteesta. 

Kehittämisehdotusten 	Sovitaan  millä osa-alueilla muutokset  ja  kehittyminen  on  erityisen 
miettiminen 	 tärkeää tiepiirin/vastuualueesiltulosryhmäsi näkökulmasta. 

Painottakaa  valinnassa erityisesi organisaation tulevan kehityksen 
asettamia vaatimuksia.  
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Valitaan  2 -  5  keskeisintä tekijää  tai  aluetta, joihin kehittämisessä 
keskitytään. Kiijataan jokainen näistä omalle fläppipaperilleen 
otsikoksi. Kiinnittäkää jokainen fläppipaperi erikseen seinälle. 

Käytetään  15-25  minuuttia kehittäniisehdotusten miettimiseen  ja 
 kirjaamiseen fläpeille.  Anna  osallistujien vapaasti vaeltaa 

fläppipaperilta toiselle kirjaten niille itse omia ideoitaan 
ongelmakysymysten ratkaisemiseksi. Tärkeätä  on  ehdotusten 
määrä  ja  monipuolisuus, ei niiden viimeistelyn taso. Tässä 
ideointivaiheessa tulisi keskustelun olla mandollisimman vapaata, 
jotta ryhmä pystyisi luovalla tavalla tuottamaan toimivia, 
käyttökelpoisia vaihtoehtoja. Ideointivaiheessa ei tule kritisoida 
tehtyjä ehdotuksia. 

Lopuksi kannattaa pohtia perusteita ehdotetuille 
kehittämistoimille, ehdotettujen toimenpiteiden hyötyjä sekä 
haittoja  ja  edellytyksiä toimenpiteiden suorittamiselle. 

Laajempaa pohtimista vaativien ongelmien ratkaisemisen  tai 
 lopullisen ratkaisun työstämisen tehdyille ehdotuksille voit 

delegoida työryhmälle, joka voi koostua yhdestä esimiehestä  ja 
 joukosta työntekijöitä  tai  pelkästään työntekijöistä. 

Kehittämisalueet  ja  sovitut toimenpiteet voidaan ryhmitellä 
oheisille lomakkeille  (lute 1)  seuraavasti:  

1.Mitä tilanteen korjaamiseksi voidaan itse tehdä? Voidaanko siitä 
päättää tässä  ja  nyt? Kuka vastaa asian toteutuksesta  ja millä 

 aikataululla?  

2. Mitä odotetaan muiden tulosryhmien tekevän eli erilaiset 
yhteistyökysymykset? Kuka vastaa aloitteen tekemisestä näiden 
osastojen suuntaan?  

3. Miikä  ovat ryhmän odotukset kehittämistoimenpiteiksi  koko 
 tiepiirin tasolla? Mitä toivomuksia ryhmällä  on vastuualueensa 

tai  piirin johdolle? 

Ryhmätyöskentelyn 	Ryhmäpalaverin onnistunut läpivienti edellyttää tiettyjen 
periaatteita 	 perusperiaatteiden noudattamista. Näitä ovat  mm.: 

•  Oma avoimmuuttesi  ja vilpittömyytesi  herättää luottamusta. 

•  Kysele  ja  kuuntele.  Älä  ole itse liikaa äänessä. Pyri etsimään 
asioista esimerkkejä. 

•  Älä  arvostele, hylkää ehdotuksia  tai  pilkkaa niitä. 

•  Älä  kontrolloi  tai  keskeytä puheenvuoroja, vedä hiljaisetkin 
mukaan, anna ryhmän purkaa mieltään. 

•  Hullut ideat ovat toivottavia.  

Tie Hyvinvointiln 
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Pane  itsesi peliin. Totea reilusti huonot puolet unohtamatta 
hyviä. 

Jatkotoimenpiteet 	 Kopiot tavoite/toimenpidelomakkeista tulisi toimittaa 
vastuualueesi pää.11ikölle. 

Lomakkeelle kirjattujen kehittämiskohteiden  ja toimenpideiden 
 pohjalta asetetaan seuraavan vuoden hyvinvointitavoitteet.  Aina 

 vuosittain arvioidaan saavutettuja tuloksia  ja  asetetaan uudet 
hyvinvointitavoitteet  ja  laaditaan uudet toimenpidesuunnitelmat. 
Tulosryhmäkohtaiset tavoitteet voidaan purkaa henkilökohtaisissa 
esimies/alais -keskusteluissa toimenhaltija-  ja  henkilökohtaisiksi 
lyhyen tähtäimen tavoitteiksi  ja toimintaohjelmiksi.  

Esimiehet, piirin hallintopalvelut, esikunta  ja  Työterveyslaitoksen 
tutkijat ovat mukana  ja  tukena yksikkösi kehittämistoimissa,  jos 

 ryhmä niin haluaa. Kehittämistoiminnan päävastuu  on  kuitenkin 
ryhmällä itsellään, koska  se  tuntee omat olosuhteensa parhaiten  ja 

 vain  sen  omilla toimenpiteillä  on  vaikutusta arkipäivään 

Mittarien keh ittäm  in en  
Hyvinvointitavoitteet  tulisi muotoilla siten, että ne olisivat 
mitattavissa/arvioitavissa  ja  niiden saavuttaminen olisi 

	

// 	 mandollisimman yksiselitteisesti todettavissa ts. pers'tuntuman 
käyttö arvioinnissa  on minimoitu.  Tavoitteiden tulisi olla myös  

	

/J/ 	 niin yksiselitteisiä, että kaikki yksikössä työskentelevät  
/1/ 	 ymmärtävät niiden sisällön mandollisimman samalla tavalla. 

Jokaista asetetulle hyvinvointitavoitteelle tulisi kehittää 
mandollisimman konkreettiset arviointikriteerit mittarit. Niillä 
voidaan arvioida joko suoritteita  tai  tuloksia. Tulosten arvioinnin 
ei tarvitse perustua pelkästään numeromittareihin - mittarina voi 
olla esim. todetun tilan muutos, jonkin toimenpiteen  tai 

 uudistuksen tekeminen johonkin mennessä. Esimerkkinä tällaisestä 
toimenpide-päämäärästä voisi olla palautteen antaminen 
tulostavoitteiden saavuttamisesta seinätaulujen avulla. Seuraavassa 

 on  esitelty mandollisia numeromittareita. 

	

Sairastavuus 	 Sairastavuuteen liittyviä tavoitteita  on  tarkoituksenmukaista 
asettaa korkeintaan vastuualuetasolla. Mittareina voidaan käyttää 

 mm.  seuraavia tunnuslukuja: sairauspäiviä/henkilö, 
tapaturmia/miljoona työtuntia, lyhytaikaisten poissaolojen 
lukumäärä/henkilö  ja  aiheutuneet sairauspäivät/henkilö. Jakajana 
voidaan käyttää henkilön lisäksi henkilötyövuotta. 

	

Kustannukset 	 Työsuojelun kustannuksia mitataan  mm.  seuraavilla  

Tie  Hyvinvointiin 
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tunnusluvuilla: vakuutusmaksut/työpaikka, työsuojeluhenkilöstön 
palkat/työpaikka, koulutuskustannukset/työpaikka, sairauspäivistä 

 maksetut palkat suhteessa henkilöstömäärään. 

Tyhjärjestelyt 	 Työjäijestelyihin  ja  liittyvien tavoitteiden saavuttamista voidaan 
seurata ensinnäkin tilastoihin  ja raportteihin  perustuvilla luvuilla, 
kuten koulutus-  ja työnopastuspäivien  määrällä. Töiden 
monipuolisuutta voidaan mitata  mm. kierrätettyjen  töiden 
lukumäärällä  per  henkilö, halliuujen taitojen määrällä  per  henkilö, 
siirtojen lukumäärällä  ja  työajan joustavuuden muutoksilla. 
Tiedonkeräysmenetelmänä voidaan käyttä  mm. tulostoimenkuvista 
kerättäviä muutostietoja.  

Työnjaon optimaalisuutta voidaan arvioida  mm.  seuraavilla 
luvuilla: palkansaajien määrä/palkanlaskija, maksettujen palkkojen 
määrä kpl/palkanlaskija, käytetty valmisteluaika/henkilö, 
sivutöiden määrä/henkilö  ja  asiakkaiden määrä/henkilö. 

Työolot 	 Työpisteen-  ja  ympäristön ergonomisuutta, työturvallisuutta  tai 
järjestystä/siisteyttä  voidaan mitata erilaisilla tarkistuslistoilla. 
Tarkistuslistat perustuvat havainnointikohteisiin, joiden kunto 
tarkistetaan kaksiportaisella asteikolla: asia joko  on  kunnossa  tai  ei 
ole, esim. työväline  on  oikealla paikalla  tai  ei ole. Indeksi 
lasketaan oikein olevien havaintokohteiden prosenttiosuutena 
kaikista havainnointikohteista. Tapaturmariskien määrää voidaan 
arvioida tekemällä riskikartoituksia. 

Johtaminen 	 Esimiesten johtamistavoissa tapahtuneita muutoksia voidaan 
seurata erilaisilla tilastollisilla luvuilla (kuten hälytysten 
jakautumisen tasaisuus, pidettyjen palaverien/tiedotustilaisuuksien 

 tai  esimies-alais -keskustelujen lukumäärä). Voidaan järjestää 
myös pieniä kyselyja esimiestaitojen kehityksestä. Alaisten 
osallistumista voidaan arvioida  mm.  osallistumisella 
yhteistyöryhmiin  ja projekteihin/henldlö/vuosi.  

Elämäntavat 	 Elämäntapoihin liittyviä parannuksia voidaan seurata 
itseraportointiin  tai  lääketieteellisiin tutkimuksiin perustuvilla 
luvuilla kuten vapaa-ajan liikuntakertojen  tai  -kilometrien määrä, 

 veren kolestroli, poltettujen  tupakoiden lukumäärä, 
kuntotestaukset, terveystarkastukset  ja  paino. 

Palautteenanto  

Henkilöstön toiminnan ohjauksen sekä  tulos- ja 
hyvinvointitavoitteiden sisäistämisen  yksi edellytys  on  palautteen 

 ja  tunnustuksen saaminen omista työtuloksista. Pelkkä tavoitteiden 
asettaminen ei riitä, alaiselle  on  myös jatkuvasti toimitettava 
tietoja toteutuneen toiminnan tuloksista. Ilman tietoa omista  

Tie  Hyvinvointiin  
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työtuloksista  tavoite ei toimi ihmisen käyttövoimana. Usein 
tapahtuva palautteenanto mandollistaa siis toiminnan suuntaamisen 
kohti haluttuja päämääriä  ja  virheistä oppimisen. 

Palautetta voidaan antaa esimerkiksi työ-  ja  vapaa-ajan tiloihin 
kiinnitettävillä riittävän isoilla  ja eroittuvilla seinätauluila,  joissa 

 on käyrällä  kuvattu asetettujen tavoitteiden  ja  niitä kuvaavien 
mittarien kehitys. Eri mittareilla mittausväli voi olla erilainen 
johtuen mittarin  tai  mitattavan asian luonteesta. Useimpia 
vaikuttavuus  ja taloudellisuustavoitteita  voidaan seurata 
kuukausittain. Palaute tulisi antaa mandollisimman usein  ja 

 myönteisessä muodossa.  Anna  siis palautetta esim. talvihoitotason 
ylityksistä -  älä alituksista.  Myös numeromittoihin perustuvien 
hyvinvointitavoitteiden saavuttamista voidaan seurata 
seinätauluilta. 

Seinätaulut 

Talvihoitotason ytitykset  

100 

2 1  
Loka  Marra.  Joulu Tammi H.lini Maalis 

Ryhmäpalautelilaisuudet 	Seinätaulujen  lisäksi voidaan pitää esim. kuukausittain 
ryhmäpalautetilaisuuksia.  Niissä keskityttäisin tavoitteiden 
kehittymisen tarkasteluun  ja analysointiin,  johtopäätösten 
tekemiseen sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnitteluun, 
ajoivamiseen  ja vastuuttamiseen.  Pohditaan perusteellisesti, missä 

 ja  miksi  on  onnistuttu  tai epäonnistuttu.  Keskeistä  on  syiden  ja 
 seurausten monipuolinen, syvällinen pohdinta  ja  selvittäminen - ei 

syyllisten etsiminen  tai  osoittaminen. Huomio suunnataan myös 
tulevaan toimintaan, Arvioidaan miten seurantatiedot suhtautuvat 
ryhmän vuositasolla vahvistettuihin tavoitteisiin sekä mitä 
toimenpiteitä niiden saavuttaminen edellyttää lähikuukausien 
aikana. 

