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LEIVO,  Ari: Hyvä työpäivä - Tutkimus työolojen kehittämiseen liittyvän 
tavoitteenasettelun  ja  palautteen antainisen vaikutuksista työyhteisöjen 
hyvinvointiin  ja  tuloksellisuuteen. Tielaitoksen  tutkimuksia  3/1995 ISBN 951-
726-079-2, ISSN 0788-3706,  TIEL  3100018.  
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Tiivistelmä  

Perinteinen valistukseen  ja  valvontaan perustuva työsuojelu  on  havaittu melko 
tehottomaksi omaehtoisen motivaation  ja  toimivien yhteistyömuotojen 
luomisessa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin syventämään  ja  tehostamaan työolojen 
kehittämistoimintaa  ja  tulosjohtamista  kehittämällä kolmea tulosjohtaniisen 
komponenttia: tavoitteenasettelua, osallistumista päätöksentekoon  ja  palautteen 
antamista. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tutkia miten  1)  työolojen 
kehittämistä koskeva tavoitteenasettelu  ja  2)  kolmeen erilaiseen julkiseen 
palautteeseen perustuvat toimintaohjelmat vaikuttavat työyhteisön 
tuloksellisuuteen  ja  hyvinvointiin. 
Tutkimuksen  koeyhminä  oli  17  työyksikköä  kolmesta eri tiepiiristä. 
Koeryhmissä asetettiin hyvinvointitavoitteita  tai  toteutettiin jokin 
palauteohjelma. Hyvinvointitavoite-iyhmissä  asetettiin omatoimisesti normaalien 
toiminnan vaikuttavuus -  ja  taloudellisuustavoitteiden  lisäksi työolojen kehittämis 
-tavoitteet. Tutkija ei siis puuttunut näiden ryhmien toimintaan.  Palauteohjelma-
ryhmissã  toteutettiin kolmeen eri julkiseen palautteeseen, (toiminnan 
vaikuttavuus/taloudellisuus, työpaikan järjestys  ja  henkilöstön yhteistyötaidot) 
perustuvat toimintaohjelmat. Kukin ohjelma koostui tavoitteiden asettelusta, 
teknis-organisatoristen edellytysten luomisesta, niittarien kehittelystä, lähtötason 
mittaamisesta  ja  palautteenannosta.  Palaute annettiin seinätauluilla  ja 

 ryhmätilaisuuksissa.  Kussakin ryhmässä toteutettiin tutkimuksen aikana 
peräkkäin  2 palauteohjelmaa. Vertailuryhminä  oli  8 työyksikköä.  Tutkimus kesti 
kaksi vuotta. Ennen tutkimuksen alkua  ja  kunkin palauteohjelman jälkeen 
mitattiin koe-  ja  vertailuryhmien  henkilöstön työasenteet kyselylomakkeella. 
Koe-  ja  vertailuryhmien  tuloksellisuutta  ja  ryhmien ilmapiiriä seurattiin tilastoista 

 ja  erillisellä kyselyllä.  
Suurimmat asennevaikutukset olivat yhteistyötaitopalautteella. Erityisesti kehittyi 
esimiesten  ja  alaisten yhteistyö  ja  työsuojeluilmapiiri.  Näiden seurauksena 
stressioireet vähenivät sekä työtyyväisyys  ja  tujoon  sitoutuminen paranivat. 
Myös tulospalaute vaikutti odotetusti: palaute  ja  lisääntyneet vai-
kutusmandollisuudet koettiin lisääntyneenä esimieheltä saatuna tukena. 
Esimieheltä saatu tuki selkeytti henkilöstön työroolia  ja  kohotti itseluottamusta. 
Tämä kaikki lisäsi motivaatiota, tavoitteisiin sitoutumista sekä työn taloudelli-
suutta  ja  vaikuttavuutta. 
Järjestyspalauteohjelma  ei vaikuttanut muitten palauteohjelmien lailla 
työasenteisiin. Ainoastaan työmotivaatio nousi vertailuryhmiin nähden niissä 
ryhmissä, joissa ohjelma onnistui hyvin. Järjestys nousi kuitenkin kaikissa sitä 
toteuttaneissa ryhmissä selvästi. 
Tulosjohtamista  pystyttiin tehostamaan kehittämällä palauteohjelmilla  sen 

 komponentteja: tavoitteenasettelua, osallistumista päätöksentekoon  ja 
 palautteenantoa.  Nämä eri komponentit näyttävät myös edellyttävän toisiaan. 

Pelkkä työolojen kehittämistavoitteiden asettarninen ilman, että tuettaisiin 
muutenkin tavoiteasettelua  ja sen  pohjalta käynnistyvää toimintaa, ei näytä 
johtavan työilmapiirin  ja  henkilöstön hyvinvoinnin merkittävään lisääntymiseen. 
Työpaikat tarvitsevat siis valmennusta jatkuvan kehittämisen periaatteisiin  ja  



työkaluihin. Tujoon liittyvillä hyvinvointitavoitteilla  korostetaan esimiesten 
vastuuta hyödyntää tätä  valmennusta.  
Ohjelmilla saadut myönteiset seuraukset  ja tyytäväisyys  niihin muuttavat ehkä 
osallistumisen  palkitsevuusodotuksia.  Kun työntekijöiden luottamus muutoksien 

 todenniköisyyteen  kasvaa  ja  he  ovat tyytyväisiä osallistumisensa tuloksiin,  he 
 kokevat osallistumisen kannattavaksi. Asenteet  ja organisaatiokulttuuri  muuttuvat 

 kehitysmyönteisiksi,  mikä tukee tulevien ohjelmien  aktivointia  ja  niihin 
osallistumista. Toisaalta  jos  tuloksia ei saada  tai  kehittäminen  jää  kesken eivät 

 asenteetkaan  vastaavasti  uudistu.  On  myös mandollista, että tyytymättömyyden  ja 
 kehittyvien kielteisten asenteiden myötä  organisaatiokuktuuri  kehittyy entistä 
 lannistavammaksi  ja kielteisemmäksi.  Keskeinen haaste onkin siinä, miten 

katkaista tällainen epäonnistumisten kierre  ja  muuttaa  se  jatkuvaksi  kehittymi
-seksi.  



LEIVO,  Ari  En God  Arbetsdag  -  En  studie av effekter om målsättning och 
 feedback  för resultat och välbefinnande av arbetsplats.  (på  svenka  med engelska 

sammandrag )Tielaitoksen  tutkimuksia  3/1995 ISBN 951-726-079-2, ISSN 0788-
3706,  TIEL  3100018.  

Nyckelord  goal setting, feedback, occupational health and safety  

Sammandrag 

Det traditionella arbetarskyddet, som baserar sig  på  upplysning och övervakning, 
har visat sig vara ganska ineffektivt i fråga om att skapa spontan  motivation  och 
fungerande samarbetsformer. Avsikten med denna undersökning var att fördjupa 
och effektivera verksamheten i fråga om utveckling av arbetsförhållandena och 
resultatstyrningen genom att utveckla tre komponenter inom resultatstyrningen: 
att ställa upp mål, att  delta  i beslutsfattandet och att ge respons. Det centrala målet 
för undersökningen var att undersöka hur  1)  måluppställningen som gäller 
utvecidandet av arbetsförhållandena och hur  2)  verksamhetsprogram som baserar 
sig  på  tre olika offentliga responser inverkar  på  arbetsgemenskapens resultat och 
välbefinnande. 
Undersökningens försöksgrupper bestod av  17  arbetsenheter från tre olika 
vägdistrikt. Inom försöksgrupperna uppställdes mål för väibefinnandet eller också 
genomfördes något responsprogram.  I  välbefirmandegrupperna  uppställdes  på  eget 
initiativ mål för utveckling av arbetsförhållandena, förutom  de  vanliga målen för 
verksamhetens kvalitet och lönsamhet. Forskaren blandade sig således inte i dessa 
gruppers verksamhet.  I  responsgrupperna  genomfördes verksamhetsprogram som 
baserade sig  på  tre olika offentliga responser (verksamhetens kvalitet/lönsamhet, 
ordningen  på  arbetsplatsen och personalens samarbetsförmåga). Varje  program 

 bestod av att uppställa mål, skapa teknisk-organisatoriska förutsättningar, 
utveckla mätinstrument, mäta utgångsläget och ge respons. Responsen gavs  via 

 väggtavlor eller i samband med grupptillställningar.  I  varje grupp genomfördes 
 under  undersökningens gång två responspro-  gram  efter varandra. 

Jämförelsegrupperna bestod av  8  arbetsenheter. Undersökningen  tog  två  år.  Innan 
undersökningen startade och efter varje responsprogram mättes försöks- och 
jämförelsegruppernas arbetsattityder med ett frågeformulär.  Man  följde med 
försöks- och jämförelsegruppernas resultat och atmosfär med hjälp av statistik och 

 en  separat förfrågan.  
De  största effekterna  på  attityderna hade responsen som gällde 
samarbetsförmågan. Speciellt utvecklades samarbetet mellan förmännen och  de 

 underlydande samt atmosfären inom arbetarskyd- det. Som  en  följd härav 
minskade stressymptomen och samtidigt ökade arbetstillfredsställelsen och viljan 
att förbinda sig  till  resultat- styrningen. 
Också responsen som gällde resultatet hade väntad effekt: responsen och  de  ökade 
påverkningsmöjligheterna upplevdes som ökat stöd från förmannens sida. 
Förmannens stöd gjorde personalens arbetsroll klarare och förbättrade 
självförtroendet. Allt detta ökade motivationen, målbundenheten samt arbetets 
lönsamhet och kvalitet. 
Responsprogrammet  som gällde ordningen inverkade inte  på  ar- betsattityderna 

 på  samma sätt som  de  andra programmen. Bara arbetsmotivationen ökade i 
förhållande  till  jämförelsegrupperna i  de  grupper där programmet lyckades väl. 
Ordningen ökade  dock  klart i alla  de  grupper som genomförde programmet. 
Resukatstyrningen  kunde effektiveras genom att dess olika komponenter 
(måluppställningen, dekagandet i beslutsfattandet och givandet av respons) 
utvecklades med hjälp av responsprogram. Dessa komponenter tycks också vara 



förutsättningar för varandra.  Uppställandet  av mål enbart för utveckling av 
arbetsförhållandena, utan att måluppställningen och  den  verksamhet som startar 
utgående från  den  annars också stöds, tycks inte leda  till  någon nämnvärd 
förbättring av arbetsatmosfären och personalens välbefinnande. Arbetsplatserna 
behöver således vägledning i principerna och arbetsredskapen för  en  fortsatt 
utveckling. Med  de  mål för välbefinnande, vilka hänför sig  till  resultatstyrningen, 
poängteras förmännens ansvar för utnyttjande av denna vägledning.  
De  positiva följder som programmen lett  till  och tillfredsställelsen med dem, 
förändrar kanske  de  förväntningar  på  belöning för  dekagandet  som  man  har. När 
arbetstagarnas tilltro  till  att förändringar  är  sannolika ökar och  de är  nöjda med 
resultatet av sitt deltagande, upplever  de  att det lönar sig att  delta.  Attityderna och 
organisationskulturen blir mera positiva  till  utvecklingen, vilket stöder 
aktiveringen av kommande  program  och  dekagandet  i dem.  A  andra sidan 
förändras inte heller attityderna om  man  inte uppnår resultat eller om 
utvecklingen blir  på  hälft. Det  är  också möjligt att organisationskulturen blir 
ännu mera nedslående och negativ  till  följd av missnöje och utvecklade negativa 
attityder.  Den  centrala utmaningen ligger i det hur  man  kan bryta  en  sådan ond 
cirkel av misslyckanden och i stället göra  den till en  fortsatt utveckling.  



LEIVO,  Ari:  Good Workday - The effects of goal setting and feedback on results 
and wellbeing of a work community (in Finnish with English summary). 
Tielaitoksen  tutkimuksia  3/1995 ISBN 951-726-079-2, ISSN 0788-3706,  TIEL 

 3100018. 

Key words goal setting, feedback, occupational health and safety 

Summary 

Traditional forms of ensuring occupational safety, based on education and 
monitoring, have proved relatively inefficient for creating independent 
motivation and effective forms of cooperation. This study strove to make the 
development of work conditions and management by results more profound and 
more efficient by means of developing three components of management by 
results: setting of targets; participation in decision-making; and feedback. The 
central objective was to study how 1) setting of targets for the development of 
work conditions and 2) activity programs based on three different types of public 
feedback affect the results and well-being of a work community. 
The test groups of the study, which comprised 17 work units from three different 
road districts, set certain targets for well-being or carried out a feedback program. 
The control groups consisted of eight work units. The study lasted for two years. 
The well-being target groups set their own targets for the development of work 
conditions, in addition to the normal targets for the effectiveness and economy of 
operations. The researcher did not interfere with the operations of these groups. 
The feedback program groups implemented activity programs based on three 
different types of public feedback (effectiveness/economy of operations, order at 
the workplace, and the personnel's cooperation skills). Each program consisted of 
the setting of targets, creation of technical and organizational prerequisites, 
development of indicators, measurement of the initial level, and feedback. The 
feedback was given on notice boards and during group sessions. Each group 
carried out two consecutive feedback programs during the study. 
The personnel's attitudes to work were measured among the test groups and 
among the control groups before the start of the study and after each feedback 
program, using questionnaire forms. The results achieved by the test groups and 
The feedback on cooperation skilis had the greatest effect on attitudes. 
Cooperation between supervisors and subordinates and the occupational safety 
atmosphere improved particularly rapidly. In consequence, stress symptoms 
diminished and job satisfaction and commitment to management by results 
improved. 
The feedback on results also had the effect expected; the feedback and the 
increased opportunities to exercise influence were experienced as increased 
support from the supervisor. Support given by the supervisor clarified the 
personnel's work role and raised their self-confidence. All this enhanced 
motivation, commitment to targets, and the economy and effectiveness of work. 
The order feedback program did not affect attitudes to work in the same way as 
the other feedback programs did. Among the groups where the program was 
successful, the only outcome in comparison to the control groups was enhanced 
work motivation. However, order improved substantially in all groups that 
implemented the program. 
Management by results was made more efficient by using the feedback programs 
to develop its components: setting of targets, participation in decision-making and 
feedback. It seems that these components also need each other. Mere setting of 
development targets to improve work conditions, without giving any other 
support for the setting of targets or for the resulting activities, does not seem to 



lead to any marked improvement in work atmosphere or in the personnel's well-
being. In other words, workplaces need training on the principles and tools of 
constant development. The well-being targets associated with management by 
results stress the supervisors' responsibility for utilizing this training. 
The positive consequences of the programs, and satisfaction with them, may 
change expectations concerning the rewards of participation. When workers' 
confidence in the probability of changes increases and they are satisfied with the 
results of their participation, they feel that participation pays off. Attitudes and 
the organizational culture become more positive towards development; this 
favorable trend supports the activation of future programs and participation in 
them. On the other hand, if results are not achieved or development is not 
completed, attitudes do not change, either. It is also possible that dissatisfaction 
and negative attitudes that surface give rise to an increasingly discouraging and 
negative organizational culture. The crucial challenge is to break this circle of 
failures and to turn it into a process of constant development.  
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1.1  Tulosjohtaminen 

Tielaitoksen  tavoitteena  on  kehittyä  1990-luvulla tieliikenteen  palvelulaitokseksi, 
 jolle  on  ominaista  muutosvalmius,  korkea ammattitaito,  kehityskyky,  joustavuus 

 ja  avoimuus tienkäyttäjien  ja  yhteiskunnan  palvelemisessa.  Samalla pyritään yhä 
suurempaan toiminnan laatuun, kilpailukykyyn  ja kustannustehokkuuteen  mm. 

 keventämällä organisaatiota  (Tielaitos  1990-luvulla). Samansuuntaiset tavoitteet 
ovat  koko  valtionhallinnossa. Tämä visio merkitsee entistä suurempaa 

 panostamista  henkilöstön  tuloskunnon  ja  hyvinvoinnin kehittämiseen. 
 Tielaitoksen  uusi  henkilöstöstrategia  korostaakin, että palveluksessa olevien 

 työkunnon  ja työmotivaation  lisäämiseksi  ja  työn tuottavuuden varmistamiseksi 
tulee kehittää tasapuolisesti johtamista, työn sisältöä, henkilöstön osaamista  ja 

 työolosuhteita. 