Palauteraportit 	 Henkilöstölle  voidaan jakaa myös jakaa esim. kuukausittain 
palauteraportteja,  joihin  on  merkitty asetettujen tavoitteiden  sen 

 kuukauden arvo sekä muutos edellisestä kuukaudesta.  

Tie  Hyvinvointiin  



Tulosryhmä: 	 E 
Keskeisimmät työn tuloksellisuuteen  ja 

 henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavat 
KEHIYFÄMSKOHTEET 

Toimenpiteet  ja  toimenpide-ehdotukset Vastuuhenkilö  Aikataulu 

(seuranta)  

A. Tulosryhmäkohtaiset  asiat,  jotka voidaan 
ratkaista itse:  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lo. 

11. 

12. 

Toimita tästä kopio vastuualueesi esimiehelle mandollisimman pian. 

B  



Tulosryhmä:  

Keskeisimmät työn tuloksellisuuteen  ja 
 henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavat 

KEHIYI'ÄMS KOHTEET 

Toimenpiteet  ja  toimenpide-ehdotukset Vastuuhenkilö  Aikataulu 

(seuranta)  

B.  Yhteistyöhön liittyvät  asiat,  jotka 
edellytttävät muiden tulosryhmien 
osallistumista:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lo. 

11.  

Toimita tästä kopio vastuualueesi esimiehelle mandollisimman pian. 



Tulosryhma:  

Keskeisimmät työn tuloksellisuuteen  ja 
 henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavat 

KEHIYI'ÄMIS KOHTEET 

Toimenpiteet  ja  toimenpide-ehdotukset Vastuuhenkilö  Aikataulu 

(seuranta)  

C  Ylöspäin vietävät  asiat,  edellyttävät 
periaateratkaisuj  a vastuualueen tai  piirin 
tasolla:  

2. 

3. 

4. 

6, 

7. 

8. 

9. 

lo. 

11.  

Toimita tästä kopio vastuualueesi esimiehelle mandollisimman pian. 
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LuTE  2.  Summamuuttujien keskiarvot 
ammattiaseman  mukaan. 

Sumniamuuttuja  Työntekijät Toimisto- 
henkilöstö 

Suunnitte- 
 lijat ym. 

Työnjohto Johto 

Työn  
mielekkyys ________________ 

4,9 4,9 
________________ 

4,9 
________________ 

5 
________________ 

5,4  
________________  

Kiire  4,2 4,7 5 4,6 4,6  

Keskustelu-  
mandollisuudet ________________ 

5,2 6,1 
________________ 

5,9 
________________ 

6,2 
________________ 

6,1  
________________  

Työn hallinta  4,9 4,8 4,6 4,9 5,2  

Muutoshaluk-  
kuus _______________ 

4,4 4,5 
_______________ 

4,7 
_______________ 

4,5 
_______________ 

4,4  
_______________  

Tuki esimieheltä  4,4 4,4 4,7 4,8 4,9  

Välit esimieheen  5,1 5 5 5,3 5,2  

Tujo-roolin  
selkeys _________________ 

4,1 4,1 
_________________ 

4,9 
_________________ 

5,1 
_________________ 

5,5  
_________________ 

Tujoon  
sitoutuminen ________________ 

4,2 4,4 
________________ 

4,3 
________________ 

4,5 
________________ 

4,7  
________________  

Työryhmän  
ilmapiiri ________________ 

4,9 4,7 
________________ 

4,7 
________________ 

5,1 
________________ 

5,2  
________________  

Työsuojelu  4,5 4,4 4,3 4,7 4,7  

Stressioireet  3,1 3,4 3,5 3,2 3,2  

Työtyytyväisyys  5,1 4,9 4,9 4,9 5,1  

Työmotivaatio  5,4 5,7 5,7 5,9 5,7  
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LuTE  3.  Kaikkien kysymysten vastauskeskiarvot vastuualueittain. 

Kysymykset Piirikonttori  Maasto 
________________________________  JE  HP  TP  SP EP  ka TP  ET PT  Ra  Pr  ka  

Oma työ 
1.Voitko 	käyttää 	tietojasi 	ja 	taitojasi  

työssäsi? 
6,2 5,2 5,4 5,3 5,6 5,4 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3  

2.Voitko 	työssäsi 	tuntea 	saavasi 	todella  
jotainaikaan? 

5,5 
- 

5,2 5,2 5,0 4,8 5,1 5,0 5,3 5,2 5,4 5,3 5,2  
- 

3.Voitko  itse nähdä työstäsi, onko  se  hyvin  
vai huonosti tehty? 

5,2 5,1 5,8 5,4 5,8 5,4 5,5 5,7 5,7 5,9 5,5 5,7  
- 

4.Miten  itsenäistä työsi  on? 8 5,1 5,7 4,9 -  5,2 5,3 53 2 5,3 5,2 53 
5.Miten 	usein 	koet 	onnistuvasi 	tai 

edistyväsityössäsi? 
5,3 
- 

4,6 
- 

5,1 4,5 5,0 4,8 5,0 4,8 4,8 5,0 4,5 4,8 

6.Täytyykö  sinun 	kiirehtiä 	suoriutuaksesi  
työstäsi? 

2,7 2,6 2,8 2,7 2,7 2,7 3,2 3,3 3,0 3,3 3,0 3,2 

7.Miten  yksitoikkoista  tai  vaihtelevaa työsi 
 on? 

6,2 5,0 5,5 4,8 5,1 5,2 5,1 5,3 5,4 5,3 5,0 5,2 

8.Onko  työsi henkisesti rasittavaa?  7 3,4 3,8 3,5 j 4,5 4,1 4,0 4,5 j  4,2 
9.Onko  työsi ruumiillisesti rasittavaa?  6,1 5,8 5,4 5,8 6,1 5,8 4,3 4,8 4,6 5,3 5,2 4,8 
10.Oletko 	työssäsi 	eristetty 	muista  

ihmisistä? 
6,2 6,1 5,6 5,6 6,5 6,0 5,8 5,3 5,0 6,1 6,3 5,5  

11.Pidätkö 	työtäsi 	tärkeänä 	ja  
merkittävänä? 

6,1 5,4 5,4 4,9 5,4 5,3 5,4 5,6 5,6 5,4 5,1 5,5  

12.Arvostetaanko työtäsi työyhteisössäsi?  5,2 4,1 4,7 3,9 4,6 4,4 4,4 4,6 4,5 4,4 4,4 4,5 
13.Jakautuuko 	työmääräsi 	epätasaisesti  

siten, että työt ruuhkautuvat? 
3,3 3,0 3,4 3,3 2,6 3,3 3,6 3,8 3,9 3,4 3,2 3,7  

14.Näkyvätkö  tai erottuvatko  työsi tulokset  
lopullisista tuotteista  tai  palveluista? 

4,4 3,7 4,2 4,2 3,4 4,0 4,0 4,1 3,9 3,9 4,1 4,0  

15.Kuinka 	hyvin 	pystyt 	työssäsi  
seuraamaan 	ja 	arvioimaan 	työtaitojesi 
kehittymistä? 

4,9 4,4 5,0 4,2 4,4 4,6 4,7 4,6 4,7 4,7 4,9 4,7  

16.Voitko  itse suunnitella omaa työtäsi?  5,9 5,2 4,9 4,7 4,6 5,1 5,1 4,4 4,4 4,8 4,7 4,6 
17.Voitko 	työpäivän 	aikana 	halutessasi  

keskustella työtovereittesi kanssa? 
6,5 5,8 6,1 5,9 6,1 6,0 5,5 5,4 5,5 6,3 6,3 5,7  

Työrooli 
18.Tunnetko  itsesi päteväksi  ja  varmaksi 

 työssäsi? 
5,7 4,8 5,4 

- 

4,8 5,1 5,1 5,5 5,1 4,9 5,3 4,9 5,1 

19.Saatko 	riittävän 	selvät 	ohjeet 	työtäsi  
varten? 

5,1 4,4 4,7 4,5 4,7 4,7 5,0 5,6 5,2 5,2 5,7 5,4  

20.Kuinka  hyvin 	olet selvillä siitä, 	mitä  
sinun odotetaan saavan työssäsi aikaan? 

5,5 4,9 5,5 4,6 5,0 5,0 5,2 5,2 5,0 5,2 5,1 5,2  

21.Kuuluuko työhösi  tehtäviä, joihin olet  
saanut liian vähän koulutusta  tai 

 opastusta? 

5,3 4,2 4,4 4,1 4,2 4,4 3,9 4,6 4,4 4,6 4,2 4,4  

22.Onko 	työnjako 	työyksikössäsi  
oikeudenmukainen? 

4,7 4,1 4,9 4,0 4,1 4,3 4,6 5,0 4,7 4,8 5,1 4,8  

23.Onko työssäsi  vaiheita, jolloin työ  on 
liian vaikeaa? 

5,5 4,7 4,9 4,8 5,0 4,9 5,0 5,0 4,8 5,6 4,7 5,0  

24.Onko  sinulle selitetty, mistä juuri sinä  
olet työssäsi vastuussa? 

5,9 4,4 5,0 4,3 4,8 4,8 4,4 
- 

5,0 
- 

4,8 
- 

4,7 
- 

5,0 
- 

4,8  
- 

HUOM!  Joidenkin kysymysten sanamuotoa  on  lyhennetty  ja  väitteiden järjestystä muutettu, niin että kaikissa 
kysymyksissä suuri pistemäiirä merkitsee myönteistä suhtautumista. Kysymyskeskiarvojen vaihteluväli  on 1-7. 
JE=Johto/esikunta, HP=Hallintopalvelut, TP=Tekniset  palvelut, SP=Suunnittelupalvelut, EP=Tienpitoalueet, ET=Et. 
tienpitoalue, PT=Pohj .tienpitoalue,Ra=Rakennushankkeet, Pr=Projektit. 
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_______________________________ Piirikonttori -  Maasto  - 

__________________________________  JE  HP  TP  SP EP  ka TP  ET PT  Ra  Pr  ka  

Muutoksen kokeminen  
25.  Oletko epävarma  sen  suhteen, kuinka  5,3 ,  4,3 4,4 4,4 4,5 4,0 3,9 4,2 3,9 4,1 4,1  

omat 	kykysi, 	tietosi 	ja 	taitosi 	tulevat 
riittlimään  tulevaisuudessa? 

26.Koetko työssäsi  tapahtuvat muutokset  5,8 ,  5,2 5,1 5,6 5,3 4,0 4,8 5,2 5,0 5,0 5,0  
haasteena omalla kohdallasi? 

27.Koetko työssäsi 	tapahtuvat muutokset  5,9 ,  5,0 5,1 5,3 5,3 4,6 4,8 4,9 4,4 4,9 4,7  
uhkana omalla kohdallasi? 

28.Kuinka 	mielelläsi 	vaihlaisit 	välillä  4,7 ,  4,0 4,4 4,4 4,1 4,0 4,8 4,3 4,1 4,5 4,5  
työtehtäviä jonkun toisen kanssa? - - 

29.Miten 	tarpeellisena 	pitäisit 	nykyisten  3,0 ,  4,0 3,7 3,9 3,6 4,1 4,4 3,9 3,9 4,3 4,3 
työtehtäviesi  monipuolistamista? - - - 

30.Miten  muutosten suunnittelu  ja  toteutus  5,2 ,  4,5 3,6 4,0 4,2 3,5 4,9 4,3 3,8 4,2 4,1 
on työpaikallasi  tapahtunut? 

31.Millä  tavalla arvioit suhtautuvasi uusiin  5,5  ,  5,2 4,9 5,1 5,1 4,7 4,8 4,6 4,8 5,0 4,8  
muutoksiin työssäsi? -  

Työn johtaminen  - 

32.Miten esimiehesi  suunnittelee  ja  johtaa  5,2 4,2 4,9 5,0 4,6 4,8 4,6 5,2 4,9 4,5 5,3 4,9  
töitä? 