Haasteeseen  on  pyritty vastaamaan ottamalla käyttöön vuonna  1989 
 tulosjohtamisjärjestelmä  ja  siihen liittyvä  tulospaikkiokokeilu. Tulosjohtaminen 

 on  otettu verrattain myönteisesti vastaan  tiepiireissä. Tulosjohtaminen  on 
 aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu tehokkaaksi tuottavuuden 
 lisääjäksi  (Rodgers  &  Hunter, 1991).  Tulosjohtaminen  kehitettiin eräänlaisena 

 synteesinä tavoitteenasettelusta,  osallistumisesta päätöksentekoon  ja palaut-
teenannosta  (Drucker 1976),  joista jokainen erikseen  on  havaittu tehokkaaksi 
keinoksi muuttaa käyttäytymistä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin syventämään 

 tulosjohtamista  kehittämällä jokaista näistä  tulosjohtamisen komponenteista.  

1.2  Tuottavan  ja  hyvinvoivan työyhteisön tunnusmerkkejä 

Organisaatiossa tehdyn työn tulee olla sekä tuottavaa, vaikuttavaa että 
henkilöstön fyysisiä  ja  henkisiä voimavaroja  kehittävää.  Työn itsessään tulisi 
myös palkita  ja  kannustaa tekijäänsä. Tällainen työ  on  perustana pysyvälle 

 työmotivaatiolle,  vastuun kokemiselle työn tuloksista  ja  omaehtoiselle 
osallistumiselle  ja  kehittymiselle työssä. Organisaation  kannattavuus/vaikuttavuus 

 ja  henkilöstön hyvinvointi toteutuvat  vain  yhdessä; pyrkiminen  vain  toiseen 
tavoitteeseen johtaa epäonnistumiseen molemmissa  (Teikari  1990).  Henkistä  ja 

 fyysistä hyvinvointia edistävää työtä luonnehtivat seuraavat piirteet:  

•  Sopiva  työkuormitus:  Työn vaatimukset vastaavat työntekijän  oppimis-  ja 
valmiustasoa  sekä psyykkistä  ja  fyysistä  toimintakykyä  (Seppälä  ja Frilander 

 1987).  

•  Turvallinen  ja  terveellinen työympäristö: Työympäristö  ja  työ järjestelyt eivät 
vaaranna työntekijän terveyttä  ja  turvallisuutta  (Walton 1974).  

•  Monipuolisuus  ja  vaativuus: Työ antaa mandollisuuden erilaisten kykyjen  ja 
 valmiuksien käyttöön  ja  jatkuvaan kehittämiseen  (Kalimo  ja Lindström  1988).  

•  Mielekäs, laaja  ja  selkeä  työkokonaisuus:  Työ muodostaa laajan  ja  selkeän 
kokonaisuuden. Jokainen työntekijä  on  selvillä omasta  vastuualueestaan  ja 

•  Mielekäs, laaja  ja  selkeä  työkokonaisuus:  Työ muodostaa laajan  ja  selkeän 
kokonaisuuden. Jokainen työntekijä  on  selvillä omasta  vastuualueestaan  ja 
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siitä miten  se  liittyy suurempaan kokonaisuuteen (Kalimo  ja Lindström  1988).  

• Itsemäärääminen  ja  vaikuttamismandollisuudet: Työntekijä voi itsenäisesti 
säädellä  ja  suunnitella omaa työtään  ja  hänellä  on  mandollisuus vaikuttaa 
sellaisten päätösten tekoon, jotka vaikuttavat omaan työhön (Kalimo  ja 
Lindström  1988).  

•  Palaute: Työntekijä voi kokea aikaansaamisen  ja  onnistumisen tunteita 
näkemällä työnsä tulokset  ja  saamalla siitä palautetta  (Hackman  ja  Oldham 
1980).  

• Tiedonsaanti:  Ihmisille tiedotetaan heitä  ja  heidän työtään koskevista 
suunnitelmista avoimesti  ja  ajoissa (Kalimo  ja Lindström  1988).  

•  Vuorovaikutus  ja  yhteistyö: Työntekijällä  on  mandollisuus yhteistyöhön  ja 
 kanssakäymiseen toisten kanssa  ja  työyhteisön sosiaaliseen tukeen (Kalimo  ja 

Lindström  1988).  

•  Selvä tulevaisuuden  kuva:  Työ  on  yhdistettävissä myönteisiin tulevaisuuden 
odotuksiin. Työyhteisöllä  on  mandollisuus asettaa tulevaisuutta koskevia 
työhön liittyviä tavoitteita  (Saari  ja  Leivo  1989, Kalimo  ja Lindström  1988).  

Tielaitoksen  työntekijöillä  ja  toimistohenkilökunnalla  työtyytyväisyys määräytyy 
ensisijaisesti työn haasteellisuuden, itsenäisyyden  ja  mielenkiintoisuuden  mukaan. 
Muita vaikuttavia tekijöitä  on  työpaikan ilmapiiri, vaikuttamismandollisuuksien 
riittävyys, töiden  ja  taitojen vastaavuus  ja  esimiehen antama tunnustus (Suomen 

 Gallup  Oy  1989). 

1.3  Tavoitteiden asettelu työsuojelussa 

Perinteinen tiedonjakamiseen  ja  valistukseen  perustuva työsuojelu  on  havaittu 
melko tehottomksi omaehtoisen motivaation  ja  toimivien yhteistyömuotojen 
luomisessa. Tutkimukset osoittavat, että pelkkä tieto  ja  säädökset eivät riitä 
muuttamaan riskialtista  tai  työyhteisön hyvinvointia huonontavaa käyttäytymistä 

 (Saari 1990). On  esimerkiksi havaittu  (Simonds  ja  Shafai-Sahrai,  1977),  että ulko-
puolisten laatimien turvallisuusohjeiden  ja  sääntöjen laadulla  ja  määrällä ei ole 
yhteyttä yrityksen turvallisuustasoon. Myös informatiivisten kampanjoiden 
vaikutus  on  havaittu melko vähäiseksi  ja  lyhytaikaiseksi  (mm. Hantula ym., 
1992,  Saarela,  1991). 

On  siis etsittävä uusia keinoja turvallisten  ja  hyvinvointia lisäävien työtapojen 
käyttöönoton motivointiin. Aiemmissa tutkimuksissa  on  havaittu että 
kustannus/hyöty -suhteeltaan ehkä tehokkain käyttäy- tymisen motivointi-  ja 

 ohjaustapa  on  tavoitteiden asettelu yhdistettynä palautteenantoon  (Locke ym. 
1980).  Tässä tutkimuksessa selvitetäänkin voidaanko työolojen kehittämiseen 
liittyvällä tavoitteenasettelulla  ja  palautteenannolla  parantaa työoloja  ja  henkilös-
tön hyvinvointia. 

Hyvin 	johdettu 	työsuojelutoiminta 	muodostuu tavoitteenasettelusta, 
suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta  ja  palautteen annosta. Tavoitteet antavat 
organisaation  ja  yksilön toiminnalle suunnan. Ne suuntaavat tarkkaivaisuutta, 
lisäävät ponnistelua  ja  sitkeyttä sekä motivoivat toimintastragegioiden kehittelyä. 

 Locken  ym.  (1980) kirjallisuuskatsauksen  mukaan tavoitteenasettelulla  on  päästy 
keskimäärin  16 %:in suoritustason  nousuihin. Seurannan  ja  palautteen kautta 
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tavoitteiden saavuttaminen  ja  ongelmat saadaan päätöksenteon alaiseksi. Ilman 
tietoa toiminnan tuloksista tavoitteet eivät toimi ihmisen käyttövoimana: 
kokeissa  on  havaittu, että  jos  palaute elimitoidaan täysin, tavoitteilla ei ole 
yhteyttä suoritustasoon  (Locke ym. 1980).  

Tavoitteiden asettelu ei ole yksittäinen toimenpide, vaan  sen  tulee johtaa 
pitkäjänteiseen johtamis-  ja  kehittämistyöhön:  koulutukseen, oppimiseen, 
yhteistoiminta-  ja  johtamismenettelyjen  kehittämiseen jne. Luontevinta tämä  on 

 toteuttaa osana tuotannon  ja  palvelujen johtamista, jolloin työsuojelun 
tavoiteasettelut ovat näiden päätösten osia.  

1.3.1  Työsuojelun  toimintaohjelma  

Työsuojelun yhteistyötä koskevien sopimusten mukaan työpaikalla tulee tehdä 
vuosittainen toimintasuunnitelma, tarkkailla työolosuhteita, järjestää 
työsuojelutarkastukset, tehda niiden perusteella korjausehdotuksia  ja  valvoa 
toimenpiteiden toteutumista. Myös työympäristön puitedirektiivi  (89/39  1/ETY)  
edellyttää tällaisen toimintaohjelman laatimista. Ohjelman  on  katettava työpaikan 
työolojen kehittämistarpeet  ja  työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. 
Tarkoituksena  on  ohjata yritystä etsimään sille sopivin ratkaisu  ja  soveliaimmat 

 tavat, joilla terveellisyys-  ja  turvallisuustavoitteista  johdetaan kehittämistoiminnan 
 ja  suunnittelun tavoiteasettelut.  

1.4  Työsuojelun  nivominen  linjaan  

Lakisääteinen  työsuojelun yhteistoiminta ei ole ollut niin tehokasta kuin olisi 
toivottavaa. Tehottomuuden syyksi  on  tunnistettu  mm. eriytyneisyys 
linjaorganisaatiosta  (Työpaikan työsuojelun yhteistyön tehostaminen  1991).  
Työpaikkojen työsuojelutoiminnan  ja  työterveyshuollon tuloksellisuuden 
kannalta keskeisessä asemassa  on linjajohto.  Sen  tekemillä  päätöksillä  on 

 huomattava merkitys sille, millaiseksi työolot  ja  työsuojelun taso työpaikalla 
muodostuu. Tutkimuksissa  on  havaittu, että  jos  toiminnallisessa vastuussa oleva 
linjajohto vastaa myös työsuojelun toteutuksesta osana toiminnan normaalia 
johtamista, voidaan työsuojelun yhteistoiminnalle kehittää toimivat  ja tulok

-selliset työmuodot  (Cohen 1977, Griffiths 1985, Cohen  ja  Cleveland 1983, Zohar 
1980).  Työsuojelun nivominen osaksi linjan toimintaa edistää työterveys-  ja  työ-
suojeluasiantuntemuksen käyttöä  jo  suunniteltaessa työprosessia, työpaikkaa, 
työmenetelmiä  ja  työn organisointia (Laitinen  1974).  

Tällä hetkellä linjajohdon osallistuminen työsuojelutoiminnan johtamiseen  ja 
 työsuojelulliseen  yhteistoimintaan  on  Suomessa liian vähäistä (Työpaikan 

työsuojelun yhteistyön tehostaminen  1991).  Lehden  (1993)  kunta-alaa koskevan 
tutkimuksen mukaan työsuojeluorganisaatio  on  etäällä varsinaisesta toiminnasta 
erillisenä asiantuntijayksikkönä. Työsuojeluhenkilöstö ei mielestään saa omaa 
tietämystään välitetyksi organisaation käyttöön. Johto ei ole perillä työsuojelusta 
eikä henkilöstökään  tunne  sitä omakseen. 

Niillä työpaikoilla (esim. paperiteollisuudessa), joissa linjajohto  on  kyetty 
sitomaan työsuojeluasioiden päivittäiseen hoitoon,  on  sillä  saavutettu hyviä 
tuloksia (Seppälä  1994).  

Tielaitoksessa  työsuojelun yhteistoiminta  on  parantunut vuonna  1989  voimaan 
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tulleen uuden yhteistoimintasopimuksen "Yhteistä tietä' myötä, joka korostaa 
välitöntä yhteistyötä työpaikoilla. Yhteistoiminnan piiriin otettiin myös työ-
suojelu, jolloin erillistä  työsuojeluorganisaatiota  ei tarvita. Työterveyshuollon  ja 

 työsuojelun yhteistyötä  on  myös tiivistetty.  

Tielaitoksessakaan  työsuojelua ei ennen tätä tutkimusta oltu viety  linjaorganisaati-
oon; henkilöstövoimavarojen  ja  työolojen kehittäminen ei aiemmin ollut 
toiminnan  tulosalue.  Taloudellisuus-  ja  vaikuttavuustavoitteiden  saavuttamista 
tukevia,  henkilöstöresurssien  hyvinvointia  ja  kehittämistä koskevia tavoitteita ei 
aiemmin oltu asetettu  (Tielaitoksen KTS  1990-1995 1991). 

On  myös tärkeää, että kukin yksittäinen työntekijä voi osallistua hänen 
 työolosuhteitaan  koskevien ratkaisujen tekoon. Parhaimmillaan tämä tapahtuu 

välittömänä yhteistyönä lähimpien esimiesten kanssa. Ilman laajoja  osal-
listumismandollisuuksia  ei synny omaehtoista  ja  aktiivista sitoutumista hyvin-
vointi-  ja  tulostavoitteisiin  (Työpaikan työsuojelun yhteistyön tehostaminen 

 1991). 

1.5  Osallistuminen 

Viime vuosina  on  yrityksissä otettu yhä enenevässä määrin henkilöstöä mukaan 
työympäristön, organisaation, tuotantoprosessin  tai  uuden tekniikan 
suunnitteluun, käyttöönottoon  ja  kehittämiseen  (Magjuka  ja  Baldwin 1991).  
Johtamiskirjallisuudessa  puhutaan osallistuvasta johtamisesta  ja 

 ryhmäjohtamisesta  tapana parantaa organisaatioiden tehokkuutta. Sekä 
laatujohtamisen  (mm. Deming 1988),  turvallisuusjohtamisen  (mm.  Zohar  1980, 
Cohen  ja  Cleveland 1983, Saari 1990)  että  ergonomian  (mm. Cotton  ym.  1988)  
asiantuntijat ovat korostaneet ryhmätyön merkitystä työolojen  ja  tuotannon 
jatkuvan kehittämisen aikaansaamisessa. Kehittäminen nähdään osaksi kaikkien 
työtä, myös  tehdaslattialla.  On  ennustettu, että vuosisadan loppuun mennessä 
työpaikoilla  on  pitkälti ainoastaan taitavia  ongelmanratkaisijoita,  joiden tehtävänä 

 on  jatkuvasti hakea uusia keinoja työolojen  ja  työmenetelmien kehittämiseksi 
(Hannukainen,  1993).  Tämän taustalla ovat yhteiskunnan muuttumisen, kehitty-
neen  teknologian,  työvoiman parantuneen koulutustason sekä yritysten 

 kiristyneen  kilpailutilanteen luomat paineet hyödyntää täysipainoisesti yrityksen 
tärkeintä  voimavaraa  eli  hen-kilöstöä  (Lawler 1986).  

Kehitystyö voi tapahtua ensinnäkin luonnollisissa  työryhmissä.  Esimies voi ottaa 
alaisiaan mukaan päätöksentekoon valitsemalla itselleen tukiryhmän  tai  pitämällä 

 työpaikkapalavereja.  Niissä käsitellään esimiehen  tai  työntekijöiden  esilletuomia 
 asioita  ja  ne toimivat näin päätöksenteon tukena. Voidaan muodostaa myös  tehtä-

väkohtaisia  ryhmiä. Ne ovat  kertakäyttöisiä,  lyhytaikaisia pieniä ryhmiä jotka 
muodostetaan asiantuntemuksen perusteella yhden ongelman ratkaisemiseksi. 
Tällainen suora  ja  välitön osallistuminen  on  tutkimuksissa havaittu tehok-
kaammaksi  ja  tyydyttävämmäksi  kuin  edustuksellinen  ja  epäsuora osallistuminen 

 (Cotton  ym.  1988).  

Edustuksellista  osallistumista tarvitaan usein laajempien,  useaa henkilöstöryhmää 
koskettavien asiakokonaisuuksien  suunnittelussa.  Poikkiorganisatorisiin  projekti- 
ryhmiin  on  koottu  luottamushenkilöitä  ja  asiantuntemusta eri aloilta erilaisten 
muutoksien  suunnittelemiseksi  ja  läpiviemiseksi. Projekteja muodostetaan myös 
toimintojen sisälle (Hannukainen  1993).  Projektityöskentelyä  sovelletaan usein 

 osallistuvassa  suunnittelussa, jossa käyttäjä, työntekijä, osallistuu oman  
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työympäristönsä suunnitteluun (Leppänen ym.  1991).  

Laatupiirit  ovat virallisesti organisoituja,  6-8  hengen ryhmiä, jotka säännöllisesti 
kokoontuvat keskustelemaan  ja  ratkaisemaan omaan työhönsä liittyviä lähinnä 
laatuongelmia (Malka  ja Danielsson  1988).  

Laatupiiritoiminnan  periaatteita  on  sovellettu erilaisissa työpaikoilla toimivissa ke-
hitysryhmissä. Ryhmiä  on  käytetty  mm.  työprosessien  kehittämiseen 
(Hannukainen  1993), työpaikkaergonomian (Pasmore &  Friedlander 1982),  
työpaikan ihmissuhteiden (Viljakainen  1989)  sekä työpaikan järjestyksen  ja 

 turvallisuuden kehittämiseen (Saarela  1991).  Monilla työpaikoilla  mm.  Rautaruu
-kiila,  Saab-Valmetila  ja  paperiteollisuudessa  on  yrityksen sisäisen työsuoje-

luyhteistoiminnan painopiste siirretty suhteellisen itsenäisesti toimivile osasto-  ja 
 työnjohtajakohtaisile kehittämisryhmille,  joiden tehtävänä  on  käytännön 

työsuojelutyön tekeminen. Pienryhmät seuraavat työoloja  mm.  tekemällä tarkas-
tuksia, selvittämällä vaaratekijöitä  ja  tutkimalla tapaturmia. Ne myös esittävät, 
suunnittelevat  ja  toteuttavat ongelmien ratkaisutoimenpiteitä. Ryhmiin kuuluu 
esimiehen lisäksi työntekijöiden edustajia  ja  usein suunnittelijoita (Seppälä  1993). 

1 .6  Palautteen antaminen 

Palautteen saaminen omista työtuloksista  on  nähty keskeiseksi työn 
kuormittavuutta (Kalimo  1987),  työmotivaatiota  ja  -tyytyväisyyttä  (Hackman  ja 

 Ok[ham  1976)  sekä esimiestoiminnan tehokkuutta määrääväksi tekijäksi (Pirnes  
1988).  Lukuisissa koti-  ja  ulkomaisissa tutkimuksissa  on  havaittu palautteen 
yhteys työmotivaation  ja  -tyytyväisyyden määrään  (mm.  Loher  ja  Noer  1985,  
Ruohotie 1986, Leivo 1988, 1989).  Myös Tielaitoksessa paljon tunnustusta hyvistä 
työsuorituksista saaneet olivat muita tyytyväisempiä työhönsä (Suomen  Gallup  
Oy  1989).  

Komakin  tutkimuksessa  (1986)  suurin ero tehokkaiden  ja  tehottomien  esimiesten 
välillä oli siinä, että tehokkaat esimiehet keräsivät selvästi enemmän tietoa 
alaistensa suorituksista  ja  antoivat niistä enemmän palautetta kuin tehottomat 
esimiehet. Tielaitoksen yrityskuvatutkimuksen (Suomen  Gallup  Oy  1989)  
mukaan esimiehen antama tunnustus  on  yksi selvimmin tulosvastuullisuuden hy-
väksymistä määräävä tekijä. 

Suurimmiksi puutteiksi  suomalaisen esimiehen johtamistoiminnassa  on  nähty 
myönteisen palautteen  ja  tunnustuksen antamisen puute sekä vähäinen 
palkitsevuus  ja  innostavuus.  Työ itsessäänkään ei aina kerro miten hyvin siinä  on 

 onnistuttu (Juuti  1988).  Tehdyt ilmapiirikartoitukset osoittavat, että tilanne  on 
 samanlainen myös Tielaitoksessa, eikä tulosjohtamisen ole koettu tuoneen tilan-

teeseen selvää parannusta (Niskanen  1987,  Suomen  Gallup 1989,  Kähkönen  1991,  
Leivo 1994). Tulosjohtamisen  ja  tulospalkkiojärjestelmän  myötä henkilöstön halu 
tietää tavoitteiden toteumatilanteesta vuoden aikana  on  lisääntynyt 
Fulospalkkiokokeilun loppuraportit  1990). 

1.6.1  Palautekokeiluiden  tuloksia  

Jos  esimiehet eivät anna riittävästi palautetta, niin miten taata tieto työn 
tuloksista? Yksi tehokkaimmista keinoista  on  antaa työntekijälle kirjallista  tai 

 graafista palautetta työtuloksista  ja  työroolisidonnaisesta  käyttäytymisestä. 
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Balcazarin  ja  muiden katsauksen  (1986)  mukaan graafinen  ja  kirjallinen palaute  on 
 jopa tuloksellisempaa kuin suullinen palaute. Myös ryhmätyöskentely  on  havaittu 

tehokkaaksi keinoksi välittää palautetta  (Jackson 1983, Karasek  ja Theorell  1990). 

Kopelmanin  (1982) kirjallisuuskatsauksen  mukaan palautteenanto yhdistettynä 
erinäisiin muihin toimiin  (mm.  tavoitteenasettelu, koulutus, sosiaaliset palkkiot) 
johti keskimäärin  78 %:n parannuksiin  yksittäisissä työtoiminnoissa (esim. 
suojaimen käyttö),  53 %:n parannuksiin  kokonaisissa työsuorituksissa (esiin, tien 
tasaisuus, järjestys)  ja  16 %:n  tuottavuuden nousuun (esim. päällystetyt 
kilometrit/miestyötunti). Balcazarin ym. katsauksen  (1986)  mukaan toden-
näköisimrnin käyttäytymismuutoksia saadaan,  jos palautteenanto  yhdistetään 
tavoitteiden asetteluun, lähes yhtä tehokasta  on  yhdistää palaute palkkioihin. 
Pelkällä palautteellakin oli suurimmassa osassa tutkimuksia selvä vaikutus. 

Palaute  on  havaittu tehokkaaksi hyvinvoinnin  ja  turvallisuuden kehittämisessä. 
Kaikissa McAfeen  ja Winnin  (1989)  ja  Saaren  (1988) tarkastelemissa  tutkimuksissa 
onnistuttiin palautteenannolla muuttamaan käyttäytymistä turvallisemmaksi. 
Palauteohjelman aiheuttama muutos työtavoissa  on  yleensä vaihdellut  30-60 %  vä-
lillä. Työterveyslaitoksen Työturvallisuusosaston kehittämällä palautteenantoon 
perustuvalla Tuttava-ohjelmalla  on  pystytty vähentämään työtapaturmien määrää 
jopa  70-90 %  työpaikkojen järjestystä parantamalla  (Saari  ja  Näsänen  1989). 
Neuman  totesi laajassa kirjallisuuskatsauksessaan  (1989),  että työtavoitteista sopi-
minen yhdistettynä palautteenantoon nosti sekä yleistä että työn  osa-alueisiin 
(palkka, työtoverit jne.) liittyvää työtyytyväisyyttä  ja  vaikutti myönteisesti 
työhön, omaan itseen  ja  yritykseen kohdistuviin asenteisiin. 

Karasekin  ja Theorellin  (1990) raportoimassa  hankkeessa ryhmätilaisuuksissa 
käsiteltiin kanden kuukauden välein tehtyjen hyvinvointimittauksien  (mm. 
verenpainemittaukset, itseraportointi  ja  kyselylomakkeet) tuloksia  ja  pohdittiin 
kehittämistoimenpiteitä. Ryhmäpalautetilaisuuksien seurauksena työntekijöiden 
verenpaineet laskivat  ja  työn rasittavuuden koettiin vähentyneen.  Jackson (1983) 

 havaitsi kaksi kertaa kuukaudessa pidettyjen ryhmäpalautetilaisuuksien 
vähentäneen työn henkistä kuormittavuutta, työtyytymättömyyttä, poissaoloja  ja 
työnvaihtoaikeita.  

Palaute-ohjelmilla  on  pystytty myös vaikuttamaan siihen, kuinka ryhmä toimii 
yhdessä (keskinäinen kanssakäyminen, yhteistyö, ilmapiiri, ryhmäasenteet jne.) 
(Ivancevich  ja  McMahon 1982, Koch 1979, Cook 1968, Zander  ja  Wolfe 1964), 

 muuttamaan esimiesten johtamiskäyttäytymistä (Hegerty  1974),  vähentämään 
työvoiman vaihtuvuutta  (Koch 1979)  ja  poissaoloja  (Lama!  ja Benfield  1978), 

 parantamaan asiakaspalvelua  (Brown ym.1980),  sekä tehostamaan yrityksen 
toimintaa (Balcazar ym.1986, Kopelman  1982; Locke ym. 1980). 

Palautteenannolla  on  saatu usein pysyviä,  sen  lopettamisen jälkeen säilyviä 
vaikutuksia  (Sulzer- Azaroff 1978, Feliner  ja Suizer- Azaroff,  1984,  Chokar ja 

 Wallin 1984, Saari  ja  Näsänen  1989). Leamon (1974) havaisi,  että tulospa!autteen 
poistaminen ei heikentänyt palautteen annon aikana noussutta suorituksen tasoa. 

 Hän  katsoi tuloksen viittaavan siihen, että työsuoritus olisi parantunut  mm. 
opittujen  uusien työtapojen seurauksena.  

1.7  Palauteohjelmat  

Kuvassa  1 on kulkukaaviona  esitetty, miten työtoimintaa analysoimal!a voidaan 
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edetä erilaisiin tuottavuutta  ja  työtyytyväisyyttä lisääviin toimenpiteisiin 
yrityksessä. Aluksi asetetaan selkeät, henkilöstön hyvinvointia  ja 

 tuottavuuttaedistävät  tavoitteet työntekijöiden  ja  työryhmän toiminnalle. 
Seuraavaksi selvitetään onko haluttujen työtapojen vakiinnuttamiselle 
edellytyksiä. Jotta palautteella päästäisiin haluttuihin tuloksiin  on  tekniikan  ja 

 organisaation oltava kunnossa sekä oikeat työ-  ja  johtamistavat  on  tiedettävä  ja 
 hallittava  (Saari 1988).  

Tekniikka, työympäriö  ja 
 organisaatio kunnossa  

kyllä 	ei  

y 	 Hoida organisoi 

[Ölkeat  työ -ja  johtamistavat 
 tiedetään  ja  hallintaan  

kyllä 	ei  

Y 	 Kouluta, opasta  ja  tiedota  

Toimitaan oikein  

kyllä 	ei  
A SETA TA  VO ITTEET  JA 
ANNA PA LA  U1E1TA  

Kuva  1.  Tavoite-  ja  palauteohjelman  paikka tuottavuutta  ja  hyvinvointia edistävien 
toimien ohjauksessa. Selvitetään hyvinvoinnin  ja  tuottavuuden edellytykset 

 ja  valitaan niiden perusteella oikeat toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

Palaute tulisi antaa myönteisessä muodossa  ja  mandollisimman usein. Päivittäinen 
 tai  viikottainen palaute  on tuloksellisempaa  kuin harvemmin annettava. Tosin 

kuukausittainkin annettavalla palautteella  on  saatu hyviä tuloksia (Balcazar 
ym.1986). Palautteen viivyttäminen voi olla haitallista, koska vastaanottajan  on 

 silloin vaikeampi yhdistää sitä omaan suoritukseensa (Buchwalds  ja  Maeger,  1974). 
Tehokkainta  palaute  on  silloin, kun siinä verrataan suorituksen kehitystä 
johonkin tavoitteeseen. Työryhmäkohtainen palaute johtaa yhtä todennäköisesti 
tuloksiin kuin työntekijäkohtainen palaute (Balcazar ym.1986). Palauteohjelman 
tulee ulottua  koko  organisaatiohierarkiaan  kestävien tuloksien saavuttamiseksi. 
Palautteen vaikutus tehostuu,  jos sen  yhteydessä annetaan koulutusta oikeista 
käyttäytymismalleista  (Saari 1988). 

1.8  Palautteen vaikutukset 

 1 .8.1  Motivoiva vaikutus  

Palautteenannolla  saavutettuja hyviä tuloksia ihmisen käyttäytymisen 
muuttamisessa  on  selitetty palautteen motivoivuudella  ja  ohjaavuudella. 

 Palautteen motivoivaa vaikutusta  on seitetty  lähinnä kandella tavalla. 
Behaviorismia lähellä olevat tutkijat pitävät palautetta ehdollistettuna 
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vahvistajana. Tämän näkökamian mukaan (Balcazar ym.  1986, Komaki ym. 
1978)  palaute vahvistaa käyttäytymistä ainoastaan,  jos  se on  yhteydessä joihinkin 
tärkeäksi koettuihin seurauksiin kuten paikkaan  tai kiitokseen.  Tällöin oletetaan, 
että palautteesta tulee ennenpitkää sekundaarinen vahvistaja  sen liittyessä 
primaareihin vahvistajiin.  tätä lähestymistapaa  on  kritisoitu voimakkasta  (mm. 
Locke ym. 1980, Bandura 1977).  

Toisen näkökannan edustajat selittävät palautteen motivoivaa vaikutusta  sen 
informatiivisuudella.  Jotta ihminen kokisi työssään pätevyyden, edistymisen  ja 
onrnstuniisen  tunteita, jotka ovat voimakkaita sisäisiä palkkioita,  on  hänen 
kyettävä arvioimaan suoritustaan. Tämä edellyttää työtuloksista saatavaa 
palautetta. Palaute tuo siis työn kannustavat piirteet esiin  ja  mandollistaa näin 
onnistumisista iloitsemisen  (Fried  ja  Ferris 1986, Hackham  ja  Oldham 1976, Deci 
1975).  Palautteen myötä myös  tunne  työn työn hallinnasta kasvaa  ja  epävarmuus 
oman työtuloksen tyydyttävyydestä vähenee (Kalimo  1987).  

Palautteen avulla pystymme arvioimaan kuinka todennäköisiä ovat työstä saadut 
sisäiset  ja  ulkoiset paikkiot (palkka, kiitos, onnistumisen kokemukset jne.)  ja 

 kuinka todennäköisesti lisääntyvä ponnistelu johtaa parempaan suoritukseen 
 (Lawler 1973).  Molemmat arviot vaikuttavat Vroomin  (1964) odotusarvoteorian 
 mukaan työmotivaation määrään. Aiemman toiminnan tuloksista saatu palaute 

herättää siis palkkioita  ja  oman toiminnan merkitystä koskevia odotuksia, 
vaikuttaen siten ratkaisevasti uudeileenmotivoitumiseen. 

Tavoitteet  ja  aikomukset välittävät palautteen vaikutukset työmotivaatioon  ja - 
 suorituksiin  (Locke 1967).  Palaute antaa tietoa siitä, missä määrin tavoitteet  on 
 saavutettu. Tämän perusteella työntekijä muokkaa työsuorituksia koskevia 

tavoitteitaan. Suoritus paranee ainoastaan,  jos  se  johtaa haastavampien 
tavoitteiden asetteluun  tai aikomukseen  työskennellä nopeammin  (Matsui  ja 

 Okada, 1983, Lopes, 1976).  Vastaavasti Zanderin  (1971) ryhmämotivaatiomallin 
 mukaan palautteen motivationaaliset vaikutukset välittyvät ryhmän tavoitteiden 

kautta.  

1.8.2  Ohjaava vaikutus 

Palaute myös suuntaa  ja  ohjaa työkäyttäytymistä. Ihmiset aktiivisesti tulkitsevat 
kokemuksiaan luodakseen ympäristöstä jäsentyneen kuvauksen. Saadun kuvan 
perusteella  he  yrittävät sopeuttaa oman käyttäytymisensä  ja  työsuorituksensa 
ympäristön odotuksiin Tämä sopeutuminen perustuu palautteeseen. 
Sopeutuakseen työryhmään henkilö tarvitsee tietoa siitä, millaista käyttäytymistä 
työtoverit odottavat häneltä  ja  millaiseksi  he  arvioivat hänen toimintansa 
työyhteisössä. Organisaatioon sopeutuminen edellyttä tietoa  sen  tavoitteista  ja 

 odotuksista sekä omasta työsuorituksesta. Ihmiset siis tarvitsevat palautetta saavut-
taakseen henkilökohtaiset  ja  organisaatiosta määräytyvät päämäärät sekä 
tietääkseen millaiseksi muut arvioivat heidän käyttäytymisensä  (Ashford  ja  Cum-
mings, 1983).  