33.Millaista  tiedotus  on työpaikallasi? 4,9 4,4 4,5 4,2 4,1 4,4 4,5 5,1 4,6 4,3 4,9 4,8 
34.Millä  tavalla esimies valvoo töitiisi?  3,9 3,8 4,0 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 
35.Huomaako 	esimiehesi 	yrittämisen 	ja  5,1 3,7 5,1 4,3 4,4 4,5 4,2 4,3 4,1 4,3 4,4 4,3  

oma-aloitteisuuden? 
36.Toteuttaako 	esimiehesi 	sovitut  6,1 4,6 5,0 4,8 4,6 4,9 4,4 4,8 4,5 4,3 5,0 4,6  

muutokset ripeästi? - - - - - 

37.Saatko esimieheltäsi  tietoa oman työsi  5,5 4,3 5,2 4,8 4,4 4,9 4,6 5,0 4,8 4,5 5,2 4,9  
kannalta tärkeistä asioista? 

38.Rohkaiseeko  ja kannustaako esimiehesi  5,0 3,9 4,8 4,3 4,5 4,5 4,0 4,7 4,1 4,1 4,3 4,3  
yrittämiseen  ja  oma-aloitteisuuteen? - - - - - 

39.Voitko 	vaikuttaa 	itseäsi 	koskeviin  5,7 4,1 4,9 4,1 4,6 4,5 4,3 4,5 4,2 4,4 4,3 4,4  
asioihin työpaikallasi? - - - - - 

40.Keskusteletko esimiehesi  kanssa työstäsi  5,1 4,3 5,2 4,4 4,4 4,6 4,4 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4  
ja  sille asetetuista tavoitteista? 

41.Ottaako 	esimiehesi 	mielipiteesi  5,4 4,9 5,4 4,9 5,3 5,1 5,4 5,2 4,8 4,7 5,4 5,0  
huomioon työtäsi koskevissa asioissa? - - - - - 

42.Saatko esimieheltäsi  tietoa siitä, miten  4,4 3,4 4,8 3,8 4,3 4,1 3,9 3,9 3,7 3,6 3,9 3,8  
olet onnistunut työssäsi? - - - - - 

43.Saatko 	tarvitessasi 	tukea 	ja 	apua  5,0 4,0 5,2 5,0 4,9 4,9 4,5 4,9 4,4 4,7 5,1 4,6 
esimiehelläsi? 

44.Antaako 	esimiehesi 	tunnustusta 	ja  4,0 3,4 4,7 3,8 4,5 4,0 3,8 4,0 3,7 3,7 4,2 3,9  
kiitosta hyvin suoritetusta työstä? - - - - 

45.Miten esimiehesi  kohtelee alaisiaan?  4,2 3,9 5,2 4,7 5,1 4,6 4,7 5,2 4,7 4,6 5,2 4,9 
46.Miten 	esimiehesi 	suhtautuu 	uusiin  5,3 4,9 5,2 5,2 5,3 5,2 5,2 5,3 4,5 4,7 5,3 5,0 

ideoihin jaajatuksiin? - - - - 

47.Neuvotteleeko 	esimiehesi 	sinun 	ja  5,6 4,6 5,0 4,5 4,9 4,8 4,6 5,3 4,5 3,8 5,2 4,8 
työtovereidesi  kanssa, ennen 	kuin 	hän  
tekee 	työpaikkaasi 	koskevan 	tärkeän 
päätöksen? 
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48.Minkälaiset  ovat esimiesten  ja  alaisten  5,1 4,7 5,6 4,7 5,2 5,0 4,9 5,6 5,2 4,9 5,5 5,3  
välit työpaikallasi? 

49.Miten 	työpaikallasi 	ratkaistaan  4,9 4,6 5,1 4,6 4,9 4,8 5,4 5,6 5,1 4,8 5,3 5,3 
esim iesten 	ja 	työntekijöiden 	väliset 
erimielisyydet  ja  ongelmat? 

Tulosjohtaminen 
50.Voitko 	vaikuttaa 	tulosryhmäsi  5,8 4,0 4,5 4,2 3,6 4,2 4,0 3,7 3,4 3,3 3,8 3,7  

tavoitteiden asettamiseen? 
51.Kuinka 	hyvin 	tunnet 	tulosryhmäsi  6,6 5,0 5,3 5,4 5,2 5,4 4,9 4,6 4,4 4,4 4,7 4,6  

tavoitteet? 
52.Miten heippoja  tai  vaikeita tulosryhmäsi  4,5 5,0 4,8 4,7 5,0 4,8 5,0 4,7 5,0 4,6 4,5 4,8  

tavoitteet  on  saavuttaa? 
53.Voitko  vaikuttaa omalla työpanoksellasi  6,0 4,3 5,1 4,7 4,3 4,8 4,5 4,5 4,6 4,8 4,4 4,5 

tulosryhmäsi 	 tavoitteiden 
saavuttamiseen? 

54.Kuinka 	hyödylliseksi 	katsot 	itsellesi  6,1 4,5 5,4 4,6 5,1 5,0 4,5 5,0 4,6 4,8 4,9 4,8  
toimia tulosryhmäsi tavoitteiden hyväksi? - - 

55.Kuinka 	hyvin 	tunnet 	tulostavoitteiden  6,4 4,1 5,0 4,7 4,5 4,7 4,0 3,9 3,7 3,8 4,0 3,9  
toteutumisen 	seurantaan 	käytetyt 
mittarit? 

56.Mitataanko 	näillä 	mittareilla 	ryhmän  4,7 3,8 4,3 3,8 3,9 4,0 3,8 4,0 3,6 4,3 3,7 3,9  
tehtävien kannalta oleellisia asioita? 

57.Miten  luotettavina pidät näitä mittareita?  4,7 3,9 4,2 3,6 3,7 4,0 3,7 4,0 3,5 4,0 4,0 3,8 
58.Tiedät.kö, 	mikä 	työssäsi 	olennaisesti  6,2 4,3 5,2 4,8 4,8 4,9 4,5 4,4 4,2 4,4 4,8 4,4  

vaikuttaa tulosryhmäsi tulokseen? 
59.Saitko 	ohjeita 	siitä, 	mitä 	sinun 	olisi  4,6 4,6 4,4 4,5 3,9 4,6 4,2 4,6 4,0 4,4 4,6 4,3  

tehtävä 	tulosryhmäsi 	tavoitteiden 
saavuttamiseksi? 

60.Saitko 	'väliaikatietoja" 	tulosryhmäsi  6,2 5,2 5,6 5,7 5,5 5,6 5,0 5,5 5,4 4,1 5,5 5,2  
kulloisestakin tulostasosta? 

61.Miten 	kannustavaksi 	koet 	nykyisen  3,6 3,2 3,5 3,4 3,6 3,4 3,9 4,3 4,0 3,4 3,8 4,0  
palkkausjärjestelmän? 

62.Onko 	tulosjohtaminen 	tchostanut  4,5 3,6 3,8 3,3 3,8 3,7 3,6 4,3 3,8 3,8 3,6 3,9 
tulosryhmäsi  toimintaa? 

63.Miten 	tulosjohtaminen 	on 	vaikuttanut  4,4 3,9 3,9 3,6 4,2 3,9 4,1 4,5 4,3 4,2 4,0 4,3  
omaan hyvinvointiisi? 

Ihmissuhteet 
64.Miten 	työpaikallasi 	ratkaistaan  5,1 4,5 5,0 4,6 4,4 4,7 4,6 5,1 4,8 4,8 5,2 4,9  

työtoverien keskinäiset erimielisyydet  ja  
ongelmat? 

65.Miten 	työtoverien 	välinen 	yhteistyö  5,1 4,9 5,4 5,1 5,2 5,1 5,2 5,4 5,3 5,2 5,5 5,3  
sujuu työpaikallasi? - - - - 

66.Miten työasioihin  liittyvä tieto kulkee  4,5 4,8 5,0 4,6 4,9 4,7 4,6 4,9 4,8 4,4 4,9 4,8 
työpaikallasi  työtovereiden välillä? - - -  5,7 - 

67.Minkälaiset 	ovat 	työtovcreidcn 	välit  5,2 5,2 5,6 5,1 5,5 5,2 5,2 5,5 5,3 5,2 5,3 5,4 
työpaikallasi? 

68.Miten  yhtenäinen työryhmäsi  on? 3,9 4,5 5,0 4,9 4,6 4,6 5,0 5,0 4,9 4,9 5,4 5,0 
69.Saatko 	tarvitessasi 	tukea 	ja 	apua  4,7 4,8 5,4 5,3 5,1 5,1 5,3 5,5 5,3 5,4 3,9 5,3 

työtovereiltasi? - - - 
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70.Saatko työtovereiltasi  tietoa siitä, miten  3,7 3,8 4,5 3,4 3,9 3,7 3,9 4,4 3,9 3,9 3,9 4,1  
olet onnistunut työssäsi? 

71.Ovatko 	työtoverisi 	vastuuntuntoisia  ja  5,6 5,3 5,6 5,8 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,0 5,6 5,4 
yritteliäitä? - - 

72.Kuinka  voimakkaasti tunnet kuuluvasi  5,2 4,8 5,5 5,2 4,9 5,1 4,9 52 5,2 5,4 5,5 5,2 
työryhmääsi? - 

- - 

73.Mietittekö  työtovereiden kanssa keinoja  5,3 4,6 4,9 4,3 3,7 4,4 4,7 5,0 4,7 4,6 4,7 4,9  
parantaa työtuloksia? - - - 

74.Nautitko 	osallistumisesta 	työryhmäsi  5,4 4,7 5,2 4,8 4,8 4,9 4,8 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9  
yhdessäoloon? -- - - 

75.Rohkaistaanko 	työryhmässäsi 	kaikkia  4,3 4,3 4,8 4,2 3,8 4,2 4,2 4,8 4,5 4,4 4,9 4,6  
yrittämään parhaansa? - - -  

Työsuojelu  - - - - - - - 

76.Onko 	työssäsi 	vaara, 	että 	vahingoitat  6,2 5,4 4,7 5,4 5,4 4,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4,7 4,1 
itseäsitaiterveyttäsi? - -- 

77.Onko 	työympäristösi 	mielestäsi  5,6 5,8 5,2 5,0 6,0 5,5 4,8 5,2 5,1 4,5 4,7 5,0  
viihtyisä? - - - - - 

78.Onko 	käytössäsi 	olevat 	laitteet 	ja  6,5 5,5 5,5 5,8 6,2 5,8 5,7 5,5 5,1 4,8 5,6 5,3 
työkoneet 	tarkoituksenmukaisia, 
tehokkaita  ja  hyväkuntoisia? -- - - 

79.Väiittääkö Tiepiirisi  johto henkilöstön  4,8 4,1 3,8 3,7 4,3 4,1 4,1 4,8 4,3 3,8 4,0 4,4  
hyvinvoinnista? 

80.Ottaako 	esimiehesi 	toiminnassaan  4,4 3,9 4,9 4,3 4,5 4,4 4,3 4,9 4,3 4,0 4,5 4,5  
huomioon alaistensa hyvinvoinnin? -- - - 

8LTeetkö 	aloitteita 	ja 	ehdotuksia  4,5 3,6 3,6 3,2 3,3 3,5 4,6 4,1 3,8 3,8 3,4 4,0 
työpaikkasi  työolojen kehittämiseksi? 

82.Millaista 	työolojen 	kehittämiseen  4,5 4,3 4,2 4,1 4,1 4,2 4,6 4,9 4,4 3,9 4,4 4,5  
liittyvien 	asioiden 	käsittely 	on 
työpaikallasi? 

83.Otetaanko 	työryhmässäsi 	huomioon  4,4 4,2 4,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,6 4,4 4,2 4,5 4,5  
toisten hyvinvointi  ja  tunteet? - - - - - 

84.Keskusteleeko 	esimiehesi 	sinun 	ja  4,0 3,9 4,4 
- 

3,8 3,6 4,0 4,6 4,8 4,2 3,7 4,1 4,4 
työtovereidesi 	kanssa 	työolojen 
kehittämiseen liittyvistä asioista? 

85.Keskustellaanko 	työryhmässäsi  4,1 4,3 4,2 3,8 3,5 4,0 4,5 4,7 4,5 4,4 4,2 4,6  
työolojen 	kehittämiseen 	liittyvistä 
asioista? 