Omasta toiminnasta saatua palautetta  ja  ympäristöstä saatua muuta tietoa 
verrataan toiminnan tavoitteisiin (sopeutuminen, työssä menestyminen, 
arvostuksen  ja  hyväksynnän saaminen jne.)  ja  ympäristöstä muodostuneeseen 
tiedolliseen edustukseen  (mm.  asenteet, työ-  ja toimintamallit ja  ympäristön 
odotukset). Palaute pyritään pitämään sopusoinnussa vertailuarvojen kanssa 
lähinnä muuttamalla omaa toimintaa ja/tai kognitiivisia malleja  (Carver  ja Schei-
er  1981).  Kuvassa  2 on  esitetty Powersin  (1973)  malli tällaisen kognitiivisen 
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kontrollisysteemin  toiminnasta. 

vertailu 
signaali 

kognitiivinen 
muutos  

I 	 virhe7  I 	I  Päätök 

p&ae 
(esim.  toiminta)  

Kuva  2.  Malli kognitiivisen kontrollisysteemin toiminnasta  (Powers, .1973). 
 Palautetta verrataan toiminnan tavoitteisiin. Palaute pyritään pitämään 

sopusoinnussa tavoitteiden kanssa käyttäytymistä  tai  tavoitteita 
muuttamalla 

Käyttäytymisen poiketessa tavoitteista  tai  toimintamalleista aktivoituu  joko 
valmiiksi opittuja korjaustoimintoja (palautteen vihjevaikutus)  tai 

 ongelmanratkaisumenettelyjä (oppimisvaikunis). Vihjevaikutus  edellyttää, että 
palaute  on  mandollisimman spesifiä. Oppimisvaikutuksen turvaamiseksi 
palautteen tulisi käsittää tietoa suorituksen tasosta  ja  yksilön/ryhmän  toiminnassa 
ilmenevistä ongelmista sekä tarjota halutun käyttäytymisen malleja  (Nadler 1979).  
Usein tapahtuva toiminnan arviointi  ja  siihen liittyvä palautteen anto 
mandollistaa siis toiminnan suuntaamisen kohti haluttuja päämääriä  ja  virheistä 
oppimisen.  

1.8.3  Organisatoriset 	vaikutukset 

Organisaation ilmapiiri määrää pitkälti työolojen kehittämistoiminnan 
tuloksellisuuden. Organisaatioilmapiirilä tarkoitetaan tässä niiden näkemyksien 
summaa, joita henkilöillä  on  organisaatiostaan,  jossa työskentelevät. 
Ympäristötekijät voivat vaikuttaa organisaation luovuuteen  ja  
kehittämistoiminnan 	aktiivisuuteen 	suuntaamalla 	ja 	jäsentämällä  
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ongelmanratkaisuyrityksiä  sekä helpottamalia ongelmanratkaisun takana olevien 
kogntiivis-emotionaalisten prosessien syntymistä. 

Vaihtoehtoisesti ympäristö voi vaikuttaa yksilön motivaatioon  ja  halukkuuteen 
 tuottaa uusia kehittämisideoita. Lopuksi sosiaalinen ympäristö voi tarjota 

voimavaroja  ja  tukea uusien ideoiden toteuttamisen varmistamiseksi (Mumford  ja 
 Gustafson 1988). Ympäristötekijät  välittyvät pitkälti esimiehen toiminnan kautta. 

Erityisesti keskijohdon toiminta vaikuttaa siihen millainen ilmapiiri työpaikalle 
muodostuu  ja  miten alaisten luovuus saadaan esille  (Redmond ym. 1993). 

Tukanduttava  ja  lannistava  ilmapiiri ajaa ratkaisemaan ongelmia yksityisesti  tai 
 jopa ehkäisee ideoiden kehittelyä. Tällaisessa ilmapiirissä henkilöstön motivaatio 

 ja  energia eivät välttämättä riitä kehittämisprosessin läpiviemiseen  (Wilson 1990). 
 Organisaation ilmapiiri  ja  johtamistapa  määräävät siis pitkälti miten työryhmien 

osaaminen  ja  muut resurssit saadaan käytettyä hyväksi. Avoimessa  ja  luottavassa 
 ilmapiirissä  on  mandollisuus luovaan  ja  aloitteiseen  toimintaan, kun taas kireässä 
 ja  epä.luuloisessa  ilmapiirissä luovuus tukahtuu  ja  uudeat  ajatukset jäävät piioon  

(kuva  3).  

Palaute-ohjelmien vaikutukset ilmenevät usein ilmapiiri-  ja  asennemuutoksina 
 (Nadler 1979)  ja  yleistyvät tätä kautta myös muihin työtapoihin, kuin mistä  on 

 annettu palautetta  (Larson ym.198O, Komaki ym.1982, Reber ym.1984, Saari  ja 
 Näsänen  1989). Saari (1992)  esittääkin että palauteohjelmalla saavutettu spesifi 

käyttäytymismuutos ei ole  sen  tärkein  tulos.  Tärkeintä  on  aikaansaada mikä 
tahansa positiivisesti koettu muutos, tämän jälkeen muut muutokset seuraavat. 
Palautekokeilusta saadut onnistumiskokemukset rohkaisevat työyhteisöä 
ratkaisemaan myös muita ongelmia. Palauteohjelmat ovat tehokkaita tämän 
prosessin aikaansaamisessa, joka vähitellen uudistaa asenteita  ja  työsuoje-
luilmapiiriä  organisaatiossa. Kehitysmyönteinen organisaatiokulttuuri tukee 
jatkossa kehitystoimien aktivointia  ja  niihin osallistumista (ks.  kuva  4).  

a  
Kuva  3.  Työryhmän luovuuden malli (mukaillen Miettinen  1993)  

Saaren mallia tukevat ryhmäpsykologiset tutkimukset, joiden mukaan ryhmän 
menestyminen lisää ryhmän kiinteyttä  (mm. Gill, 1977, Donnelly et al 1978). 

 Monissa kokeissa  (mm. Staw, 1975, Smith 1972) on  havaittu ryhmän toiminnasta 
saadun myönteisen palautteen lisäävän ryhmän kiinteyttä  ja  muuttavan yksilön 
asenteita ryhmää kohtaan myönteisimmiksi.  
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Palauteohjelman 
 käynnistys 

Osallistuminen 
 turvallisuustoimintaan  

I  

Myönteiset seuraukset 

Tyytyväisyys  
-_r 
	 Uudet arvot  

Kuva  4.  Saaren  (1992)  malli onnistuneiden turvallisuusohjelrnien vaikutuksista 
turvallisuuskulttuuriin  

1 .9  Aiemman tutkimuksen puutteita  

Tutkimuksissa  on  keskitytty tavoitteenasettelun  ja  palautteen merkitykseen 
työsuorituksen kannalta, vaikutukset  mm.  työyhteisön hyvinvointiin  ja 

 ilmapiiriin sekä organisaation toirnivuuteen ovat jääneet vähäiselle käsittelylle. 
Tavoitteenasettelun  ja  paiautteen  merkitystä  on  lähinnä tarkasteltu suhteessa 
organisaation asettamiin päämääriin  ja  merkitys sosiaalisten päämäärien tavoitte

-lussa  on  jäänyt lähes käsittelemättä  (Ashford  ja  Cummings, 1983).  

Tutkimusten koeasetelmat ovat usein olleet puutteelliset,  mm. vertailuryhmiä  ei 
ole käytetty  ja  tutkimukset  on  usein tehty laboratorioissa. Ei ole juuri tutkittu eri 
palautemuotojen pitkäaikaisvaikutuksia,  sillä  palautejaksojen  pituus  on 

 tutkimuksissa ollut keskimäärin  2  kuukautta (Kopelman,  1982).  Palautteen vaiku-
tuksien pysyvyyttä palautteenannon lopettamisen jälkeen ei ole myöskään 
kontrolloitu. Suomessa palautteenannon vaikutuksia ei ole kokeellisesti tutkittu 
lukuunottamatta Saaren työryhmän  (mm. Saari  ja  Näsänen  1989)  tekemiä 
järjestyspalaute -kokeiluja. 

Ryhmän  ja  yksilön toimintaa koskevan palautteen (toimintapalaute)  tai 
ryhmäpalautteen vaikutuksien  selvittäminen  on  jäänyt vähäiseksi (Kopelman, 

 1982).  Suurimmassa osassa tutkimuksista palautetta  on  annettu työntekijän  tai 
 työryhmän toiminnan tuloksista (tulospalaute). Tulosmittoja  on  arvosteltu siitä, 

että ne sisältävät liiaksi tekijöitä, joihin työntekijällä ei ole vaikutusta, niissä ei siis 
aina kylliksi heijastu työntekijän oma toiminta  (Campbell ym., 1970).  Niistä ei 
myöskään käy ilmi, mitä työntekijän tulisi tehdä saavuttaakseen työn päämäärät. 

 Jos  tavoitteena  on  arvioida  ja  parantaa työntekijän suoritusta, ei tule siis yksin-
omaan luottaa tulosmittoihin (Komaki ym.,  1980).  Toiminnallisten mittojen  on 

 näytetty olevan sekä luotettavia että päteviä  (Latham  ja  Wexley,  1981, 1977;  
Zedeck  ja  Baker, 1972). Toimintapalautetta on  annettu sekä ryhmän toiminnasta 
(asenteet ryhmää kohtaan, yhteistoiminta, tiedonkulku, yhteishenki jne.) että 
yksilön toiminnasta (turvalliset työtavat). Toimintapalautteella  on  lähinnä käyt-
täytymistä ohjaava funktio, tulospalautteella  on  taas pääosin motivoiva funktio. 
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Tämä tutkimus tehdään neljän tyyppisillä työpaikoilla käyttäen huolellisesti 
valittuja vertailuryhmiä. Seurantajakson pituus  on 2  vuotta. Näin pystytään 
selvittämään palauteohjelmien pitkäaikaisvaikutuksia. Tässä tutkimuksessa 
annetaan tulospalautetta yksikön toiminnan vaikuttavuudesta  ja  taloudelli-
suudesta. Toimintapalautetta annetaan työpaikan järjestyksen  ja  yhteistyötaitojen 

 kehittymisestä. Kaikki palaute annetaan  koko  ryhmän toimirnasta. 
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2  TAVOITTEET 

Tässä tutkimuksessa pyritään syventämään  ja  tehostamaan  tulosjohtamista 
 kehittämällä kolmea  tulosjohtamisen komponenttia:  tavoitteenasettelua, 

osallistumista päätöksentekoon  ja  palautteenantoa.  Tämän tutkimuksen 
keskeisenä tavoitteena  on: 

1) Tutkia miten henkilöstön kehittämistä  ja  hyvinvointia koskeva 
tavoitteenasettelu 	ja  tavoitteiden 	nivominen 	yksikön 	tulosjoh- 
tamisjärjestelmään  vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin  ja  tuloksellisuuteen 

 liittyviin  muuttujiin  (ks. taulukko  1). 

2) Tutkia miten kolmeen erilaiseen julkiseen  palautteeseen  (toiminnan 
 vaikuttavuus/taloudellisuus, 	työpaikan 	järjestys 	ja 	henkilöstön 

 yhteistyötaidot)  perustuvat  toimintaohjelmat  vaikuttavat työyhteisön 
 tuloksellisuuteen  ja  hyvinvointiin. 

Saatujen tuloksien perustella pyritään:  

3) Laatimaan toimintamalli työolojen kehittämistoiminnan  nivomisesta 
tielaitoksen linjaorganisaatioon  

4) Kehittämään uusia  tulosjohdettuun yksikköön  soveltuvia  palautemenetelmiä, 
 joilla  on  pitkäaikaisvaikutuksia  ja  joita työpaikoilla voidaan käyttää 

omatoimisesti ilman ulkopuolista asiantuntijaa. Erityisesti pyritään 
kehittämään  palautteenantoon  sopivat  tulos- ja  hyvinvointimittarit. 
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3 KOEASETELMA JA MI1TARIT 

3.1  Kohdelaitos  ja  tutkimusryhmät  

Tutkimus toteutettiin Tielaitoksen Uudenmaan, Mikkelin (nykyisin  osa 
 Kaakkois-Suomen tiepiiriä)  ja  Kuopion tiepiirien (nykyisin  osa  Savo-Karjalan 

tiepiiriä) kuuluvissa kandessa piirikonttorien hallintopalvelut-yksikössä, yhdessä 
esikuntapalveluissa, kuudessatoista tiemestaripiirissä, yhdessä tiestön 
rakennushankkeessa  ja  kandessa keskuskorjaamossa. Tästä lähin tiepiirejä 
kutsutaan niiden tutkimuksen aikaisilla nimillä. 

Tielaitos  koostuu tiehallituksesta  ja tulosvastuullisista tiepiireistä. Tiepiirit 
 ylläpitävät  ja  kehittävät tiestöä yleensä yhden  tai  kanden läänin alueella. 

Uudenmaan  ja  Mikkelin tiepiireissä tiemestaripiirit valittiin tutkimuksellisen 
sopivuuden perustella  ja  Kuopion tiepiirissä pääosin halukkuuden mukaan. 
Kaikissa yksiköissä toteutetaan tulosjohtamis (TUJO) -järjestelmää. Yhteensä 
tutkimuksen piiriin kuului laajimmillaan  557  henkilöä. 

Uudenmaan tiepiirin hallintopalvelut yksikkö jakaantuu henkilöstöhallintoon 
sekä henkilöstö-, maksu-  ja  atk-palvelut yksikköihin. Niiden esimiehet olivat 
yhtä lukuunottamatta naisia. Yhteensä niissä toimi tutkimuksen alussa  62  
henkilöä, joista oli miehiä  12.  Tutkimuksen lopulla henkilöstön määrä oli  53.  

Kuopion tiepiirin hallintopalvelut jakaantuu taloushallintoon, henkilöstö- 
hallintoon  ja  atk-palveluihin. Ainoastaan atk-palveluiden esimies oli mies. 
Yhteensä siellä oli  43  henkilöä, joista  8  oli miehiä. Tutkimuksen loppuun 
mennessä henkilöstön määrä oli vähentynyt neljällä. 

Toisena tutkimusvuonna Kuopion tiepiiri yhdistyi Pohjois-Karjalan tiepiiriin 
 Savo-Karjalan tiepiiriksi. Mikkelin tiepiiri yhdistyi Kakkois-Suomen tiepiiriin. 

Tämä näkyi tehtävien uudelleenjärjestämisenä lähinnä atk-palveluissa  ja 
taloushallinnossa.  Muutos aiheutti  mm.  epävarmuutta työtehtävien säilymisestä. 

 Se  näkyi myös esimiesten ajankäytössä; aika meni pitkälti muutosjärjestelyihin. 

Tiemestaripiirit huolehtivat alueellisesti, muutaman kunnan alueella, yleisten 
teiden  ja  niiden ympäristön kesä-  ja talvikunnossapidosta  sekä osittain niiden 
rakentamisesta. Ne hoitavat myös sovitussa laajuudessa tielaitoksen 
viranomaistehtävät alueellaan. Kussakin tiemestaripiirissä  on  yksi tiemestari sekä  
2-3  apulaistiemestaria,  2-3  toimistohenkilöä,  1  varastohoitaja,  1  asentaja  ja  mandol-
lisesti muutama siivooja. 

Toisen koevuoden lopussa  K:n tiemestaripiiri  yhdistyi  E:n tiemestaripiiriin, V:n 
tiemestaripiiri  yhdistyi N:n tiemestaripiiriin,  0:n  tiemestaripiiri  yhdistyi M:n 
tiemestaripiiriin, Ka:n tiemestaripiiri yhdistyi  S:n tiemestaripiirin ja M:n 
tiemestaripiiri  yhdistettiin  P:n  vastaavaan. Muutos näkyy  mm.  siinä, että toinen 
päätukikohta muuttuu sivutukikohdaksi (aseman muuttuminen). Pitkällä tähtäi-
mellä esirniesten  ja toimistohenkilöiden  määrä vähenee. 

Keskuskorjaamoissa  huolletaan tientestaripiireissä  ja rakennushankkeila  tarvittava 
kalusto. Korjaamojohtajan apuna toimii muutama työnjohtaja  ja toimistohenkilö.  

Kummassakin keskuskorjaamossa alkoi toisena koevuonna korjaamotoiminnan 
liikelaitostuminen. Huhuja siitä oli liikkeellä  jo  ensimmäisenä koevuonna. 
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Elokuun alussa  1994  siirtyivät kummatkin keskuskorjaamot valtion korjaamolle, 
Raskonelle. Tämä prosessi koettiin molemmissa korjaamoissa hyvin kielteisenä. 
Muutoksen pelättiin näkyvän  mm. henkilöstötarpeen  vähenemisenä. Loppujen 
lopuksi asentajia ei jouduttu kuitenkaan irtisanomaan  tai  siirtämään muihin 
tehtäviin. 

Palauteohjelmaryhmissä  annettiin mittauspalaute tehdyistä ilmapiirikyselystä  ja 
 toteutettiin  1-2 palauteohjelmaa. Hyvinvointitavoiteryhmissä  annettiin mittaus- 

palaute  ja  asetettiin tujoon liittyen hyvinvointitavoitteita. Vertailuryhmissä an-
nettiin ainoastaan mittauspalaute. 

Palauteohjelma-ryhmään kuului  4  tiemestaripiiriä  Uudenmaan tiepiiristä,  4  tiemes-
taripiiriä, hallintopalvelut  ja  keskuskorjaamo  Kuopion tiepiiristä. 
Hyvinvointitavoite-ryhmään kuului  2  tiemestaripiiriä  Kuopion tiepiiristä. Toisena 
tutkimusvuonna siihen otettiin lisäksi  1 tiemestaripiiri,  tiestön rakennushanke  ja 

 esikuntapalvelut-yksikkö Kuopion tiepiiristä. Samana vuonna ryhmään kuuluivat 
myös  2 tiemestaripiiriä  Mikkelin tiepiiristä. 

Hyvinvointitavoite-ryhmään kuuluneet Kuopion  ja  Mikkelin tiepiirin 
tiemestaripiirit (Ka:n tmp:tä lukuunottamatta)  to• •vat  samalla Kuopion tiepiirin 
palauteohjelma-ryhmään kuuluvien tiemestaripiirien vertailuryhminä. Kaikilla 
Kuopion tiepiirin työpaikoilla (siis myös tutkimmusryhmissä) asetettiin tujoon 
liittyen hyvinvointitavoitteita. Jotta Kuopion tiepiiriin kuuluvissa koeryhmissä  2-
4  pystyttiin tutkimaan pelkästään palauteohjelmien vaikutuksia, piti myös niiden 
verrokkiryhmissä asettaa hyvinvointitavoitteita. 

Hyvinvointitavoite-ryhmissä asetettiin omatoimisesti normaalien toiminnan vai-
kuttavuus -  ja  taloudellisuustavoitteiden  lisäksi työolojen kehittämis -tavoitteet 

 (tujon  ns. tukitavoitteita).  Tutkija ei siis puuttunut näiden ryhmien toimintaan 
muuten kuin antamalla mittauspalautteet tehdyistä ilmapiirikyselyistä. 

Palauteohjelma-ryhmissä toteutettiin kolmeen eri julkiseen palautteeseen 
(toiminnan vaikuttavuus/taloudellisuus, työpaikan järjestys  ja  henkilöstön 
yhteistyötaidot) perustuvat toimintaohjelmat. Kussakin ryhmässä toteutettiin 
tutkimuksen aikana peräkkäin  2 palauteohjelmaa.  Kukin ohjelma koostui 
tavoitteiden asettelusta, teknis-organisatoristen edellytysten luomisesta, mittarien 
kehittelystä, lähtötason mittaamisesta  ja  palautteenannosta.  Palaute annettiin 
seinätauluilla  ja  ryhmätilaisuuksissa.  Myös näissä ryhmissä annettiin 
mittauspalautteet tehdyistä kyselyistä. 

Kuopion tiepiirissä olevissa koeryhmissä näiden palautejärjestelmien 
toteuttaminen otettiin yhdeksi tulostavoitteeksi (ns. hyvinvointitavoite), joka 
vaikutti tietyllä painolla tulospalkkioon. Tulospalkkioon kytkettiin ainoastaan 
palautejärjestelmän toteuttaminen, ei  sillä  saavutettavat  tulokset. Näin väitettiin 
tuloksien tahallinen vääristäminen tulospalkkion saamiseksi. Myös muita  hy-
vinvointitavoitteita  asetettiin. Tutkija ei kuitenkaan ollut mukana näiden muiden 
hyvinvointitavoitteiden asettelussa. Tämän vuoksi piti myös näiden koeryhmien 
verrokkiryhmissä asettaa hyvinvointitavoitteita. Kuopion tiepiirin 
palauteohjelma-ryhmissä asetettiin siis työolojen kehittämistavoitteita 
palauteohjelmien yhteydessä (kuten myös Uudenmaan tiepiirissä)  ja 

 tulosjohtamiseen  liittyen (ei Uudenmaan tiepiirissä). Kussakin ryhmässä 
toteutettiin tutkimuksen aikana peräkkäin  2 palauteohjelmaa. 

Palauteohjelmiin  nähden vertailuryhmä muodostui 6:stä tiemestaripiiristä  (2 
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kustakin  tiepiiristä)  sekä Uudenmaan tiepiirin  hallintopalveluista  ja 
 keskuskorjaamosta.  Puhtaita  vertailuryhmiä  oli kuitenkin  vain  Uudenmaan 

tiepiirin  työyksiköt  ja  ensimmäisenä  koevuonna  myös  Sa:n  ja P:n  tiemestaripiirit 
Mikkelin  tiepiiristä.  Näissä  "puhtaissa" vertailuryhmissä  ei asetettu  tujoon  liittyen 

 hyvinvointitavoitteita.  

Pelkästään  hyvinvointitavoitteita asettaneiden M:n  ja  L:n tiemestaripiirien 
(Hyvinvointitavoite-ryhmä)  verrokkiryhmiksi  otettiin  Sa:n  ja P:n  tiemestaripiirit 
Mikkelin  tiepiiristä,  joissa ei  1. koevuonna  asetettu  hyvinvointitavoitteita. 

 Toisena  koevuonna  myös niissä asetettiin  hyvinvointitavoitteita.  Sinä vuonna 
 hyvinvointitavoitteita asettaneila  ryhmillä ei siis ollut  verrokkiryhmiä.  

Vertailuryhmät valittiin siten, että ne muistuttavat mandollisimman paljon 
liikenne-  ym. olosuhteiltaan  varsinaisia  koeryhmiä.  Kullekin  koeryhmälle  etsittiin 
mandollisimman samankaltainen  verrokkiryhmä. Verrokkiryhmät  sijaitsivat 
yleensä samassa  tiepiirissä.  Kuopion tiepiirin  tiemestaripiirien vertailuryhminä 

 käytettiin myös huolellisesti valittuja Mikkelin tiepiirin  Sa:n  ja P:n  tiemestaripii-
rejä.  Lisäksi Uudenmaan  ja  Kuopion tiepiirin  hallintopalveluja  ja  korjaamoja 

 verrattiin keskenään.  

Vertailuryhmien  toimintaan puututtiin ainoastaan antamalla palaute  lähtötaso-  ja 
 seurantamittauksista. Palautetilaisuuksissa  tutkija antoi yleisiä toimenpide- 

ehdotuksia tilanteen kehittämiseksi (ks. taulukko  2).  

Normaaleihin  TUJO-rutiineihin liittyen järjestettiin  koko  tutkimus jakson ajan 
koe-  ja  vertailuryhmissä kolmannesvuosittain ryhmäpalautetilaisuuksia,  joissa 
käsiteltiin organisaatiossa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  

3.2  Tutkimuksen eteneminen 

 3.2.1  Toteutus  ja  aikataulu 

Hanke alkoi  1.7.1991  ja  se  kesti yhteensä kolme vuotta edeten  tulosjoh-
tamisprosessin  tandissa.  Tutkimusajanjaksoon  sisältyi kaksi  tulosjohtamisvuotta. 

 Kunkin vuoden syksyllä päätettiin mikä  palautejärjestelmä yksikössä  toteutetaan. 
 Aina  vuoden lopussa mitattiin  seurantalomakkeella tuloskuktuurin  ja  henkisen 

hyvinvoinnin kehitys. Vuoden  1994  helmikuussa kokeilu loppui  ja  tehtiin 
viimeiset  seurantamittaukset. 
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Taulukko  2.  Tutkimuksen kulku  palauteohjelma-, hyvinvointitavoite  ja 
 vertailuryhmissä. E:llä  on  merkitty ryhmät, joissa  palauteohjelman 

 toteutus jäi kesken. 

Työpaikka 	Ii.  vuosi  (-92) 	I Z  vuosi  (-93)  

Palauteohjelma- iyhmät 	__________________  

U  ucrrrrJ ti°iri ___________________ ____________________  
V:n  tmp 
_______________________  

Järjestyspalaute- 
ohjelma  (e)  

Tulospalaute-ohjelma  
_____________________  

K:n  tmp 
________________________ 

Tulospalaute-ohjelma  
_____________________  

Tulospalaute-ohjelma  
(e)  

N:n tmp 
________________________  

Tulospalaute -ohjelma  
(e)___________________  

Tulospalaute -ohjelma  
_____________________  

H:n  tmp 
_________________________  

Yhteistyöpalaute- 
ohjelma  

Tulospalaute-ohjelma  
(e) 

K  ucçion tiJri ___________________ ___________________  
Ku: n  tmp 

_____________________  

Hyvinvointitavoitteet+ 
järjestyspalaute- 
ohjelma 

Hyvinvoirttitavoitteet+ 
yhteistyöpalaute- 
ohjelma  

1:n  tmp 

_________________________  

Hyvinvointitavoifteet+ 
järjestyspalaute- 
ohjelma 

Hyvinvointitavoitteet+ 
yhteistyöpalaute- 
ohjelma  

T:n  tmp 

_______________________  

Hyvinvointitavoitteet+ 
yhteistyöpalaute- 
ohjelma  (e)  

Hyvinvointitavoitteet+ 
tulospalaute-  ohjelma 

 ____________________  

S: n  tmp 

________________________ 

Hyvinvointitavoitteet+ 
tulospalaute-  ohjelma 

 ______________________  

Hyvinvointitavoitteet+ 
järjestyspalaute- 
ohjelma  

Hallintopalvelut 

_______________________  

Hyvinvointitavoitteet+ 
yhteistyöpalaute- 
ohjelma 

Hyvinvointitavoitteet+ 
yhteistyöpalaute- 
ohjelma  

Keskuskorjaamo 

__________________  

Hyvinvointitavoitteet+ 
järjestyspalaute- 
ohjelma 

Hyvinvointitavoitteet+ 
yhteistyöpalaute- 
ohjelma  

Hyvinvointitavoite-lyhmät 	___________________  

K  ucpai i'lepiiri ___________________ 
L:n tmp Hyvinvointitavoitteet Hyvinvointitavoitteet 

M:n tmp Hyvinvointitavoitteet Hyvinvointitavoitteet 

Ka:n tmp  (ei mukana)  Hyvinvointitavoitteet  

Esikunta (ei mukana)  Hyvinvointitavoitteet  

Tiestön  rak.hanke  (ei mukana)  Hyvinvointitavoitteet  

Mikkelin  tiiiri ____________________  
P:n  tmp Vertailuryhmä Hyvinvointitavoitteet 

Sa:n tmp Vertailuryhmä Hynnvointitavoitteet  

'Puhtaat vercayhmät"  

U  ucrrrxn tiliri __________________ 
Mä:n tmp Vertailuryhmä Vertailuryhmä  

0:n  tmp Vertailuryhmä Vertailuryhmä 

Hallintopalvelut Vertailuryhmä Vertailuryhmä 

Keskuskorjaamo Vertailuryhmä Vertailuryhma 
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3.2.2  Lähtötason  mittaukset 

Kuvassa  5 on  esitetty tutkimuksen eteneminen. Työyhteisön hyvinvointiin 
liittyvien riippuvien muuttujien  (ks.taulukko  1) lähtötaso  ennen 
tavoitteenasettelua  ja palautteenantoa  selvitettiin  strukturoiduila kyselylo-
makkeella  (ks.  lute 1),  johon kuului  osioita  mm. Job Diagnostic Survey:stä 
(Hackman  ja  Oldham 1975),  Työstressikyselystä  (Elo  ym.  1990),  Tielaitoksen 
turvallisuusilmapiiri-,  (Niskanen  1987)  ja tulosjohtamiskyselystä  (Kähkönen  1991)  
sekä Suomen  Gallupin tielaitokselle  tehdystä  yrityskuvatutkimuksesta  (1989).  
Kaikki  monivalintakysymykset  olivat asteikolla  1- 7.  Kysymyksistä  tiivistettiin 
faktorianalyysein  15  asteikkoa  summaamalla vahvasti yhdelle  dimensiolle 
latautuneet  muuttujat yhteen.  Muodostettujen asteikkojen reliabiiteetit  arvioitiin 

 Cronbachin  alfa  -kaavalla.  

Muodostetut asteikot  tai summamuuttujat  olivat seuraavat:  
•  työn  inielekkyys  (kysymykset  1-5, 7, 11, 12, 14-16;  Cronbachin  a=.83),  
•  kiire  (6, 8, 13; a=.55),  
•  työn hallinta  (25-31; a=.76),  
• tujo-roolin selkeys  (50, 51, 53, 55, 58-60; a=.88),  
• esimiesroolin  selkeys  (119-123, 130, 131; a=.83),  
•  palaute työstä  (107, 114, a=.36),  
• muutosmyönteisyys  (25-31, a  =  .56),  lisättiin  lomakkeeseen  vasta toisella 

 vastauskerralla, 
•  tuki  esimiehekä  (32, 33, 35-49; a=.95),  
•  tuki alaisilta  (125, 126, 128, 135, 129; a=.77),  
•  tuki  työtovereilta  (64-75; a  =  .93),  
• työsuojeluilmapiiri  (77-85; a  =  .87),  
•  ihmissuhteiden tärkeys  (86-91; a= .80),  
•  stressi  (93, 94, 97, 98; a=.81),  työtyytyväisyys  (92, 95, 96, 99, 108, 116, 117; a 

=.86),  
• tujoon  sitoutuminen  (54, 56, 57, 61-63, 101, 112, 115; a=.87),  
•  työmotivaatio  (100, 102-106, 109-111, 113; a=.85).  

Muutamissa kohdin käytettiin myös seuraavia  asteikkoja: tulostavoitteisiin 
 sitoutuminen  (101, 112, 115, a=.71),  onnistumisen  ja  arvostuksen kokemukset  

(2, 3, 5, 12, 107, a=.76)  ja  muutoksien kokeminen  (26, 30, 31, a=.48).  
Seitsenportaisilla summa-asteikoila  alle  neljän arviot kuvastavat kielteisiä arvioita, 
yli neljän arviot taas kuvastavat myönteisiä arvioita. 

Työpaikan yhteistoimintaa kuvaavia  tunnuslukuja  seurattiin yksikön esimiehelle 
 jaetulla kyselyllä  (lite  2). Se  jaettiin  asennekyselyn  yhteydessä. Poissaolojen  ja 

tulospisteiden lähtötaso  saatiin tilastoista.  

Lähtötaso-kyselyn tuloksista pidettiin kaikissa  tutkimusryhmissä palautetilaisuus, 
 jossa käytiin läpi kyseisen yksikön  vahvuudet  ja  kehittämistä kaipaavat puolet.  

Kyselylomake  lähetettiin ensimmäisenä vuonna  550  henkilölle  ja sen  palautti  491  
henkilöä, joten  palautusprosentiksi  muodostui  86  %. 
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Vuosi  1992 	I 	Vuosi  1993 	 I  

• Lähtötasomittauksetja 
 palaute  

1.  palauteohj elina  :1:::>  

IMAT 
Seurantamittaukset  ja  palaute  

2.  palauteohjelma  ii> 

U  

I 	Hvvinvointitavoitteiden  asettaminen 

VERT 

• Lähtötasomittaukset  ja 	• Seurantamittaukset ja  palaute 
	

.  

palaute  

Kuva  5.  Tutkimuksen  koeasetelma  ja  eteneminen  

3.2.3  Hyvinvointitavoitteiden  asettaminen  ja  palautejärjestelmän 
 valinta 

Mittauspalautteen  jälkeen Hyvinvointitavoite-ryhmiin kuuluvilla työpaikoilla 
asetettiin omatoimisesti tujoon liittyen hyvinvointitavoitteet (ns. tukitavoitteet). 
Ne liittyivät johtamiseen, tietotaitoon, työympäristöön  tai työjärjestelyihin.  