86.Saatko  tyydytystä,  jos  pystyt auttamaan  5,6 5,8 5,7 5,8 6,1 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 
tai  tukemaan työtoveriasi? 

87.Luuletko  omalla toiminnallasi pystyväsi  5,9 5,3 5,3 5,3 5,4 5,3 5,4 5,3 5,1 4,9 5,4 5,3  
vaikuttamaan 	siihen, 	millaiseksi 
työpaikkasi  ilmapiiri muodostuu? 

88.Oletko 	pohtinut, 	miten 	voisit 	omalla  5,1 4,2 4,6 4,5 4,4 4,5 4,9 4,7 4,5 4,6 4,7 4,7 
toiminnallasi 	edistää 	työpaikkasi 
ilmapiiriä? - - 

89.Tunnetko 	syyllisyyttä, 	häpeää 	tai 5,4 6,0 5,2 5,8 5,6 5,7 5,6 5,5 5,5 5,3 5,8 5,6  
katumusta  jos  huomaat loukanneesi  tai 

- 

kohdelleesi  väärin työtoveriasi? - - - - 
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90.Miten 	tarpeellisena 	pidät 	työpaikkasi  6,1 6,4 5,9 6,0 6,0 6,1 5,8 5,9 5,9 6,0 5,9 5,9  
työolojen 	ja 	ilmapiirin 
edelleenkehittämistä? 

91.Miten 	tärkeää 	sinulle 	on 	saavuttaa  5,2 4,9 4,8 4,4 6,7 5,0 4,9 4,6 4,7 4,6 4,7 4,7 
tyotovereidesi  arvostus  ja  luottamus? - - - -  

Stressi  ja työasenteet 
---- 

- - - 

92.Kuinka 	tyytyväinen 	olet 	nykyiseen  5,5 5,3 5,5 5,0 5,0 5,3 5,5 5,3 5,6 5,1 5,1 5,3 
työhösi? 

93.Tunnetko  sinä nykyisin stressiä?  j 3,8 • - j _4 4L  
94.Oletko  viime aikoina ollut toimelias  ja  5,2 4,9 5,5 4,7 

.  

5,2 4,9 5,0 5,2 5,1 5,1 5,2 5,2  
vireä? 

95.Kuinka  tärkeää nykyinen työsi  on  sinulle  5,6 5,5 5,7 5,2 5,4 5,5 5,7 5,8 5,8 5,6 6,1 5,8 
elämänsisältönä? 

96.Tuntuuko  työhön lähtiessäsi siltä, että  5,6 4,9 5,6 5,0 

--- 

4,9 5,1 5,4 5,4 5,3 5,3 5,7 5,4  
haluaisit mieluummin jäädä kotiin? - - 

97.Onko  sinulla vaikeuksia 	saada 	unen  5,3 4,1 5,3 4,8 4,9 4,7 5,3 5,3 5,0 5,2 5,0 5,2  
päästä kiinni  tai heräiletkö  kesken uniesi? - - - 

98.Oletko 	viime 	aikoina 	ollut  5,0 3,8 4,8 4,1 4,7 4,3 4,6 4,7 4,4 4,6 4,9 4,7  
poikkeuksellisen väsynyt? - - - 

99.Kuinka  paljon 	nykyisen 	työsi 	pitäisi  4,8 3,9 4,5 4,1 4,4 4,3 4,1 4,5 4,4 4,5 4,2 4,4  
muuttua ollaksesi täysin tyytyväinen? - - - 

100.Pyrin 	työssäni 	yhä 	parempaan 	ja  5,8 5,9 6,1 5,6 6,6 6,0 5,6 5,8 5,7 5,5 5,9 5,7  
parempaan suoritukseen. - - - 

101.Suoraan  sanottuna minulle  on  täysin  6,4 5,7 5,6 5,2 6,4 5,7 5,4 5,4 5,4 5,4 5,6 5,5  
yhdentekevää 	 saavutetaanko 
tulosryhmämme  tavoitteet vai ei. - 

102.Otan  työssäni aina huomioon asiakkaan  5,2 5,7 5,5 5,4 5,8 5,6 5,7 5,7 5,7 5,6 5,7 5,7 
(esim. 	tienkäyttäjän) 	ja 	hänen 
tyytyväisyytensä. 

103.Tunnen  hyvin suurta henkilökohtaista  6,3 6,1 5,9 5,9 6,1 6,1 5,7 6,0 5,9 6,0 6,0 5,9  
vastuuta tekemästäni työstä. 

- 

104.Omanarvontuntoni  kohoaa, kun  teen 6,5 6,2 6,3 5,9 6,1 
- 

6,1 6,0 5,9 6,0 6,1 6,2 
- 

6,0 
työnihyvin. 

105.Minulle  on  erittäin tärkeää saada tietää,  5,6 5,8 5,7 5,3 5,6 5,6 5,6 5,4 5,2 5,2 5,6 
- 

5,4  
miten olen onnistunut työssäni. 

106.Olen 	parhaimmillani 	haastavissa  5,5 5,0 5,6 5,4 5,1 5,3 5,2 5,1 5,0 5,2 5,5 
- 

5,1  
tehtävissä. 

- 

107.Yleensä  tiedän, olenko tehnyt työni  5,7 5,2 5,6 5,2 5,4 5,4 5,4 5,3 5,2 5,4 5,5 5,3  
hyvin vai  en. 

108.Olen 	erittäin 	iloinen, 	että 	päätin  5,7 5,1 5,4 4,9 5,6 5,2 5,6 5,6 5,5 5,4 5,2 5,5  
aikoinani  tulla Tielaitokseen  töihin 

109.Kun  teen  työni hyvin, saan siitä suurta  6,2 5,7 6,0 5,7 5,9 

- 

5,8 5,8 5,8 5,8 5,6 5,9 5,8  
henkilökohtaista tyydytystä. 

110.On 	selvästi 	minun 	omalla  6,2 5,6 5,9 5,3 5,6 5,7 5,4 5,6 5,6 5,4 5,3 5,5 
vastuullani,tuleeko  tämä työ tehtyä oikein 
vai ei. 

11l.Yritän 	itse 	löytää 	keinoja, 	jotka  6,3 6,0 6,0 5,8 6,1 6,0 5,7 5,9 5,8 5,6 6,0 5,8 
tehostavat  työtäni. - - 

112.Seison 	täysin 	tulosryhmämme  6,1 5,3 5,5 4,8 5,9 
- 

5,3 5,2 5,2 5,2 5,4 5,2 5,3  
tavoitteiden takana. 
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113.Tunnen 	oloni 	surkeaksi 	ja  
onnettomaksi, 	jos 	huomaan 	tchneeni 
työni huonosti. 

5,5 5,8 5,5 5,6 5,0 5,5 4,9 5,2 5,4 5,2 5,8 5,3  

114.Usein  en  saa tietää suoritanko työni  
hyvin vai huonosti. 

4,6 3,2 4,6 3,5 3,8 3,8 3,5 3,6 3,5 3,9 3,8 3,7  

115.Tulosryhmämme  tavoitteita  on  vaikea  
ottaa vakavasti.  

5,6 4,7 5,0 4,3 4,9 4,8 4,4 4,6 4,2 4,3 4,5 4,4  

1 16.Työni on  minulle henki  ja  elämä.  4,1 3,6 4,0 3,3 3,9 3,7 4,8 4,4 4,6 5,0 4,6 
117.Kehun Tielaitosta ystävilleni hienoksi 

 työpaikaksi. 
5,3 5,1 5,2 4,6 4,5 4,9 4,9 5,4 5,1 5,2 5,1 5,2  
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LuTE  4. Vastausjakaumat (%:ia  vastanneista) 
kysymyksittäin eroteltuna piirikonttorin  ja  maaston 
suhteen. 

Kysymykset Piirikonttori  Maasto 

_________________________ ____ +- + - +- + 
_______________________________  1-3 4 5-7  _____  1-3 4 5-7  
Omatyö _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
1.Voitko 	käyttää 	tietojasi 	ja 	taitojasi  

työssäsi? 
6,6 

______ 
13,2 

______ 
80,2 

______ ______ 
7,2 

______ 
20,2 

______ 
72,5  

______ 
2.Voitko 	työssäsi 	tuntea 	saavasi 	todella  

jotain aikaan?  
6,6 

____ 
19,8 

____ 
73,6 

____ ____ 
7,2 

____ 
17,1 

____ 
75,7  

____ 
3.Voitko  itse nähdä  työstäsi,  onko  se  hyvin  

vai_huonosti_tehty? 
5,0 

______ 
14,2 

______ 
80,8 

______ ______ 
3,2 

______ 
12,5 

______ 
84,3  

______ 
4.Miten  itsenäistä työsi  on? 12,4 14,9 72,7  ______  7,5 15,4 77,1  
5.Miten 	usein 	koet 	onnistuvasi 	tai 

edistyväsityössäsi? 
9,1 

_____ 
28,9 

_____ 
62,0 

______ ______ 
5,2 

_____ 
30,8 

_____ 
64,0  

_____ 
6.Täytyykö  sinun kiirehtiä  suoriutuaksesi  

työstäsi? 
71,9 

______ 
20,7 

______ 
7,4 

______ ______ 
61,9 

______ 
26,7 

______ 
11,3  

______ 
7.Miten  yksitoikkoista  tai  vaihtelevaa työsi 

 on?  
9,1 

______ 
15,7 

______ 
75,2 

______ ______ 
9,8 

______ 
16,2 

______ 
74,0 

______ 
8.Onko  työsi henkisesti rasittavaa?  46,3 33,1 20,7  ______  26,6 36,4 37,0  
9.Onko  työsi ruumiillisesti rasittavaa?  8,3 14,0 77,7  ______  17,1 28,9 54,0  
10.Oletko 	työssäsi 	eristetty 	muista  

ihmisistä?  
6,6 

_______ 
9,9 

_______ 
83,5 

_______ _______ 
14,5 

_______ 
18,0 

_______ 
67,5  

_______ 
11.Pidätkö 	työtäsi 	tärkeänä 	ja  

merkittävänä?  
6,6 

______ 
14,0 

______ 
79,3 

______ ______ 
3,5 

______ 
18,8 

______ 
77,7  

______ 
12.Arvostetaanko työtäsi työyhteisössäsi?  21,5 33,9 44,6  ______  13,4 36,0 50,6  
13.Jakautuuko 	työmääräsi 	epätasaisesti  

siten,_että työt  ruuhkautuvat? 
51,2 

______ 
29,8 

______ 
19,0 

______ ______ 
38,4 

______ 
39,6 

______ 
22,0 

 ______ 
14.Näkyvätkö  tai  erottuvatko  työsi tulokset  

lopullisista tuotteista_tai palveluista?  
35,5 

______ 
23,1 

______ 
41,3 

______ ______ 
30,4 

______ 
34,8 

______ 
34,8  

______ 
15.Kuinka 	hyvin 	pystyt 	työssäsi  

	

seuraamaan  ja  arvioimaan 	työtaitojesi 
 kehittymistä?  

17,4 

______ 

28,1 

______ 

54,5 

______ ______ 

11,9 

______ 

31,9 

______ 

56,2  

______ 
16.Voitko  itse suunnitella omaa  työtäsi?  9,1 21,5 69,4  _____  20,3 29,3 50,4  
17.Voitko 	työpäivän 	aikana 	halutessasi  

keskustella_työtovereittesi_kanssa? 
5,8 

______ 
6,6 

______ 
87,6 

______ ______ 
7,5 

______ 
14,2 

______ 
78,3  

______ 

Työrooli _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
18.Tunnetko  itsesi päteväksi  ja  varmaksi  

työssäsi? 
9,9 

_______ 
19,8 

______ 
70,2 

______ ______ 
6,7 

______ 
22,0 

_______ 
71,3  

_______ 
19.Saatko 	riittävän 	selvät 	ohjeet 	työtäsi  

varten?  
24,0 

______ 
20,7 

______ 
55,4 

______ ______ 
13,6 11,3 75,1  

20.Kuinka  hyvin olet selvillä siitä, mitä  
sinun_odotetaan_saavan_työssäsi aikaan?  