Vuonna  1993  asetettiin tutkimuksen innoittamana kaikissa Tielaitoksen 
tiepiireissä tujoon liittyen hyvinvointitavoitteita. Tutkimuksen piiriin näistä 
kuului kuitenkin  vain  edellämainitut työpaikat. 

Palauteohjelma-ryhmissä valittiin taas mitä kolmesta palautejärjestelmästä 
lähdetään niissä toteuttamaan. Ensimmäisen koevuoden lopussa valittiin 
seuraavana vuonna toteutettava palautejärjestelmä. Kuopion tiepiiriin kuuluvissa 
palauteohjelma-ryhmissä asetettiin omatoimisesti myös hyvinvointitavoitteet. 

Hankkeen toteutuksesta huolehti aina valittu pieni työryhmä, johon kuului  1 
 esimies  ja  2-3  työntekijää. Työryhmä osallistui mittarien laatirniseen, ohjeiden 

laatimiseen, mandollisten tarkastuskierrosten tekemiseen, muiden palautetietojen 
keräämiseen sekä tietojen siirtämiseen palautetauluille  ja -raportteihin.  Työryhmä 
myös suunnitteli  ja  toteutti  tulos- ja hyvinvointitavoitteisiin  liittyviä toimenpi-
teitä.  

3.2.4  Seuranta 

Riippumattomien 	muuttujien 	vaikutuksien 	seurantaan 	käytettävät 
kyselylomakkeet (ks.  lute 1  ja  2)  jaettiin vastattavaksi ensimmäisen  ja  toisen 
vuoden lopussa. Yhteensä kyselylomakkeeseen vastattiin siis kolme kertaa. 
Toisena vuonna kyselylomake lähetettiin  570  henkilölle  ja sen  palautti  440  
henkilöä, joten palautusprosentti oli  77 %.  Kolmantena vuonna palautusprosentti 
oli  74 %.  

Ensimmäisen  ja  toisen koevuoden lopuksi pidettiin palaverit, joissa esitettiin 
seuranta-kyselyn tulokset  ja  arvioitiin niitä. 
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Hyvinvointitavoiteasettelun  vaikuttavuutta tutkimukseen  kuulumattomilla 
 työpaikoilla arvioitiin  Tielaitoksen  omia  seurantamenettelyjä  hyväksikäyttäen.  

3.3  Tilastollinen käsittely 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään onko  koeryhmiin  kuuluvien henkilöiden 
 työasenteissa  tapahtunut muutoksia toteutettujen  palauteohjelmien  seurauksena 

verrattuna  vertailuryhmiin. Työasenteiden poikkileikkauksellisesta  tilaa ei 
käsitelty.  Vertailuryhmiä  käyttämällä pystyttiin varmistamaan, etteivät 
mandolliset havaitut erot johdu muista tekijöistä.  Ajoihin  otettiin aina tiettyä 

 palauteohjelmaa  toteuttaneet  koeryhmät  ja  niiden  verrokkiryhmät. 

Asennekyselyn  tilastollinen laskenta toteutettiin  SAS-ohjelman  GLM-proseduurin 
kaksisuuntaisella varianssianalyysillä (toistettujen  mittausten tapaukset, ajan  ja 

 tutkimusryhmän vuorovaikutus). Eron tilastolliseen  merkitsevyyteen  vaikuttaa 
eron suuruuden lisäksi  vastauksien keskihajonta  ja  vastaajien määrä. 

Näihin  ajoihin  otettiin  vain  ne henkilöt, jotka olivat vastanneet sekä ennen 
kyseistä  palauteohjelmaa  että  sen  jälkeen  suoritettuun  kyselyyn. Näin 
varmistettiin että seurattiin  koko  ajan saman  vastaajajoukon  asenteiden 
muuttumista. Tämän mandollisti  kyselylomakkeessa  oleva  tunnistenumero. 
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4 HYVINVOINTITAVOITTEET 

4.1  Kohderyhmät 

Toisena tutkimusvuonna  1993  asetettiin tutkimuksen innoittamana kaikissa 
Tielaitoksen tiepiireissä ns. hyvinvointitavoitteita (ks. taulukko  3).  Ne liittyivät 
tulosjohtamiseen tukitavoitteina. Nämä yksiköt eivät kuitenkaan vastanneet 
kyselylomakkeeseen, eivätkä siten kuuluneet tutkimuksen piiriin. 

Tutkimuksen piiriin kuuluvista työpaikoista asetettiin hyvinvointitavoitteita 
ensimmäisenä koevuonna  (1992)  ainoastaan Kuopion tiepiirissä, mutta toisena 
koevuonna myös Uudenmaan  ja  Mikkelin tiepiirissä (ks. taulukko  2).  
Uudenmaan tiepiirissä hyvinvointitavoitteita asetettiin piiritasolla. Toisena 
koevuonna otettiin Kuopion tiepiiristä kolme lisätyöpaikkaa (Ka:n tiemestaripiiri, 
yksi tiestön rakennushanke  ja  esikunta) hyvinvointitavoite-ryhmään. Ne vasta-
sivat työasennekyselyyn siis  2.  ja  3. vastauskerralla. 

Hyvinvointitavoitteita asettaneista  ryhmistä otettiin tilastolliseen käsittelyyn 
niiden henkilöiden vastaukset, jotka vastasivat työasennekyselyyn sekä ennen 
tavoiteasettelua että  sen  jälkeen. Tällaisia henkilöitä oli  129.  Näistä oli naisia  29  ja 
esimiehiä  36. Kyselylomake  lähetettiin  147  henkilölle. Joten vastausprosentiksi 
muodostui  88  %.  Vastanneiden keski-ikä oli  45 v.  Vastanneista  85  %  oli ollut 
tielaitoksessa töissä yli  5 v.  Reilu  60 %  vastanneista oli käynyt  vain  kansakoulun, 

 n. 75  %  vastanneista oli saanut tämän lisäksi jotain ammatillista koulutusta.  

4.2  Menetelmän kuvaus  

Tiepiireissä  asetettiin hyvinvoinnin kehittämistavoitteita enimmäkseen 
piiritasolla. Ne vaihtelivat sairaspoissaolojen vähentämisestä ilmapiirikyselyn 
tekemiseen (ks. taulukko  3).  Ne liittyivät tulosjohtamiseen ns. tukitavoitteina. 
Niiden saavuttaminen vaikutti  5-15  prosentin painoarvolla tulospalkkion saa-
vuttamiseen. 

Tämän tavoiteasettelun vaikuttavuutta arvioitiin tutkimukseen kuulumattomilla 
työpaikoilla tielaitoksen omia seurantamenettelyjä hyväksikäyrtäen. Nämä 
työpaikat eivät siis vastanneet työasennekyselyyn. Muutamassa tiepiirissä 
käytetiin ulkopuolista asiantuntijaa käytännön toimenpiteiden suunnittelemiseksi. 
Useissa piireissä käynnistetiin sisäinen tutkimus-  ja kehittämistyö hankekoh-
taisten  toimintasuunnitelmien laatimiseksi. Tiepiirit esittivät  hy-
vinvointitavoitxeensa varsin heterogeenisesti.  Mittarit olivat yleensä konkreettisia 

 ja  selkeitä. 

Hyvinvointitavoitteita  asetti ensimmäisenä vuonna kaksi koeryhmää, M:n  ja L:n 
 tiemestaripiirit Kuopion tiepiiristä. Toisena vuonna asetti hyvinvointitavoitteita 

edellämainittujen lisäksi Sa:n,  P:n ja Ka:n  tiemestaripiirit, Kuopion tiepiirin 
esikunta sekä yksi tiestön rakennushanke. Vertailuryhmää näille ei 011ut. 
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nähtävästi melko esimiesvetoisesti. Periaatteessa työntekijöiden mielipidettä 
kysyttiin, mutta todellisuudessa osallistumismandollisuudet jäivät luultavasti 
pieneksi. Työpaikkakohtainen vaihtelu oli kuitenkin suurta. Tarkkaa seurantaa 
tavoiteasettelumenettelystä  ja  henkilöstön osallistumismandollisuuksista ei ollut.  

4.3  Tulokset 

Kaikkien tielaitoksen tiepiirien tulosraporteissa vuodelta  1993  hyvinvointi-  ja 
tuloskuntotavoitteissa  saavutettiin joko hyvä  tai  erittäin hyvä  tulos. 
Tulospistekeskiarvo  oli  3,7  pistettä, aihaisin pistemäärä oli  2,9  ja  korkein  4,5 

 pistettä. Maksimitulos  on 5  pistettä. Poissaolot eivät laskeneet 
hyvinvointitavoitteiden asettamisen seurauksena verrattuna kolmeen aiempaan 
vuoteen (ennen  12,9;  jälkeen  13,1).  

Tielaitoksen  sisäisen kyselyn mukaan  93  % tielaitoslaisista  pitää hyvinvoinnin 
kehittämiseen liittyviä tavoitteita tarpeellisina. Reilu  40 % tielaitoslaisista  katsoo 
voivansa osallistua tulostavoitteiden asetteluun. 

Kokonaisuutena ottaen, hyvinvointitavoiteryhmissä ei tapahtunut työasenteissa 
tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Hajonta oli kuitenkin suurta, joissain 
yksiköissä tapahtui asenteissa muutosta myönteiseen suuntaan, joissain tuli taas 
takapakkia  (kuva  6).  Lyhyet poissaolot vähenivät tutkimukseen osallistuneiden 
Kuopion tiepiirin työpaikoilla 1,23:sta 0,86:een (päiviä/henkilö). Muista 
tiepiireistä ei ollut vertailutietoja. Tulospisteet eivät näissä ryhmissä parantuneet 
(liitteet  4  ja  5). 

4.4  Johtopäätökset  

Tielaitoksen  sisäisten raporttien mukaan hyvinvointitavoitteiden asettaminen 
tiepiireissä  ja  niiden tulosyksiköissä  on  lisännyt henkilöstön hyvinvoinnista 
huolehtimista. Tavoiteasetteluun suhtaudutaan myös erittäin myönteisesti.  Sen 

 vaikuttavuutta  on  kuitenkin vaikea todentaa. Tämän tutkimuksen mukaan 
vaikuttaisi siltä, että pelkkä tavoitteiden asettaminen ilman, että tuettaisiin  ja 
aktivoitaisiin  muutenkin tavoiteasettelua  ja sen  pohjalta mandollisesti 
käynnistyvää toimintaa ei johda työilmapiirin merkittävään parantumiseen. 
Varmoja johtopäätöksiä  on  vaikea vetää vertailuryhmien puutteen vuoksi. 

Onhan mandollista, että vertailuryhmissä asenteet olisivat voineet kehittyä 
kielteiseen suuntaan. 

Tujoon  liittyvä työolojen kehittämistavoitteiden asettaminen merkitsee sitä, että 
yhdeksi esimiesten toiminnan arviointikriteeriksi tulee  se,  miten hyvin  hän 

 huolehtii henkilöstön  ja  työolojen kehittämisestä. Esimiehen roolissa  ja 
 johtamisen onnistumiskriteereissä painottuu entistä enemmän ihmisten johtami-

nen; heidän valmentamisensa  ja toimintaedellytyksistään  huolehtiminen. Tämä li-
säsi tutkijan havaintojen mukaan esimiesten vastuunottoa  ja  aktiivisuutta 
työolojen kehittämisessä. Tutkimusyksiköissä oli havaittavissa, että  jos 
palautejärjestelmän  toteuttaminen oli tulostavoitteena, lisäsi  se  selvästi esimiesten 
aktiivisuutta. Tiemestaripiireissä joissa palautejärjestelmän toteuttaminen ei 011ut 
tavoitteena mielenkiinto sitä kohtaan oli selvästi pienempi. 
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Kuva  6.  Työasenteiden  kehitys työolojen kehittämistavoitteita asettaneissa ryhmissä 

Toisaalta esimiesten käytännön toiminnassa tämä roolin muuttuminen luultavasti 
koettiin  lisääntyvinä  ja  epämääräisinä  vaatimuksina,  joihin oli vaikeata vastata. 

 Keskeisimmiksi vaikeuksiksi  koettiin  mielekkäiden  tavoitteiden  ja  mittareiden 
kehittäminen. Myös henkilöstön  osallistaminen  ja  saaminen  tavoiteasetteluun  ja 
kehittämistyöhön  mukaan koettiin hankalaksi.  He  kokivat, ettei heillä ole 
riittävää asiantuntemusta  ja  kokemusta työolojen  kehittämisasioiden  käsittelyyn 

 ja  erilaisten  kehittämisprojektien  läpiviemiseen. 

	

Työyhteisöt  ja  esimiehet tarvitsevat siis  valmennusta,  jotta ne 	saisivat  
lisävalmiuksia  järjestelmälliseen työolojen  kehittämistoimintaan.  He  tarvitsevat 

 työvälineitä  ja toimintamalleja  ihmisten hyvinvointia  ja  työn hallintaa koskevien 
tavoitteiden  asettamiseksi, kehittämistyön käynnistämiseksi  ja  tavoitteiden 
saavuttamisen arvioimiseksi. Yksi tällainen toimintamalli esitetään luvussa  10. On 

 tärkeää luoda työpaikoille omia valmiuksia ennakoida  ja  sopeutua nopeasti 
ulkoisiin  ja  sisäisiin  muutospaineisiin  tulevaisuudessa. Henkilöstön keski-ikä  on 

 poikkeuksellisen korkea  (46 v.)  ja muutosvauhti  laatu-  ja tehokkuusvaati-
muksineen  on  lisääntynyt. 

Näiden valmiuksien luomiseksi  tiepiirien tukihenkilöille  järjestettiin vuonna  1993 
 koulutuspaketti.  Lisäksi  esimiehille  ja linjaorganisaation  jäsenille  on  valmisteilla 

Porukalla Paremmaksi  -työkirja.  Esimiesten  ja tukihenkilöiden valmennusta 
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tuleekin edelleen jatkaa. 

Edellytykset tällaisen valmennuksen hyödyntämiselle luodaan asettamalla 
edelleenkin hyvinvointitavoitteita. Vuodeksi  1994  työolojen kehittämistavoitteita 
asetettiin  Savo-Karjalan, Mikkelin, Kaakkois-Suomen, Turun  ja  Lapin tiepiireissä. 

 Vaikka tavoiteasettelu ei takaa tuloksia,  se  luo pohjan työyhteisöjen 
valmennustoimenpiteiden onnistumiselle. 
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5  TULOSPALAUTE-OHJELMA  

5.1  Kohderyhmät 

Ensimmäisen tutkimusvuoden aikana tulospalautejärjestelinä toteutettiin  K:n ja 
S:n  tiemestaripiireissä.  Se  oli tarkoitus toteuttaa myös N:n tiemestaripiirissä, 
mutta siellä  se  saatiin käynnistettyä kunnolla vasta toisena koevuonna. Toisena 
koevuonna palautejärjestelmä toteutettiin  V:n,  N:n  ja T:n  tiemestaripiireissä. 

 Toteutus jäi  H:n ja K:n  tiemestaripiireissä  kesken. Tuloksiin otettiin siis mukaan 
ensimmäiseltä koevuodelta  K:n ja S:n  tiemestaripiirit  ja  toiselta koevuodelta  V:n, 

 N:n  ja T:n  tiemestaripiirit.  

V:n ja  N:n  tiemestaripiirit yhdistyivät tutkimuksen lopulla. Muutosta ei koettu 
mielekkäänä. Muissa mukaan otetuissa tiemestaripiireissä ei suuria muutoksia 
tapahtunut. 

Tulospalautetta  saaneista ryhmien henkilöistä otettiin asennekyselyn tilastolliseen 
käsittelyyn yhteensä  74  henkilöä, joista naisia ilja esimiehiä  15. Kyselylomake 

 lähetettiin  114  henkilölle. Vastausprosentiksi muodostui siis  65.  Vastanneiden 
keski-ikä oli  42 v.  Yli  80 %  vastanneista oli ollut tielaitoksen palveluksessa yli  5 

 vuotta.  60 %  vastanneista oli käynyt  vain  kansakoulun,  n. 70  %  vastanneista oli 
saanut tämän lisäksi jotain ammatilista koulutusta.  

5.2  Menetelmän kuvaus  

5.2.1  Tavoitteiden asettaminen  

Aina  keväällä alkavissa Liikenneministeriön  ja  Tiehallituksen  välisissä 
tuloskeskusteluissa sovitaan Tielaitoksen seuraavan vuoden yhteiskunnallisiin 
tehtäviin  ja  toiminnan taloudellisuuteen liittyvistä avaintuloksista. Eri tavoitteille 
määritetään myös painoarvot. Elokuuhun mennessä laitostasoiset tavoitteet 
puretaan keskushallinnon  ja  piirihallinnon välisissä neuvotteluisa Tiepiirien 
tavoitteiksi, jotka puretaan toimialakohtaisiksi tavoitteiksi marraskuuhun 
mennessä. Vuoden loppuun mennessä asetetaan myös toimintayksikkökohtaiset 
tavoitteet. 

Suurin painoarvo tavoitteissa oli toiminnan taloudellisuudella. Muita tulosalueita 
oli teiden talvihoito (hoidon taso, toirnenpideajat, suolan käyttö), sorateiden 
kesähoito, ympäristön hoito (levähdysalueet, tien penkereet). Tavoitteita 
asetettiin usein myös erilaisiin tienparannus- liikennejärjestelytöihin liittyen. 
Kuopion tiepiirissä yhtenä tulosalueena oli myös työyhteisön hyvinvoinnin 
kehittäminen 

Tiepiirien tienpitoalueiden  johdon kanssa oli sovittu, että ryhmät voivat itse 
tulosalueiden puitteissa osittain miettiä omat vaikuttavuus-  ja 

 taloudellisuustavoitteensa.  Tähän liittyen pidettiin tavoitteidenasettamis -palaverit. 
Tilaisuuden aluksi tienpitoalueen johtaja esitteli seuraavan vuoden tulosodotukset 

 ja  vastaili niihin liittyviin kysymyksiin. Käsiteltiin myös tulossa olevia 
organisaatio ym. muutoksia.  V:n ja  N:n tiemestaripiireissä  kyseisessä palaverissa 
käsiteltiin näiden tiemestaripiirien tulevaa yhdistymistä.  Sen  jälkeen ideoitiin 
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tulevan vuoden tulostavoitteita (lä.hinnä liikenneturvallisuus-, tieympäristön 
kunto  ja  työolojen kehittäminen -tavoitteet) tiemestaripiirin  koko  henkilöstön 
kanssa käyttäen sovellettua Tuplatiimi-ryhmätyötekniikkaa (ks.  lute 6.).  
Menetelmällä pyrittiin nopeuttamaan  ja  varmistamaan luovan työprosessin onnis-
tumista poistamalla niitä henkisiä  ja  sosiaalisia esteitä, jotka estävät ideoiden va-
paan juoksun. 

Tavoitteiden  ja  keinojen ideointi onnistui hyvin etenkin  S:n ja T:n 
 tiemestaripiireissä.  Tavoitteet kuitenkin usein muuttuivat myöhemmissä  mm. 

tienpitoalueen  johdon kanssa käydyissä keskusteluissa. Tämän vuoksi 
vaikutusmandollisuuksien ei koettu riittävästi lisääntyneen entisestä.  

5.2.2  Edellytysten luonti 

Kyseisessä palaverissa ideoitiin myös organisatoris-teknisiä toimenpiteitä, joilla 
luodaan edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle. Osassa tutkimusryhmistä  (K:n, 
S:n, V:n, ja T:n  tmp:t)  asetettiin myös pienryhmät koostamaan näiden ideoiden 
pohjalta toimenpideohjelma. Erityisen hyvät ohjelmat laadittiin  S:n, V:n ja T:n 

 tiemestaripiireissä.  Ohjelmiin kuului tiedotussuunnitelman laatimista, hälytyksien 
tasaista jakamista, työnkierron kehittämistä, koulutuksen  ja  työnopastuksen 

 kehittämistä, järjestyksen parantamista, laatupiirien perustamista ym. 
Toimenpiteitä toteutettiin melko hyvin.  S:n  tiemestaripiirissä  tiemestari kävi 
myös lähes kaikkien alaistensa kanssa tuloskeskustelut. Muissa tiemestaripiireissä 
tuloskeskusteluja käytiin lähinnä esiiniesten kanssa.  

5.2.3  Palautteenanto  

Kun tavoitteet  on  sovittu, pienryhmissä mietittiin minkä tavoitteiden 
kehityksestä aloitetaan palautteenanto  ja  miten palautetta annetaan. Palautetta 
annettiin työ-  ja  vapaa-ajan tiloihin kiinnitettävillä isoilla seinätauluilla  (kuva  6), 

 joissa  on käyrifiä  kuvattu tavoitteisiin liittyvien tunnuslukujen vähintään 
kuukausittainen kehitys.  

K:n  tiemestaripiirissä  palautetta annettiin  vain  budjetin kehityksestä,  S:n 
 tiemestaripiirissä tieympäristön  kunnon, budjetin  ja  talvihoitotason  kehityksestä, 

N:n  ja V:n  tiemestaripiirissä  budjetin, talvihoitotason  ja  suolankäytön 
 kehityksestä  ja T:n  tiemestaripirissä  budjetin  ja  järjestysindeksin  kehityksestä. 

Lisäksi vjimemainitussa kehitettiin "Miten työt ovat menneet" -indeksi. Esimiehet 
arvioivat aina viikottain miten työt ovat sujuneet  ja  laittoivat  arvosanan  1-lo  aina 
seinälle.  

5.3  Tulokset  

5.3.1  Asennemuutokset 

Tulospalautejärjestelmää toteuttaneissa  ryhmissä tapahtui selviä asennemuutoksia 
myönteiseen suuntaan. Vastaajat kokivat työn hallintansa/työroolinsa selkeyden 

 ja  esimieheltä saamansa tuen parantuneen tilastollisesti merkitsevästi. Erityisesti 
näyttää lisääntyneen esimiehekä saatu palaute  ja  kannustus. Lisäksi esimiehet 
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näyttävät lisänneen töistä  ja työtavoitteista  keskustelua, alaisten mielipiteiden 
kuuntelua  ja  heille antaamaansa apua. Myös mandollisuuksien vaikuttaa 
tulostavoitteiden asetantaan koettiin lisääntyneen  (lute 6).  Onnistumisen, 
aikaansaamisen  ja  arvostuksen kokemukset  (kuva  8,  kysymykset  2, 3, 5, 12, 107) 

 ja  työmotivaatio lisääntyivät tilastollisesti melkein merkitsevästi  (kuva  7).  

Työn  5.1  
mielekkyys  ..__________________ 	 5 2  
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Kuva  7.  Työ asentewiden kehitys tulospalauteohjelmaa toteuttaneissa työpaikoissa. 
Tilastolliset merkitsevyydet  on  ilmaistu seuraavasti: *  p <.05  (melkein 
merkitsevä),  **p  <.01 (merkitsevã) 

Tujo-roo]in  selkeys lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi lähtötilanteeseen nähden, 
mutta koska myös vertailuryhmissä tapahtui lievää nousua, ei ero ollut merkitsevä 
niihin nähden. Tujo-roolin selkeydellä tarkoitetaan sitä, miten hyvin tuntee 
tulostavoitteet  ja  niihin liittyvät mittarit sekä oman roolinsa näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa.  Koko tulosjohtamisjärjestelmään  sitoutumisessa ei tapahtunut 
merkittävää nousua, mutta tulostavoitteisiin sitoutuminen nousi tilastollisesti 
melkein merkitsevästi  (kuva  8).  Myös muutosmyönteisyys kehittyi selkeästi, 
mutta aineiston pienuudesta johtuen  (vain  toinen vuosi) ero ei 011ut aivan 
tilastollisesti merkittävä. 
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Kuva  8. Tulostavoitteisiin  sitoutumisen (leys.  101, 111  ja  115)  ja  onnistumisen  ja 
 arvostuksen kokemuksien (kys.  2, 3, 5, 12, 107)  kehitys koe-  ja 
 vertailuryhmissä.  *p <.05  (ero melkein merkitsevä)  

5.3.2  Tulospisteiden  kehitys 

Niissä tiemestaripiireissä, joissa toteutettiin tulospalautejärjestelmä, tuottavuus 
(mitattuna tulospisteiden kehityksellä) nousi keskimäärin  17 %.  Niissä 
tiemestaripiireissä, joissa tulospalautejärjestelmää ei totetutettu, tulospisteet 
laskivat keskimäärin  6 %  (taulukko  4).  Nousu oli voimakkainta niissä 
tiemestaripiireissä  (S  ja  1),  joissa eniten panostettiin järjestelmän toteuttamiseen. 

Tapahtuneita muutoksia tiemiesten toiminnassa kuvaa hyvin  T:n 
tiemestaripiirissä seuratun  "Miten työt menneet" -indeksin kehitys. Indeksin arvo 
nousi vuoden aikana  n. 14 %  (kuva  9).  Myös  S:n tiemestaripiirissä  esimiehet 
katsoivat tiemiesten työmoraalissa tapahtuneen  selvän kohentumisen 
palauteohjelman  seurauksena. 

Taulukko  4. Tulospisteiden 	kehitys 	tulospalautejärjestelmää 	toteuttaneissa 
tiemestaripiireissä  (K, V, N, S  ja  T) ver,-attuna  muihin 
tiemestaripiireihin. Maksimipistemäirä  on 5 

Tiemestaripiiri 	 [ennen 	jälkeen 
Uudenmaantiepiiri:  
K 3,88 4,09 

V 3,40 3,96 

N 3,74 3,78  

Muut tmp:t  3,85 3,56  

Kuopion  tiepiiri:  
S 4,12 5 

T 3,39 4,48  

Muut tmp:t  4,21 4,01  
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Kuva  9.  "Miten työt menneet" -indeksin kehitys T.n tiemestaripiirissã  

5.4  Johtopäätökset  

Tulospalautejärjestelmän  toteuttaminen näyttää selkeyttäneen henkilöstön 
käsitystä omasta työroolistaan  ja tulostavoitteista.  Tähän lienee vaikuttanut 
lisääntyneet mandollisuudet osallistua tavoitteiden  ja  niihin liittyvien keinojen 
miettimiseen  ja esimiehiltä  saadun tuen (apu, keskustelu, vaikutusmandollisuudet) 
lisääntyminen. 

Sekä graafinen että esimiesten lisääntynyt suullinen palaute  ja  kannustus  on 
 mandollistanut arvostuksen, edistymisen  ja  onnistumisen tunteet. Työn sisäisen 

palkitsevuuden kasvamisen  ja lisääntyneiden  osallistumismandollisuuksien myötä 
motivaatio  ja  tavoitteisiin sitoutuminen  on  parantunut.  

Oman työroolin selkeytyminen  ja  motivaation lisääntyminen  on  taas luonut 
edellytykset tuottavuuden parantumiselle. Lisääntynyt tavoitteiden seuranta  ja 

 palaute  on  ehkä lisännyt sekä tiemiesten että erityisesti esimiesten mandollisuuksia 
tehdä  ja  järjestellä työt paremmin. Ongelmiin reagointi  on  nopeutunut  ja  virheistä 
oppiminen tehostunut. 

Tulokset tukevat siis  kaiken  kaikkiaan aiemman palaute-tutkimuksen tuloksia. 
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6  JÄRJESTYSPALAUTE-OHJELMA  

6.1  Kohderyhmät  

Järjestyspalaute-ohjelma toteutettiin ensimmäisenä koevuonna  K:n ja  1:n 
tiemestaripiireissä  ja  Kuopion keskuskorjaamossa.  V:n  tiemestaripiirissä  toteutus 
jäi pääosin kesken, joten sitä ei otettu tuloksiin mukaan. Toisena koevuonna 
ohjelma toteutettiin  S:n  tiemestaripiirissä. 

Asennekyselyn tilastoUiseen  käsittelyyn otettiin  vain  ne henkilöt, jotka vastasivat 
kyselyyn sekä ennen järjestyspalauteohjelmaa että  sen  jälkeen. Tällaisia henkilöitä 
oli yhteensä  91,  joista naisia  8  ja  esirniehiä  14. Kyselylomake  lähetettiin  118 

 henkilölle. Vastausprosentiksi muodostui siis  77.  Vastanneiden keski-ikä oli  43 v. 
 Vastanneista  81 %  oli ollut tielaitoksen palveluksessa yli  5  vuotta. Ainoastaan 

kansakoulun oli käynyt  52 %  vastanneista, ammatillista koulutusta oli saanut 
vajaa  80 %  vastanneista.  

6.2  Menetelmän kuvaus 

Toteutettu 	palautejärjestelmä 	perustui 	Työterveyslaitoksen 	Työtur- 
vailisuusosastolla kehitettyyn  Tuttava-järjestysohjelmaan. Palauteohjelman 
eteneminen  on  kuvattu tarkemmin Tuttava: järjestys, siisteys, kehittäminen - 
työkirjassa (Työterveyslaitos,  1992). 

6.2.1  Järjestystavoitteiden  asettaminen  

Järjestystavoitteiden asettamiseksi  pidettiin palaveri käyttäen Tupiatiimi-
tekniikkaa. Selvitettiin ne järjestykseen  ja  siisteyteen  liittyvät  asiat,  joihin haluttiin 
muutosta.  

6.2.2  Edellytysten luominen 

Palaverissa ideoitiin myös hyvän järjestyksen teknisiä, organisatorisia  tai  tie-
dollisia edellytyksiä. Näihin liittyvistä toimenpiteistä laadittiin pienryhmässä 
toimenpideohjelma. Toimenpideohjelmaan kuului hyllyjen ostamisia, 
varastointitiojen järjestämistä, työpisteiden parannuksia, tiettyjen turhien 
esineiden poistoa, maalaamista ym.  

6.2.3  Järjestysmittari  ja  lähtötaso  

Järjestys  ja  siisteys määriteltiin valitussa pienryhmässä operationaalisesti kullekin 
havainnoitavalle alueelle; toimisto-  ja  sosiaalitioille, kalustohalleille, kalustolle  ja 

 varastoille. Havainnoitavista  kohteista laadittiin tarkistuslista  (lute 8).  Asioiden 
tilan tarkistus perustui tarkistulistojen kanssa tehtäviin havainnointikierroksiin. 
Tarkistuslista perustui vähintään sataan havaintoon kaksiportaisella asteikolla: asia 
joko  on  kunnossa  tai  ei ole, esim. työväline  on  oikealla paikalla  tai  ei ole, letkut 
ovat kelattuina telineisiinsä  tai  eivät ole.  S:n  tiemestaripiirissä tarkistulistaan 

 otettiin eri suojainten  (mm. kypärä)  käyttö. Indeksi laskettiin oikein olevien ha-
vaintojen prosenttiosuutena kaikista havainnoista. Mittarin reliabiliteetti 
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tarkistettiin  käyttämällä kahta toisistaan riippumatonta mittaajaa (esim. 
työnjohtaja  ja  ts-valtuutettu) samanaikaisesti. Reliabiliteettiarvo saatiin laskemalla 
yhdenmukaisten havaintojen osuus kaikista havainnoista. Reiabiliteetit 
vaihtelivat  75 - 88 %:iin. 

Laaditulla mittarulla  mitattiin järjestyksen lähtötaso  2-3 havainnointikierroksella. 
1-lavainnointikierroksiin  osallistui yksi esimiesten  ja  yksi työntekijöiden edustaja. 
Alussa oli myös tutkija mukana. Tässä vaiheessa kierroksien tuloksista ei annettu 
palautetta. Mittarin tärkeimmistä osioista tiivistettiin noin kymmenkohtainen 
järjestyohjeisto.  

6.2.4  Palaute  ja  seuranta 

Perushavainnointijakson 	jälkeen 	pidettiin 	noin 	tunnin 	mittainen 
koulutustilaisuus,  jossa kerrottiin palautejärjestelmän kulku  ja  mittaustapa. 
Järjestysohjeet  käytiin läpi  ja  ohjeiden tarkempaa sisältöä havainnollistettiin  dia- 
sarjalla. Tilaisuuden jälkeen laitettiin järjestysohjeet  ja  palautetaulu  seinälle. 

Koulutustilaisuuden  jälkeen jatkettiin havainnointikierroksia. Mittausvälit olivat 
viikosta kahteen kuukauteen, alussa mittauksia tehtiin tiheämmin lopussa 
harvemmin. Mittaukset jakaantuivat kullakin työpaikalla vajaan vuoden ajalle. 