13,2 
______ 

20,7 
______ 

66,1 
______ 

7,0 25,9 67,2  

HUOM!  Joidenkin kysymysten  sanamuotoa  on  lyhennetty.Tähän taulukkoon vastausvaihtoehdot  1-3  ja  5-7 on 
 yhdistetty, keskimmäinen vaihtoehto  on  säilytetty ennallaan. Joidenkin kysymysten  vastausvaihtoehtojen 
 järjestystä  on  muutettu siten, että kaikissa kysymyksissä vaihtoehdot  5-7  merkitsevät myönteistä suhtautumista  tai 
 myönteistä  asiantilaa.  Alkuperäiset kysymykset  ja  niiden  vastausvaihtoehdot  ovat liitteessä  6.  









Piirikonttori  Maasto 

_________________________ ____ +- + - +- + 
_______________________________  1-3 4 5-7 _____  1-3 4 5-7  
80.Ottaako 	esimiehesi 	toiminnassaan  22,5 25,0 52,5 21,2 25,3 53,5  

huomioon alaistensa hyvinvoinnin?  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
81.Teetkö 	aloitteita 	ja 	ehdotuksia  43,0 38,0 19,0 27,8 39,8 32,5  

työpaikkasi  työolojen kehittämiseksi?  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______  
82. 	Millaista 	työolojen 	kehittämiseen  22,3 31,4 46,3 19,1 24,3 56,6  

liittyvien 	asioiden 	käsittely 	on  
työpaikallasi? ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

83.Otetaanko 	työryhmässäsi 	huomioon  22,3 24,8 52,9 17,5 30,1 52,3  
toisten hyvinvointi  ja  tunteet?  _____ _____ _____ ______ ______ ______ ______ 

84.Keskusteleeko 	esimiehesi 	sinun 	ja  34,7 28,9 36,4 20,0 33,8 46,2  
työtovereidesi 	kanssa 	työolojen 
kehittämiseen liittyvistä asioista?  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

85.Keskustellaanko työryhmässäsi  työolojen  31,4 31,4 37,2 13,2 33,9 52,9  
kehittämiseen_liittyvistä asioista?  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

86.Saatko  tyydytystä,  jos  pystyt auttamaan  3,3 9,9 86,8 1,5 15,3 83,2  
tai_tukemaan_työtoveriasi? _____ _____ _____ ______ ______ ______ _____ 

87.Luuletko  omalla  toiminnallasi pystyväsi  5,8 20,7 73,6 5,3 23,4 71,3  
vaikuttamaan 	siihen, 	millaiseksi  
työpaikkasi  ilmapiiri muodostuu?  _____ _____ _____ ______ ______ ______ _____ 

88.Oletko  pohtinut, miten 	voisit omalla  17,4 29,8 52,9 12,3 30,1 57,6  
toiminnallasi 	edistää 	työpaikkasi  
ilmapiiriä?  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

89.Tunnetko 	syyllisyyttä, 	häpeää 	tai 6,6 10,7 82,6 6,2 18,8 75,1  
katumusta  jos  huomaat  loukanneesi  tai  
kohdelleesi vaarmtyötoveriasi? ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

90.Miten 	tarpeellisena pidät 	työpaikkasi  4,1 8,3 87,6 2,6 12,9 84,4  
työolojen 	ja 	ilmapiirin  
edelleenkehittämistä? ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

91.Miten 	tärkeää 	sinulle 	on 	saavuttaa  15,7 31,4 52,9 19,1 26,8 54,1  
työtovereidesi  arvostus  ja  luottamus?  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______  

Stressi  ja  työasenteet _____ _____ _____ ______ ______ ______ ______ 

92.Kuinka 	tyytyväinen 	olet 	nykyiseen  12,4 15,7 71,9 7,6 15,7 76,7  
työhösi? ______ ______ ______ _______ _______ _______ _______ 

93.Tunnetko  sinä nykyisin stressiä?  37,5 29,2 33,3  ______  18,9 27,9 53,2  
94.Oletko  viime aikoina ollut toimelias  ja  12,4 16,5 71,1 7,3 16,0 76,7  

vireä?  ______ ______ ______ _______ _______ _______ _______ 
95.Kuinka  tärkeää nykyinen työsi  on  sinulle  6,6 8,3 85,1 4,1 7,8 88,1  

elämänsisältönä? ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
96.Tuntuuko  työhön lähtiessäsi siltä, että  15,0 17,5 67,5 6,4 18,3 75,3  

haluaisit_mieluummin jäädä_kotiin? ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
97.Onko  sinulla vaikeuksia saada unen  25,6 24,0 50,4 13,2 24,0 62,9  

päästä 	kiinni 	tai 	heräiletkö 	kesken  
uniesi? ______ ______ ______ _______ _______ _______ _______ 

63  



Piirikonttori  Maasto 

+- + - +- + 
________________________________  1-3 4 5-7 _____  1-3 4 5-7 
98.Oletko 	viime 	aikoina 	ollut  27,3 31,4 41,3 15,1 29,0 55,9  

poikkeuksellisen väsynyt?  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
99.Kuinka 	paljon 	nykyisen 	työsi 	pitäisi  24,0 33,1 43,0 22,8 34,4 42,7  

muuttua  ollaksesi  täysin tyytyväinen?  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
100.Pyrin 	työssäni 	yhä 	parempaan 	ja  2,5 5,0 92,5 3,6 6,9 89,4  

parempaan  suontukseen. ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
101.Suoraan  sanottuna minulle  on  täysin  12,5 4,2 83,3 15,8 9,4 74,8  

yhdentekevää 	saavutetaanko 
tulosryhmämme  tavoitteet vai ei.  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

102.Otan 	työssäni 	aina 	huomioon  6,6 7,4 86,0 3,9 8,4 87,8  
asiakkaan  (esim. tienkäyttäjän)  ja  hänen 
tyytyväisyytensä .  ______ ______ _______ _______ _______ ______ _______ 

103.Tunnen  hyvin suurta henkilökohtaista  5,0 2,5 92,6 3,6 6,2 90,2  
vastuuta tekemästäni työstä.  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

104.Omanarvontuntoni  kohoaa, kun  teen 3,3 3,3 93,4 2,1 5,7 92,2  
työnihyvin.  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

105.Minulle 	on 	erittäin 	tärkeää 	saada  5,0 9,9 85,1 6,0 13,2 80,8  
tietää, miten olen onnistunut työssäni.  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

106.Olen 	parhaimmillani 	haastavissa  8,3 19,0 72,7 7,8 19,6 72,6  
tehtävissä .  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

107.Yleensä  tiedän, 	olenko 	tehnyt 	työni  10,7 5,8 83,5 10,5 9,0 80,5  
hyvin vai  en.  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

108.Olen 	erittäin 	iloinen, 	että 	päätin  12,4 14,0 73,6 8,4 9,9 81,7  
aikoinani  tulla  Tielaitokseen  töihin  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

109.Kun  teen  työni hyvin, saari siitä suurta  4,1 5,8 90,1 2,4 8,1 89,5  
henkilökohtaista tyydytystä.  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

110.On 	selvästi 	minun 	omalla  9,1 9,1 81,8 9,9 10,8 79,3  
vastuullani,tuleeko  tämä työ tehtyä oikein 
vaiei.  ______ _____ _____ ______ ______ _____ _____ 

11l.Yritän 	itse 	löytää 	keinoja, 	jotka  0,8 3,3 95,9 1,5 6,0 92,4  
tehostavat  työtäni.  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

112.Seison 	täysin 	tulosryhmämme  10,7 12,4 76,9 8,1 19,0 72,9  
tavoitteiden takana.  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

113.Tunnen 	oloni 	surkeaksi 	ja  8,3 5,8 86,0 11,4 15,4 73,2  
onnettomaksi, 	jos 	huomaan 	tehneeni  
työni huonosti.  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

114.Usein  en  saa tietää  suoritanko  työni  50,4 15,7 33,9 52,1 17,0 30,9  
hyvin vai huonosti.  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

115.Tulosryhmämme  tavoitteita  on  vaikea  22,3 18,2 59,5 31,2 21,2 47,6  
ottaa vakavasti.  ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______  

1  16.Työni  on  minulle henki  ja  elämä.  49,6 12,4 38,0  ______  24,2 20,2 55,6  
117.Kehun Tielaitosta ystävilleni hienoksi  15,7 22,3 62,0 10,5 15,9 73,6  

työpaikaksi . ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
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VASTAUSOHJEET 
 LUE TARKOIN 

Tutkimuksen tarkoitus 

Tiepiirin aikaansaamat palvelut  ja suoritteet,  työn tulokset syntyvät yksittäisten ihmisten  ja  heidän 
välisensä yhteistyön tuloksena. Tämän vuoksi yksittäisten ihmisten  ja  työryhmien henkisten 
toimintavalmiuksien kehittäminen  on  olennainen  osa TUJOon  liittyvää kehitystyötä. Kuopion tiepiiri  on 

 vastannut tähän haasteeseen ottamalla työolojen  ja henidlöstön  hyvinvoinnin kehittämisen yhdeksi 
tulosalueekseen. Hyvinvointi-tavoitteiden asettaniisen pohjaksi tulosryhmät tarvitsevat kuitenkin tietoa 
siitä miten niiden henkilöstö kokee työnsä  ja työolonsa.  

Vastaukset luottamuksellisia 

Yksityisen henkilön vastaukset ovat täysin luottamuksellisia  ja  tulevat ainoastaan Työterveyslaitoksen 
tutkijan, Ari Leivon, tietoon. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Täytetyt lomakkeet jäävät Työterveys-
laitokselle, eivätkä siten missään vaiheessa joudu ulkopuolisten  tai  Tielaitoksen henkilöstöön  kuuluvien 
haltuun. Laki Työterveyslaitoksen toiminnasta velvoittaa tutkijat vaitioloon.  Tulokset raportoidaan 
hanke-  tai ryhmäkohtaisina  (yli  5  hengen ryhminä) niin ettei yksittäisten vastaajien mielipiteiden 
tunnistaminen ole mandollista. Kyselyn tuloksista pidetään yksikössäsi palautetilaisuus  ennen vuoden 
loppua. 

Vastausohje  

Kunkin kysymyksen jälkeen  on  valmiiksi annettu kolme vastausvaihtoehtoa. Ympyröi numero lähem-
pänä sitä vastausvaihtoehtoa, joka vastaa parhaiten omaa näkemystäsi.  Pyri ottamaan kantaa, eli 
käytä rohkeasti myös vastausvaihtoehtojen ääripäitä. Huomaa, että vastausvaihtoehtojen kuvaukset 
vaihtelevat eri kysymyksissä. Lue siis vastausvaihtoehtojen kuvaukset tarkkaan. Kysymyksiin ei ole 
mitään oikeita vastauksia. Pyri vastaamaan kysymyksiin ensivaikutelman perusteella. Ajattele vastatessasi 
kulunutta vuotta. Tutkimuksen onnistumisen kannalta  on  ensiarvoisen tärkeää, että vastaat täysin rehellis-
esti  ja  itsenäisesti jokaiseen lomakkeen kysymykseen. Vastaamiseen ei  mene  kuin reilut  15  minuuttia. 

Esimerkkikvsymvs:  

Kuinka paljon työsi vaatii sinua työskentelemään koneiden  ja  laitteiden avulla?  

1 	2 	3 	4 	5 	7  
hyvin vähän 	kohtalaisesti 	hyvin paljon  

Jos  työsi edellyttää sinun työskentelevän suuren osan työajastasi koneiden  ja  laitteiden avulla - 
mutta työhösi kuuluu myös jonkin verran paperityötä - valinnet numeron kuusi, kuten ylläolevassa 
esimerkissä. 

Toivon sinun täyttävän lomakkeen viikon kuluessa, mutta viimeistään toukokuun  15.  päivään 
mennessä joko työpaikallasi  tai  kotona. Palauta  lomake  oheisessa palautuskuoressa  tai  lähettäkää 
suljetut palautuskuoret kootusti. Vastaanottaja maksaa postimaksun. 

Yhteistyöstäsi  ja vaivannäöstäsi  etukäteen kiittäen 

tutkija Ari Leivo 
Työterveyslaitos 

 puh.  90- 890022 
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Ympyröi  se  vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa 
sinun mielipidettäsi. Kuvittele vastausvaihtoehdot 
asteikoksi, joka kasvaa  tai  vähenee.  

1. Voitko käyttää tietojasi  ja taitojasi työssäsi? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 jonkin verran 	 erittäin 

paljon 

2. Voitko työssäsi tuntea saavasi todella jotain 
aikaan?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  koskaan 	 joskus 	 aina 

Voitko itse nähdä työstäsi, onko  se  hyvin vai 
huonosti tehty?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  koskaan 	 joskus 	 aina  

4. Miten itsenäista työsi  on? 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
hyvin 	 ei epäitsenäistä eikä 	hyvin 
epäitsenäistä, 	 itsenäistä 	 itsenäistä  

5. Miten usein koet onnistuvasi  tai edistyväsi 
työssäsi? 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti  

6. Täytyykö sinun kiirehtiä suoriutuaksesi 
työstäsi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti  

7. Miten yksitoikkoista  tai  vaihtelevaa työsi  on?  

1 	2 3 	4 	5 6 7  
erittäin ei yksitoikkoista erittäin 
yksitoikkoista mutta ei  varsin  vaihtelevaa 

vaihtelevaakaan  

8. Onko työsi henkisesti rasittavaa?  

1 	2 3 	4 	5 6 7  
hyvin jonkin verran ei lainkaan 
rasittavaa rasittavaa  

9. Onko työsi ruumiillisesti rasittavaa?  

1 	2 3 	4 	5 6 7  
hyvin jonkin verran ei lainkaan 
rasittavaa rasittavaa  

10. Oletko työssäsi eristetty muista ihmisistä? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti  

11. Pidätkö työtäsi tärkeänä  ja  merkittävänä? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 vaikea sanoa 	 erittäin 

tärkeänä  

12. Arvostetaanko työtäsi .  työyhteisössäsi? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei lainkaan 	 vaibtelevasti 	 erittäin 

paljon  

13. Jakautuuko työmääräsi  epätasaisesti siten, 
että työt ruuhkautuvat?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin usein 	 joskus 	 erittäin 

harvoin  

14. Näkyvätkö  tai erottuvatko  työsi tulokset 
lopullisista tuotteista  tai  palveluista?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei lainkaan 	 jossain määrin 	 täysin  

15. Kuinka hyvin pystyt työssäsi seuraamaan  ja 
 arvioimaan työtaitojesi kehittymistä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 suurin piistein 	 erittäin 
huonosti 	 hyvin  

16. Voitko itse suunnitella omaa työtäsi? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 jonkin verran 	 lähes 

täysin  

17. Voitko työpäivän aikana halutessasi 
keskustella työtovereittesi kanssa?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  juuri 	 silloin tällöin 	 milloin 
koskaan 	 vain 

18. Tunnetko itsesi päteväksi  ja  varmaksi 
työssäsi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti 



19. Saatko  riittävän  selvät  ohjeet työtäsi varten? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  koskaan 	 silloin tällöin 	 aina 

tarvittaessa  

20. Kuinka hyvin olet selvillä siitä, mitä sinun 
odotetaan saavan työssäsi aikaan?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin huonosti 	suurin piirtein 	 erittäin 

hyvin  

21. Kuuluuko työhösi tehtäviä, joihin olet saanut 
liian vähän koulutusta  tai  opastusta?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 jonkin verran 	 ei lainkaan 
runsaasti  

22. Onko työnjako työyksikössäsi oikeuden-
mukainen?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 en  osaa 	 täysin 
epäoikeuden- 	 sanoa 	 oikeuden- 
mukainen 	 mukainen  

23. Onko työssäsi vaiheita, jolloin työ  on  liian 
vaikeaa?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
jatkuvasti 	 silloin tällöin 	 ei koskaan  

24. Onko sinulle selitetty, mistä juuri sinä olet 
työssäsi vastuussa?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 suurin piirtein 	 erittäin 
huonosti 	 hyvin  

27. Koetko työssäsi  tapahtuvat muutokset 
uhkana omalla kohdallasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 silloin tällöin 	 erittäin 
harvoin 	 usein  

28. Kuinka mielelläsi vaihtaisit välillä työtehtäviä 
jonkun toisen kanssa?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 se on  minulle 	 erittäin 
vastahakoisesti 	samantekevää 	 mielelläni  

29. Miten tarpeellisena pitaisit nykyisten työteh-
täviesi monipuolistamistaja laaja-alaistamista?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 kohtalaisen 	 erittäin 
tarpeellisena 	tarpeellisena 	 tarpeellisena  

30. Miten muutosten suunnittelu  ja  toteutus  on 
henkilöstöryhmäsi  kannalta työpaikallasi 
tapahtunut (tiedottaminen, koulutus, osallis-
tuminen suunnitteluun jne.)?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 ei huonosti, mutta 	erittäin 
huonosti 	 ei hyvinkään 	 hyvin  

31. Millä  tavalla arvioit suhtautuvasi uusiin 
muutoksiin työssäsi aiemman kokemasi 
perusteella?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 en  kielteisesti 	 erittäin 
kielteisesti 	 mutta  en 	 myönteisesti 

myönteiscstikään 

25. Aiheuttaako mandollinen työtehtävien  ja 
 -menetelmien muuttuminen epävarmuutta 

 sen  suhteen, kuinka omat kykysi, tietosi  ja 
 taitosi tulevat riiuämään tulevaisuudessa?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 jonkin verran 	 erittäin 
vähän 	 paljon  

26. Koetko työssäsi  tapahtuvat muutokset 
haasteena omalla kohdallasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 silloin tällöin 	 erittäin 
harvoin 	 usein  

Esimiehellä  tarkoitetaan lähintä esimiestäsi, eli sitä 
henkilöä, jonka alaisena työskentelet. Esimiespor-
taallasi tarkoitetaan sinua  ja työpaikallasi  (tai 

 muualla) työskenteleviä muita samantasoisia 
esimiehiä.  

32. Miten esimiehesi suunnittelee  ja  johtaa töitä? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 ei huonosti mutta 	erittäin 
huonosti 	 ei hyvinkään 	 hyvin  

33. Millaista tiedotus  on työpaikallasi? 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 ei salailevaa 	 erittäin  
salailevaa 	 mutta ei 	 avointa  

ja  hidasta 	 avointakaan 	 ja  nopeata 



S 

34. Millä  tavalla esimies valvoo töitäsi? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
puuttuu aivan 	 puuttuu  vain 	 puuttuu 
liian vähän 	 tarvittaessa 	 aivan 

liikaa  

35. Huomaako esimiehesi  yrittämisen  ja  oma-
aloitteisuuden?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 joskus 	 aina  

36. Toteuttaako esimiehesi  sovitut muutokset 
ripeästi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 joskus 	 aina  

37. Saatko esimieheltäsi  tietoa oman työsi 
kannalta tärkeistä asioista?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
aivan liian 	 en  vähän, mutta 	 täysin 
vähän 	 en riittävästikään 	 riittävästi  

38. Rohkaiseeko  ja kannustaako esimiehesi 
 yrittämiseen  ja  oma-aloitteisuuteen?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti  

39. Voitko vaikuttaa itseäsi koskeviin asioihin 
työpaikallasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 jonkin 	 hyvin 

verran 	 paljon  

40. Keskusteletko esimiehesi  kanssa työstäsi  ja 
 sille asetetuista tavoitteista?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  juuri koskaan 	silloin tällöin 	 jatkuvasti  

41. Ottaako esimiehesi mielipiteesi huomioon 
työtäsi koskevissa asioissa?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 joskus 	 melkein 

aina  

42. Saatko esimieheltäsi  tietoa siitä, miten olet 
onnistunut työssäsi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  koskaan 	 silloin tällöin 	 erittäin 

usein  

43. Saatko tarvitessasi  tukea  ja  apua esimie-
heltäsi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 jonkin verran 	 erittäin 
vähän 	 paljon  

44. Antaako esimiehesi tunnustusta  ja  kiitosta 
hyvin suoritetusta työstä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 joskus 	 aina  

45. Miten esimiehesi kohtelee alaisiaan? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 vaikea 	 erittäin 
epatasapuolisesti 	sanoa 	 tasa- 

- 	 puolisesti  

46. Miten esimiehesi suhtautuu uusiin ideoihin 
 ja  ajatuksiin?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 ei  varsin 	 täysin 
ennakkoluuloisesti 	totjuvasti 	 ennakko- 
ja  torjuvasti 	 mutta ei 	 luulotto- 

avoimestikaan 	 masti  ja  
avoimesti  

47. Neuvotteleeko esimiehesi  sinun  ja 
työtovereidesi  kanssa, ennen kuin  hän  tekee 
työpaikkaasi koskevan tärkeän päätöksen?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 joskus 	 aina  

48. Minkälaiset ovat esimiesportaasi  ja  teidän 
esimiehenne keskinäiset välit?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin huonot 	 kohtalaiset 	 erittäin hyvät 
(jännittyneet, 	 (avoimet. 
kireät) 	 suorat)  

49. Miten ratkaistaan esimiesportaasi  ja  teidän 
esimiehenne väliset erimielisyydet  ja 

 ongelmat?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
aina asemaa  tai 	joskus määräyk- 	 aina keskus- 
arvovaltaa käyttäen 	sellä,  toisinaan 	 telemalla  tai  
määräyksellä 	 keskustelemalla 	 neuvottele- 

maIla 

Tulosryhmällä  tarkoitetaan tässä sitä ryhmää, 
 jolle  asetetaan vuosittain ryhmän yhteiset  tu-

lostavoitteet (esim. tiemestaripiiri).  

50. Voitko vaikuttaa tulosryhmäsi tavoitteiden 
asettamiseen?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 jonkin 	 hyvin 

verran 	 paljon 
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51.  Kuinka hyvin tunnet tulosryhmäsi tavoitteet? 	59.  Saitko viime tulosvuoden aikana ohjeita  
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	 siitä, mitä sinun olisi tehtävä tulosryhmäsi 

erittäin 	 suurin piirtein 	 erittäin 	 tavoitteiden saavuttamiseksi? 
huonosti 	 hyvin  

52. Miten heippoja  tai  vaikeita tulosryhmäsi 
tavoitteet  on  saavuttaa?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
aivan liian 	 sopivan 	 aivan liian  
heippoja 	 vaikeita  ja 	 vaikeita 

haastavia  

53. Voitko vaikuttaa omalla työpanoksellasi 
tulosryhmäsi tavoitteiden saavuttamiseen?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 jonkin 	 erittäin 

verran 	 paljon  

54. Mieti millaisia seurauksia  on  sillä,  että  teet 
 työsi hyvin (esim. esimiesten/työtovereiden 

arvostus, itsetunnon nousu, onnistumisen 
kokemukset, palkanlisät). Kuinka hyödyl-
liseksi katsot itsellesi toimia tulosryhmäsi 
tavoitteiden hyväksi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
täysin 	 jossain määrin 	 erittäin 
hyödyuömäksi 	hyödylliseksi 	 hyödyl- 

liseksi  

55. Kuinka hyvin tunnet tulostavoitteiden 
toteutumisen seurantaan käytetyt mittarit?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 suurin piirtein 	 erittäin 
huonosti 	 hyvin  

56. Mitataanko  näillä mittareilla ryhmän 
tehtävien kannalta oleellisia asioita?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei lainkaan 	 jossain määrin 	 täysin  

57. Miten luotettavina pidät näitä mittareita? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
täysin 	 en  epäluotettavina 	täysin  
epaluotettavina 	mutta  en 	 luotet- 

luotettavinakaan 	 tavina  

58. Tiedätkö, mikä työssäsi olennaisesti vaikut-
taa tulosryhmäsi tulokseen?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 suurin piirtein 	 erittäin 
huonosti 	 hyvin  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
aivan liian 	 en  vähin, mutta 	 täysin 
vähän 	 en  nittävästikään 	riittävästi  

60. Saitko viime tulosvuoden aikana "väliaikatie-
toja" tulosryhmäsi kulloisestakin  tulos- 
tasosta?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
aivan liian 	 en  vähän, mutta 	 täysin 
vähän 	 en  riittivästikään 	riittävästi  

61. Miten kannustavaksi koet nykyisen 
palkkausjärjestelmän?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
vie  täysin 	 ei vaikuta 	 erittäin 
halun yrittää 	 kannustava  

62. Onko tulosjohtaminen tehostanut  tulos-
ryhmäsi  toimintaa  ja  parantanut tuloksia?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei lainkaan 	 jonkin verran 	 erittäin 

paljon  

63. Miten tulosjohtaminen  on  vaikuttanut omaan 
hyvinvointiisi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 ei ole 	 erittäin 
kielteisesti 	 vaikuttanut 	 myöntei- 

sesti 

Työpaikalla tarkoitetaan tässä omaa työyksik-
köäsi, eli lähintä työyhteisöä, jossa työskentelet. 
Työryhmällä  ja työtovereilla  tarkoitetaan työ- 
paikkasi muita esimiehiä (lähinnä samantasoisia, 

 jos  niitä  on). 

64. Miten työpaikallasi ratkaistaan työtoverien 
keskinäiset erimielisyydet  ja  ongelmat?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ongelmien 	 joskus  vältelläin 	aina 
yhdessä käsittelyä 	toisinaan 	 keskustele- 
aina  väItetään 	keskustellaan 	 maila  



65. Miten työtoverien välinen yhteistyö sujuu 
työpaikallasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 7  
erittäin 	 kohtalaisesti erittäin 
huonosti hyvin  

66.  Miten työasioihin liittyvä tieto kulkee 
työpaikallasi  työtovereiden välillä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 7  
erittäin 	 kohtalaisesti erittäin 
huonosti hyvin  

67. Minkälaiset ovat työtovereiden välit 
työpaikallasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 7  
erittäin huonot 	ei huonot mutta erittäin 
(kireät, 	 ei hyvätkään hyvät (ys- 
kaunaiset) tävälliset,  

läheiset)  

68. Miten yhtenäinen työryhmäsion?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 7  
ej  lainkaan 	 kohtalaisen erittäin 
yhtenäinen 	 yhtenäinen yhtenäinen  

69. Saatko tarvitessasi  tukea  ja  apua 
työtovereiltasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 7  
erittäin 	 jonkin verran erittäin 
vähän paljon  

70. Saatko työtovereiltasi  tietoa siitä, miten olet 
onnistunut työssäsi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 7 
en  koskaan 	 silloin tällöin erittäin 

usein  

71. Ovatko työtoverisi vastuuntuntoisia  ja 
yritteliäitä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 7  
eivät 	 jossain määrin  kyllä  
lainkaan erittäin  

72. Kuinka voimakkaasti tunnet kuuluvasi 
työryhmääsi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 7  
erittäin 	 jossain määrin erittäin 
heikosti voimak- 

kaasti  
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73. Mietittekö  työtovereiden kesken keinoja 
parantaa työtuloksia?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
emme koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti  

74. Naufltko  osallistumisesta työryhmäsi 
yhdessäoloon  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 jossain määrin 	 erittäin 

paljon  

75. Rohkaistaankoja kannustetaanko  työ-
ryhmässäsi kaikkia yrittämään parhaansa?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti  

76. Onko työssäsi vaara, että vahingoitat itseäsi 
 tai terveyttäsi? 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti  

77. Onko työympäristösi mielestäsi viihtyisä? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 ei epäviihtyisä mutta 	erittäin 
epäviihtyisä 	 ei viihtyisäkään 	 viihtyisä  

78. Ovatko käytössäsi olevat laitteet  ja työkoneet 
 tarkoituksenmukaisia, tehokkaita  ja 

 hyväkuntoisia?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei lainkaan 	 jossain määrin 	 kyllä  

täysin  

79. Välittääkö Tiepiirisi  johto henkilöstön 
hyvinvoinnista?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei lainkaan 	 jonkin verran 	 erittäin 

paljon  

80. Ottaako esimiehesi toiminnassaan huomioon 
alaistensa hyvinvoinnin?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
hyvin 	 joskus 	 erittäin 
harvoin 	 usein 
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81. Teetkö  aloitteita  ja  ehdotuksia työpaikkasi 
työolojen kehittämiseksi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti  

82. Millaista työolojen kehittämiseen liittyvien 
asioiden käsittely  on työpaikailasi? 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 ei kankeaa, mutta 	erittäin 
kankeaa 	 ei  joustavaakaan 	joustavaa  

83. Otetaanko työiyhmässäsi huomioon toisten 
hyvinvointi  ja  tunteet?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 joskus 	 aina  

84. Keskusteleeko esimiehesi  sinun  ja työtove-
reidesi  kanssa työolojen kehittämiseen 
liittyvistä asioista?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti  

85. Keskustellaanko työryhmässäsi  työolojen 
kehittämiseen liittyvistä asioista?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti  

86. Saatko  tyydytystä,  jos  pystyt auttamaan  tai 
 tukemaan työtoveriasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 jossain määrin 	 erittäin 

paljon  

87. Luuletko omalla toiminnallasi pystyväsi 
vaikuttamaan siihen, millaiseksi työpaikkasi 
ilmapiiri muodostuu?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 jossain määrin 	 erittäin 

paljon  

88. Oletko pohtinut, miten voisit omalla toimin-
nallasi edistää työpaikkasi ilmapiiriä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti  

89. Tunnetko syyllisyyttä, häpeää  tai  katumusta, 
 jos  huomaat loukanneesi  tai kohdelleesi 

 vaann työtoveriasi? 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 jossain määrin 	 erittäin 

paljon  

90. Miten tarpeellisena  ja tavoiteltavana  pidät 
työpaikkasi työolojen  ja  ilmapiirin 
edelleenkehittämistä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 kohtalaisen 	 erittäin 
tarpeellisena 	 tarpeellisena 	 tarpeellisena  

91. Miten tärkeää sinulle  on  saavuttaa työtove-
reidesi arvostus  ja  luottamus  (huom!  asteikko)  

4 	5 	6 	7 	8 	9 10 
vain  kohtalaisen 	hyvin tärkeää 	 aivan 
tärkeää  (tai 	 välttämä- 
vähemmän) 	 töntå  

92. Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työhösi? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 en  tyytymätön 	 erittäin 
tyytymätön 	 mutta  en 	 tyyty- 

tyytyväinenkään 	 väinen  

93. Stressillä  tarkoitetaan tilannetta, jossa 
ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levot-
tomaksi, hermostuneeksi  tai andistuneeksi 

 taikka hänen  on  vaikea nukkua asioiden 
vaivatessa jatkuvasti mieltä. Tunnetko sinä 
nykyisin tällaista stressiä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 jonkin verran 	 en  
paljon 	 lainkaan  

94. Oletko viime aikoina ollut toimelias  ja  vireä? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  ollenkaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti  

95. Kuinka tärkeää nykyinen työsi  on  sinulle 
elämänsisältönä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
täysin 	 ei  merkityk- 	 erittäin 
merkityksetöntä 	setöntä,  mutta 	 tärkeää 

ei  tärkeätäkään 
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96. Tuntuuko työhön lähtiessäsi siltä, että 
haluaisit mieluummin jäädä kotiin?  

	

1 	2 	3 	4 	5 	67  

	

aina 	 silloin tällöin 	 ei koskaan  

97. Onko sinulla vaikeuksia saada unen päästä 
kiinni  tai heräiletkö  kesken uniesi?  

	

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
jatkuvasti 	 silloin tällöin 	 ei juuri 

koskaan  

98. Oletko viime aikoina ollut poikkeuksellisen 
väsynyt?  

	

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
jatkuvasti 	 silloin tällöin 	 en  

koskaan  

99. Ihminen  on vain  harvoin täysin tyytyväinen 
omiin oloihin  sa.  Ajattele omaa työtäsi  ja 

 vertaa sitä tilanteeseen, jossa voisit sanoa 
olevasi täysin tyytyväinen. Kuinka paljon 
nykyisen työsi pitäisi muuttua ollaksesi 
täysin tyytyväinen?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 jonkin verran 	 ei 
paljon 	 - 	 lainkaan 

Mitkä neljä tekijää aiheuttavat sinulle eniten 
tyytymättömyyttä nykyisessä työssäsi  ja 
työoloissasi?  

1. 

2. 

3. 

4. 

Alla  on  joukko väittämiä yksilöiden mandollisesti kokemista tuntemuksista omaa työtään, tulosryhmän 
tavoitteita  ja Tielaitosta  kohtaan. Vastatessasi pidä mielessä oma työsi  ja kokemuksesi työpaikallasi 

 työskentelystä. Arvioi miten voimakkaasti olet samaa  tai  eri mieltä kustakin väittämästä  ja  merkitse 
mielipidettäsi parhaiten kuvaava numero. 

Kuinka samaa mieltä olet väitteen kanssa?  

1 	 2 	3 	4 	 5 	 6 	 7 
Olen  täysin  en 	Olen  eri mieltä  Olen  jossain 	En  samaa enkä  Olen  jossain 	Olen  samaa 	Olen  täysin samaa 
mieltä 	 määrin  en 	eri mieltä 	määrin samaa 	mieltä 	mieltä 

mieltä 	 mieltä  

100. Pyrin työssäni yhä parempaan  ja  parempaan suoritukseen.  1 2 3 4 5 6 7 

101. Suoraan sanottuna minulle  on  täysin yhdentekevää 
saavutetaanko tulosryhmämme  tavoitteet vai ei.  1 2 3 4 5 6 7 

102. Otan työssäni aina huomioon asiakkaan (esim. 
tienkäyttäjän)  ja  hänen tyytyväisyytensä.  1 2 3 4 5 6 7 

103. Tunnen hyvin suurta henkilökohtaista vastuuta 
tekemästäni työstä.  1 2 3 4 5 6 7 

104. Omanarvontuntoni  kohoaa, kun  teen  työni hyvin.  1 2 3 4 5 6 7 



lo  

Kuinka samaa mieltä olet väitteen kanssa?  

1 	 2 	3 	4 	 5 	6 	7 
Olen  täysin eri 	Olen  eri mieltä  Olen  jossain 	En  samaa enkä  Olen  jossain 	Olen  samaa 	Olen  täysin samaa 
mieltä 	 määrin eri 	eri mieltä 	määrin samaa 	mieltä 	mieltä 

mieltä 	 mieltä  

105. Minulle  on  erittäin tärkeää saada tietää, miten olen 
onnistunut työssäni.  1 2 3 4 5 6 	7 

106. Olen parhaimmillani haastavissa  tehtävissä.  1 2 3 4 5 6 	7 

107. Yleensä tiedän olenko tehnyt työni hyvin vai  en. 1 2 3 4 5 6 	7 

108. Olen  erittäin iloinen, että päätin aikoinani  tulla 
Tielaitokselle  töihin.  1 2 3 4 5 6 	7 

109. Kun  teen  työni hyvin, saan siitä suurta 
henkilökohtaista tyydytystä.  1 2 3 4 5 6 	7 

110. On  selvästi minun omalla  vastuullani, tuleeko tämä 
työ tehtyä oikein vai ei.  1 2 3 4 5 6 	7 

111. Yritän itse löytää keinoja, jotka tehostavat työtäni.  1 2 3 4 5 6 	7 

112. Seison täysin tulosryhmämme tavoitteiden takana.  1 2 3 4 5 6 	7 

113. Tunnen oloni surkeaksi  ja  onnettomaksi,  jos  huomaan 
tehneeni  työni huonosti.  1 2 3 4 5 6 	7 

114. Usein  en  saa tietää suoritanko työni hyvin vai huonosti.  1 2 3 4 5 6 	7 

115. Tulosryhmä.mme  tavoitteita  on  vaikea ottaa vakavasti.  1 2 3 4 5 6 	7 

116. Työni  on  minulle henki  ja  elämä.  1 2 3 4 5 6 	7 

117. Kehun Tielaitosta ystävilleni hienoksi työpaikaksi.  1 2 3 4 5 6 	7  

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA!  
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118.  Ajattele tilanteita, joissa joudut tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat useampaan kuin yhteen 
alaiseesi.  Päätökset voivat liittyä tavoiteasetteluun, työmenetelmiin  ja  -järjestelyihin, hankintoihin 
jne.  Alla  on  lueteltu viisi vaihtoehtoista tapaa tehdä tällaisia ryhmäkohtaisia päätöksiä. Kukin tavois-
ta sopii tietynlaisiin ongelmiin  ja  olosuhteisiin (päätöksen tärkeys, kiire jne.). Arvioi nyt prosentteina 
erilaisten ryhmäkohtaisten päätöksentekotilanteiden kokonaismäärästä, miten usein sinä käytät kuta- 
kin tapaa. Kirjoita arviointisi vähintään kymmenen prosentin tarkkuudella  (0, 10, 20, ... 100  %)  
kunkin vaihtoehdon vieressä olevalle viivalle.  Tutustu kaikkiin vaihtoehtoihin ennen vastaamista  ja 

 muista että käyttämiesi päätöksentekotapojen yhteenlasketun käyttötiheyden tulisi olla  100 %. 

a) Ratkaiset  ongelman  tai  teet  päätöksen itse  käytettävissäsi olevien tietojen perusteella. 	 %  

b) Hankit alaisiltasi  tarvittavaa tietoa, jonka jälkeen paatät asian itse.  Alaisesi eivät osallistu 
ongelmien määrittelyyn  tai  erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen tuottamiseen  tai  arviointiin. 	 %  

c) Kysyt  yksityisesti  joiltain alaisiltasi ideoita  ja ratkaisuehdotuksia  ilman että kokoonnutte yhteen.  
Sen  jälkeen  teet  päätöksen itse. 	 %  

d) Kokoat  yhteen ne alaisesi, joita päätös koskee  ja kysyt  heiltä ideoita  ja ratkaisuehdotuksia.  
Mutta lopullisen päätöksen  teet  itse. 	 %  

e) Pidät alaisillesi ryhmäpalaverin, jossa yhdessä kehiuelette  ja  arvioitte erilaisia ratkaisu- 
vaihtoehtoja yrittäen päästä yksimielisyyteen ratkaisusta.  Et  yritä painostaa alaisiasi "oman" 
ratkaisusi  taakse. Hyväksyt minkä tahansa ratkaisun, jolla  on  koko  ryhmän tuld takanaan. 	 % 

Yht.  100 % 

119. Tiedätkö millaista käyttäytymistä alaisesi 
sinulta esimiehenä odottavat?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 suurin piirtein 	 erittäin 
huonosti 	 hyvin  

120. Koetko ihmissuhdeasioiden  esille ottamisen 
 ja  käsittelyn työpaikalla itsellesi vaikeaksi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
useimmiten 	 silloin tällöin 	 en  koskaan  

123.  Tiedätkö mitä sinun tulisi tehdä, jotta 
alaistesi työmotivaatio  ja  -tyytyväisyys 
kehittyisivät edelleen?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 suurin piirtein 	 erittäin 
huonosti 	 hyvin 

Jatkossa alaisilla tarkoitetaan  vain  niitä 
henkilöitä, jotka toimivat suoraan 
alaisuudessasi  

121. Tunnetko epävarmuutta siitä, miten alaisiasi 
tulisi johtaa  ja  käsitellä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
jatkuvasti 	 silloin tällöin 	 en  koskaan  

122. Tiedätkö  millä  perusteilla alaisesi arvioivat 
toimintaasi esimiehenä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 suurin piirtein 	 erittäin 
huonosti 	 hyvin  

124. Miten alaisesi suhtautuvat,  jos puutut  hei-
dän työssään ilmenneisiin puutteellisuuk

-sun  ja heikkouksiin?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 ei torjuvasti, 	 erittäin  vas- 
torjuvasti, 	 mutta ei 	 taanottavasti, 
vastahakoisesti 	vastaanouavastikaan 	oppia ottaen  

125. Osallistuvatko alaisesi  kokouksissa  ja  pala-
vereissa aktiivisesti asioiden käsittelyyn?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
eivät koskaan 	 silloin tällöin 	 useimmiten 
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126. Ovatko alaisesi halukkaita ponnistelemaan 
työpaikkasi tavoitteiden puolesta?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
eivät lainkaan 	kohtalaisen 	 erittäin 
halukkaita 	 halukkaita 	 halukkaita  

127. Ovatko alaisesi päteviä  ja  ammattitaitoisia? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
eivät lainkaan 	 jossain määrin 	kyllä  

erittäin  

128. Ovatko alaisesi vastuuntuntoisia  ja 
yritteliaitä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
eivät lainkaan 	 jossain määrin 	kyllä  

erittäin  

129. Ovatko alaisesi riittävän itsenäisiä  ja 
 oma-aloitteisia työssään?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
eivät juuri 	 silloin tällöin 	 useimmiten 
koskaan  

130. Saatko alaisiltasi  palautetta omasta 
työskentelystäsi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
aivan liian 	 en  vähän, mutta 	 täysin 
vähän 	 en riittävästikään 	riittävästi  

131. Saatko alaisiltasi  tietoa oman työsi kannalta 
tärkeistä asioista?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
aivan liian 	 en  vähän, mutta 	 täysin 
vähän 	 en nittävästikään 	riittävästi  

132. Miten sinun  ja alaistesi  välinen yhteistyö 
sujuu?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 kohtalaisesti 	 erittäin 
huonosti 	 hyvin  

133. Onko alaistesi kanssa mielestäsi helppo  tulla 
 toimeen?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei juuri koskaan 	silloin tällöin 	 useimmiten  

134. Ovatko alaisesi halukkaita oppimaan uutta 
 ja  kehittymään työssään?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 eivät haluttomia, 	 erittäin 
haluttomia, 	mutta eivät 	 halukkaita 
vastahakoisia 	halukkaitakaan  

135. Onko sinulla vaikeuksia saada alaisesi 
tekemään epämiellyttäviä  tai  hankalia 
työtehtäviä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
useimmiten 	silloin tällöin 	 ei koskaan  

136. Tekevätkö alaisesi ehdotuksia työhön 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi?  

1 	2 	3 	.4 	5 	6 	7  
eivät juuri 	 silloin tällöin 	 jatkuvasti 
koskaan  

137. Ovatko alaisesi kiinnostuneita tiedoista, jotka 
koskevat työpaikkasi kulloistakin tulostasoa?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
eivätlainkaan 	jossain määrin 	 erittäin 
kiinnostuneita 	kiinnostuneita 	 kiinnostu- 

neita  

138. Onko sinun  ja alaistesi  välillä ristiriitoja  tai 
 erimielisyyksiä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
jatkuvasti 	 silloin tällöin 	 ei juuri 

koskaan  

139. Minkälaiset ovat esimiesten  ja  alaisten välit 
työpaikallasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin huonot 	kohtalaiset 	 erittäin  hy. 
(jännittyneet, 	 vAt (avoi- 
kireät) 	 met,  suorat)  

140. Miten työpaikallasi ratkaistaan esimiesten  ja 
 työntekijöiden väliset erimielisyydet  ja 

 ongelmat?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
aina asemaa  tai 	joskus määräyk- 	aina kes- 
arvovaltaa käyttäen, 	sellä,  toisinaan 	kustelemalla 
määräyksellä 	keskustelemalla 	tai  neuvotte- 

lemalla  

141. Miten työntekijöiden välinen yhteistyö sujuu 
työpaikallasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 kohtalaisesti 	 erittäin 
huonosti 	 hyvin 



13 

142.  Ajattele henkilöä, jonka kanssa pystyt tekemään töitä kaikkein huonoimmin.  Hän  voi olla joko ny-
kyinen  tai  aiempi esimiehesi, työtoverisi  tai alaisesi.  Hänen ei tarvitse olla henkilö, josta pidät vähi-
ten, mutta hänen tulisi olla henkilö, jonka kanssa sinulla  on tai  oli eniten vaikeuksia saada  iyö teh-
dyksi.  Alla  on  joukko sanapareja, joiden avulla voit kuvata häntä. Sanat ovat vastakohtaisia  ja  edus-
tavat ääripäitä joistain piirteistä. Ympyröi jokin numeroista  (1-8)  sitä lähempää jompaa kumpaa sa-
noista, mitä enemmän katsot sanan kuvaavan juuri häntä. Valitse ensimmäisenä mieleesi tuleva 
vaihtoehto.  On  tärkeää,  ettet  jätä yhtään kohtaa  arvioimatta.  Kohtiin ei ole oikeita  tai  vääriä 
vastauksia. 

Esimerkki: 
vaalea 	8 7 (j) 	5  I 	4 	3 	2  

erittäin melko kohtalaisen hieman hieman 	kohtalaisen melko 
vaalea vaalea vaalea 	vaalea  tumma 	tumma 	tumma  

edellä osoitat hänen olevan kohtalaisen vaalea. 

1 	tumma  
erittäin 

 tumma  

miellyttävä 
ystävällinen 
torjuva 
kireä 
etäinen 
viileä 
tukea antava 
ikävystyttävä 
riitaisa 
alakuloinen 
avoin 
panetteleva 

 epäluotettava 
hienotunteinen 
keiju 
mukautuvainen 
teennäinen 
hyväntahtoinen  

8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1 
8 	7 6 5 4 3 2 	1  

epämiellyttävä 
epäystävällinen 
vastaanottavainen 
rento 
läheinen 
sydämellinen 
vihamielinen 
mielenkiintoinen 
sopuisa 
iloinen 
pidättyväinen 
solidaarinen 
luotettava 
tanditon 
mukava 
hankala 
vilpitön 
pahansuopa  

143. Ikäsi _____  vuotta  

144. Sukupuolesi  

mies 	1 
nainen 	2 

145. Peruskoulutuksesi  

kansakoulu 	 1  
peruskoulu, keskikoulu 	2  
ylioppilastutkinto 	3  

146. Ammatillinen koulutuksesi 

ei ammattikoulutusta 	1  
ammatillinen kurssi 	2  
ammattikoulu 	 3 
kauppaoppilaitos 	4  
tekninen koulu 	5  
tekninen opisto 	6  
korkeakoulu 	 7 

147. Palveluksessaoloaikasi Tielaitoksessa 
 vuotta  

148. Palveluksessaoloaikasi  nykyisessä 
työpaikassasi ______ vuotta 
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149. Ammattiasemasi  

ylin johto (piiri-insinöörit, toimiala- 
päälliköt, apulaisjohtajat)  

156. Työpaikkasi (ympyröi allaolevasta  luettelos-
ta ryhmäsi/yksikkösi, valitse tarkin vaihto-
ehto) 

tuotantojohto (työmaapäälliköt, työpääl-  PIIRIN JOHTO  JA  ESIKUNTA 
liköt, tiemestarit  ja  vastaavat)  2  

TEKNISET PALVELUT 
työnjohto (apulaistiemestarit, työnjoh- Piirikonttori: 
tajat  ja  vastaavat)  3  Kone-  ja  hankintapalvelut 
valmistelijat,  suunnittelijat  4  Päällyste-  ja  kiviainespalvelut 

Kiinteistöpalvelut 
toimistohenkilöstö, varastonhoitajat, Geopalvelut  
laborantit  5  Maasto: 
työntekijät  6 Keskusvarasto 

Murskauslaitos  
150.  Onko sinulla alaisia? Maaperätutkimukset  

kyllä  1  Laboratorio 
ei  2 

SUUNNIUELUPALVELUT  
151. Olen  töissä Tuotesuunnittelu 

piirikonttorilla  1 Esisuunnittelu  
maastossa  2 Maankäyttö 

Siltapalvelu  

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

ETELÄINEN TIENPITOALUE 
Piirikonttori 
Karttulan tmp 
YH542  Mikkelin pr.raja-Pajumäki 

 Kt. 69 Kivisalmi-Rautalampi  
Pt. 16457 Jänissalmen  silta 

POHJOINEN TIENPITOALUE 
Piirikonttori 
Kiuruveden tmp 
Nilsiän tmp 
Pielaveden tmp  
Rautavaaran tmp  
Pt 16183,  Huotari, Iisalmi 

 Vt  5  Pöljä-Mäntylahti tai 
Pt 16228  Maaningan keskusta  
Mt 5775  Tahkovuori-Nilsiä 

PROJEKTIT  
Mt 576  Koivumäki-Varpaisjärvi 

 Vt  5  Vuorela-Siilinjärvi  
Vt  5  Hiltulanlahti-Pitkälahti tai 
Pitkälahti-Jynkkä  

Joku muu, mikä  

152. Vain tiemestaripiireissä  työskenteleville: 
Työskentelen pääasiassa: 
päätukikohdassa 	 1 
sivutukikohdassa 	 2 

153. Olen  
vakinaisessa työsuhteessa 
maäraaikaisessa työsuhteessa 	2 

154. Hankkeesi  numero:  

155. Nimesi (laita nimesi,  jos  haluat johtamis-
tyylistäsi henkilökohtaista palautetta Työter-
veyslaitoksen välityksellä): 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 

31 

32 
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