 K:n  tiemestaripiirissä  seurattiin järjestyksen säilymistä myös seuraavana vuonna 
kolmannesvuosittain tehtävillä satunnaisilla havainnointikierroksilla.  Ha-
vainnointikierroksien taajuus  vaihteli eri työpaikoilla. Palautetauluun merkittiin 
välittömästi kierroksen jälkeen järjestysindeksi graafisena käyränä.  

6.3  Tulokset  

6.3.1  Järjestysindeksi 

Järjestysindeksin  arvo nousi selvästi kaikilla osallistuneilla työpaikoilla. 
Parhaimmillaan indeksin arvo nousi  60  %:sta  yli  90 %:iin  (kuva  10.  K:n 

 tiemestaripiirissä  järjestys  on seurantamittauksien  mukaan myös pysynyt hyvänä. 
Tehdyt haastattelut  ja  ryhmäpalautetilaisuuksissa  käydyt keskustelut vahvistivat 
tapahtuneet muutokset. Järjestyksen  on  koettu säilyneen hyvänä.  

6.3.2  Työasenteet 

Järjestyspalaute-ohjelmaa toteuttaneissa ryhmissä ei tapahtunut tilastollisesti 
merkitseviä asennemuutoksia  (kuva  11).  Tilastollinen merkitsevyys laskettiin 
vertailuryhmiin nähden. Mutta  jos  tuloksia katsotaan tarkemmin huomataan, että 
ne ryhmät, joissa ei tapahtunut muutoksia  tai  ne tapahtuivat kielteiseen suuntaan, 
olivat niitä, joissa palauteohjelman ei koettu onnistuneen  kovin  hyvin (korjaamo) 

 tai  jossa tapahtui muita suuria muutoksia kuten tieto liikelaitostumisesta 
(korjaamo)  tai  tiepiirin yhdistyminen  (S:n  tmp).  S:n  tiemestaripiirissä 
palauteohjelma  toteutettiin esimerkillisesti  ja sillä  saavutettiin hyviä tuloksia. 
Mutta ehkä Ka:n tiemestaripiirin yhdistyminen siihen aiheutti jotain kielteisiä 
muutoksia. Yhdistymisen valmistelujen viemä aika esimiehiltå oli pois kans-
sakäymisestä alaisten kanssa. Kehityskeskustelujen määrä väheni  mm. 19:sta 4:ään 
kyseisenä  vuonna. Myös vapaa-ajan tilaisuuksien määrä väheni selvästi  (lute 16). 
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Kuva  10. Jarjestysincleksin  kehitys osallistuneilla työpaikoilla 

Ku:n  ja  1:n tiemestaripiireissä,  joissa järjestysindeksi nousi eniten,  ja  joissa ei 
tapahtunut muita suuria muutoksia, työmotivaatio nousi tilastollisesti 
merkitsevästi  (kuva  12).  Myös muita myönteisiä muutoksia tapahtui, mutta ne 
eivät olleet merkitseviä vertailuryhmiin nähden. 

Työn mielekkyys 
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Kuva  12. Työasen  teiden kehitys, niissä järjestyspalaute-ohjeinia ryhmissä, joissa 
palauteohjelma  onnistui erityisen hyvin,  ja  joissa ei tapahtunut muita 
merkittäviä muutokisa. Tilastolliset merkitsevyydet ilmaistiin seuraavasti:  
**p <.01  (merkitsevä) 
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Kuva  11.  Työasenteiden  kehitys  Jä  rjestyspalauteohjelniaa toteuttaneissa  työpaikoissa  

6.4  Johtopäätökset 

Järjestyksen kehittymisen seurannalla  ja  siihen hittyvällä palautteenannolla 
saadaan selviä  ja  pysyviä muutoksia järjestyksen tasossa. Kaikissa ryhmissä, joissa 
ohjelma toteutettiin kaluston  ja  työtiojen  siisteys nousi merkittävästi. Tietoisuus 
seurannasta  ja  toiminnan tuloksien näkyminen järjestysindeksinä motivoi ylläpi-
tämään järjestystä. Palauteohjelman aikana opitut  to•  •tavat nähtävästi myös 
säilyvät,  sillä K:n  tmp:ssä  on  järjestys säilynyt lähes ennallaan kanden vuoden 
jälkeen tehdyissä seurantamittauksissakin. Haastattelujen mukaan myös muissa 
yksiköissä järjestys  on  pysynyt hyvänä. 

Tämä motivoituminen näyttää siirtyneen osittain myös muuhun työhön,  sillä 
 työmotivaatio nousi merkitsevästi niissä ryhmissä, joissa palauteohjelma onnistui 

erityisen hyvin  ja  joissa ei muita merkittäviä muutoksia tapahtunut. 
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7 YHTEISTYÖPALAUTE-OHJELMA  

7.1  Kohderyhmät  

Yhteistyöpalautejärjestelmä  toteutettiin ensimmäisenä  koevuonna  H:n 
tiemestaripiirissä.  Se  toteutettiin myös  T:n tiemestaripiirissä,  mutta sitä ei saatu 
vietyä läpi  aiotulla  tavalla. Kyseisessä  tiemestaripiirissä  aiheutti jatkuvaa  ja 

 voimakasta  skismaa  nuorien  apukuijettajien  ja  vanhempien  pääkuljettajien  välillä 
 työnkierron  puute. Nuoret kokivat tilanteen hyvin epäoikeudenmukaiseksi. 

Asiasta järjestetyissä palavereissa asia aiheutti hyvin emotionaalisia reaktioita. 
Koska tätä keskeistä yhteistyön  edellytystä  ei saatu kuntoon, ei pelkällä 
palautteella pystytty saamaan pysyviä tuloksia. Näin tätä ryhmää ei otettu mu-
kaan tuloksiin. 

Toisena  koevuonna palautejärjestelmä  toteutettiin  Ku:n  ja  1:n  tiemestaripiireissä 
 sekä Kuopion  keskuskorjaamossa.  Kuopion tiepiirin  hallintopalveluissa  päätettiin 

ensimmäisen  koevuoden  aluksi laittaa edellytykset kuntoon lähinnä  työjärjestelyjä 
 kehittämällä  ja  toisena  koevuonna  toteuttaa varsinainen  palauteohjelma.  Näin tu-

loksissa  on  siis mukana  H:n,  1:n  K:n  tiemestaripiirit, Kuopion  keskuskorjaamo  ja 
 Kuopion tiepiirin  hallintopalvelut  yksikkö.  Tutkimusvuoden  aikana Kuopion 
 hallintopalveluiden henkilöstölle  aiheutti epävarmuutta Pohjois-Karjalan tiepiirin 

 hallintopalveluiden  yhtyminen siihen. Tällaista muutosta ei  vertailuryhmässä 
 tapahtunut. Kuopion  korjaamossa inielet  vei matalaksi  liikelaitostuminen. 

 Samanlainen muutos tapahtui kuitenkin myös  vertailuryhmänä  olleella 
korjaamolla.  1:n  tiemestaripiiri  muutti uuteen tukikohtaan  ja  siellä vaihtui myös 

 tiemestan. 

Yhteistyötaitopalauteohjelmaan kuuluneistä  henkilöistä saatiin  asennekyselyn  ti-
lastolliseen käsittelyyn  109,  joista naisia  40  ja esimiehiä  17.  Kyselylomake 

 lähetettiin  150  henkilölle. Näin vastausprosentiksi muodostui  73.  Vastanneiden 
keski-ikä oli  42 v.  Vastanneista  85  %  oli ollut  tielaitoksen  palveluksessa yli  5 

 vuotta. Ainoastaan kansakoulun oli käynyt  51  %  vastanneista, ammatillista 
koulutusta oli saanut vajaa  80  %  vastanneista.  

7.2  Menetelmän kuvaus  

7.2.1  Tavoitteiden asettaminen  

Haastatteluilla  selvitettiin ne yhteistyötä koskevat  toimintaodotukset,  joita 
 esimiehillä  on  alaisiaan kohtaan  ja  työntekijöillä esimiehiään  ja  toisiaan kohtaan. 

Odotukset  operationalisoitiin  konkreettiseksi  toiminnoiksi  (kypärän 
käyttäminen, avun antaminen  lisälaitteiden kiinnittämisessä, selvien 

 toimeksiantojen antaminen jne.). Odotukset liittyivät tiedottamiseen  ja 
palautteeseen,  ohjeisiin  ja toimeksiantoihin, keskustelevuuteen ja 

 vaikutusmandollisuuksiin, auttamiseen,  tasapuolisuuteen/luotettavuuteen  sekä 
 työsuojeluun. Esimiehillä  odotukset liittyivät myös alaisten itsenäisyyteen  ja 

aloitteisuuteen. Esiintulleet  odotukset esiteltiin palaverissa, jossa keskusteltiin 
niiden tärkeydestä  ja  valittiin lopuksi niistä keskeisimmät  kehitettävää  mittaria 

 varten.  
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7.2.2  Edellytyksien  luominen 

Tilaisuudessa arvioitiin myös onko työpaikalla tekniset, organisatoriset  ja 
 tietotaidolliset  edellytykset palautteen annolla pyrittäviin 

käyttäytymismuutoksiin.  Jos  edellytykset eivät olleet kunnossa niin Tupiatiimi-
menetelmää käyttäen rakennettiin toimenpideohjelma edellytysten luomiseksi. 
Kaikissa tutkimusryhmissä yhtä lukuunottamatta asetettiin pienryhmät 
koostamaan näiden ideoiden pohjalta toimenpideohjelmat. Niihin sisältyi 
tiedotuksen lisäämistä, työnkierron  ja  hälytyksien  jaon kehittämistä, koulutusta  ja 

 työnopastusta,  esimies-alais -keskusteluja ym. Tietotaidollisten edellysten 
lisäämiseksi pidettiin luento yhteistyön edellytyksistä  ja  kommunikaatiotaidoista.  

7.2.3  Yhteistyömittari  

Tutkija muotoili pienryhmän avustuksella valitut käyttäytymisodotukset 
kysymyksiksi. Niistä muodostettiin kolme indeksiä: esimiesten arvio alaisista, 
työntekijöiden arvio esimiehistä  ja  työtovereista.  Kunkin indeksin arvo laskettiin 
siihen kuuluvien kysymyksien vastauskeskiarvosta. Liitteessä  9 on 
esimerkinomaisesti Ku:n tiemestaripiirissä  ja  hallintopalvelujen  Atk-palveluissa 
käytetyt kyselylomakkeet. Muilla työpaikoilla lomakkeet olivat hyvin sa-
manlaisia. 

Mittariin tulevista toimintaodotuksista tiivistettiin yhteistyöohjeisto, joka koostui 
enintään kymmenestä yksinkertaisesta, myönteisessä muodossa ilmaistusta 
säännöstä, kuten "auta työtoveriasi renkaiden vaihdossa  ja  lisälaitteiden 
kiinnittämisessä",  "käy maastossa kyselemässä alaisiltasi, miten työt ovat 
menneet" jne. Nämä ohjeet sisältävät huoneentaulut laitettiin työ-  ja  vapaa- ajan 
tiloihin. Kaikki odotukset sisältävä vihkonen jaettiin henkilöstölle. Ohjeet 
toimivat myös henkilökohtaisina tavoitteina. 

Lähtötilanteen  selvittämiseksi henkilöstö vastasi yhteistyömittariin kerran  tai 
 kaksi.  

7.2.4  Palaute 

Yhteistyötä koskevin lähtötila-mittauksien jälkeen pidettiin palaveri, jossa 
tarkasteltiin yhteistyömittarin tuloksia  ja  mietittiin keinoja ryhmän vahvuuksien 
edelleen kehittämiseksi  ja  ongelmien poistamiseksi. Tilaisuuden jälkeen 
kyselylomakkeesen vastattiin säännöllisesti noin  3-4  kuukauden välein. Kuopion 
keskuskorjaamossa vastattiin  vain 2  kertaa. Vastausprosentit vaihtelivat eri ker-
roilla  ja  eri työpaikoilla  65  %:sta  80 %:iin. Palautetauluun  merkittiin välittömästi 
vastauskierroksen tuloksien laskemisen jälkeen yhteistyöindeksit graafisena 
käyrinä. Myös myöhemmin pidettiin ryhmäpalautetilaisuuksia, joissa tarkasteltiin 
indeksin kehitystä. Tiemiehet kokivat hieman vaikeaksi keskustella palaverereissa 
ihmissuhdeasioista, mutta hallintopalveluissa keskustelu indeksien kehittymisestä 
(vaikka  se  olisi mennyt alaspäin) koettiin helpommaksi  ja  antoisammaksi. 
Palautteenantoa  jatkettiin kyseisen kalenterivuoden loppuun. 
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7.3  Tulokset  

7.3.1  Yhteistyöindeksi  

Koska eri ryhmillä  yhteistyöindeksit koostuivat  eri kysymyksistä, ei  indeksejä 
 voitu  summata  keskenään  yhteis-  tai  summaindeksiksi.  Kaikissa  toteuttaneissa 

 ryhmissä paranivat esimiesten arviot  alaisistaan.  Erityisen selkeätä kehittyminen 
oli  1:n  tmp:ssä  ja  Kuopion tiepiirin  hallintopalveluissa (liitteet  10-15).  

Henkilöstön arviot  esimiehistään  nousivat kaikissa paitsi Kuopion tiepiirin 
 hallintopalveluiden taloushallinnossa.  Lasku johtui pääosin siitä, että esimiehen 

aika meni pitkälti  tiepiirien yhdistymiseen  liittyvien tehtävien hoitoon. Tilanne 
pysyi ennallaan Kuopion  korjaamossa.  Erityisen selvää nousu oli  K:n ja  1:n 

 tiemestaripiireissä.  

Myös arviot  työtovereista  nousivat kaikissa  osallistuneissa  ryhmissä paitsi 
Kuopion  korjaamossa.  Erityisen paljon nousua tapahtui  K:n  tiemestaripiirissä  ja 

 hallintopalvelujen  atk-osastolla. Kokonaisuutena ottaen  suurimat  muutokset 
saavutettiin  K:n  tiemestaripiirissä  ja  Kuopion tiepiirin  hallintopalveluissa. 

 Kuopion  korjaamossa  tilanne pysyi ennallaan. Tätäkin voidaan pitää hyvänä saa-
vutuksena kyseisessä korjaamon tilanteessa. Tehdyt haastattelut  ja  palavereissa 
käydyt keskustelut vahvistivat tapahtuneet muutokset.  

7.3.2  Työasenteet 

Yhteistyötaito -ohjelman  toteut.taneissa  ryhmissä parani esimieheltä saatu tuki  ja 
 työsuojeluilmapiiri  tilastollisesti erittäin merkitsevästi.  Työsuojeluilmapiiriä 
 paransi erityisesti  se,  että esimies  ja  työtoverit ottivat  parenunin  huomioon 

muiden hyvinvoinnin. Keskustelun työolojen kehittämisestä katsottiin 
 aktivoituneen  ja  työsuojeluasioiden  käsittelyn nähtiin muuttuneen joustavammak-

si. Työtyytyväisyys  ja  työstä saatu palaute nousivat tilastollisesti merkitsevästi. 
Alaisilta saatu tuki parani tilastollisesti melkein merkitsevästi  Muutoshalukkuus 

 (kysymykset  26, 30, 31)  lisääntyi (ks.  lite  2)  ja  stressioireet vähenivät suuntaa 
 antavasti.  Erityisen selvästi kehittyi myös  esimiesroolin  selkeys, mutta koska 
 esimiesaineisto  oli suhteellisen pieni, ei muutos ollut tilastollisesti merkitsevä 
 (kuva  13).  

Asennemuutokset  olivat suurimpia niissä ryhmissä, joissa yhteistyö-indeksit 
kehittyivät myönteisimmin  (liitteet  10-15).  Kuopion  korjaamossa  ei merkittäviä 
asennemuutoksia tapahtunut,  esimiesroolin  selkeys  ja  alaisilta saatu tuki tosin 
nousivat selvästi. Tehdyt haastattelut  ja  ryhmäpalautetilaisuuksissa  käydyt 
keskustelut vahvistivat tapahtuneet muutokset. Samaan aikaan  vertailuryhmänä 

 olleella Uudenmaan korjaamolla  työilmapiiri  kehittyi selvästi  kielteisempään 
 suuntaan. 

Nämä  asennemuutokset  eivät näkyneet kuitenkaan lyhyiden poissaolojen 
vähentymisenä  tai  tulospisteiden  kohoamisena  (liitteet  4  ja  5).  
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Työn mielekkyys  

Kiireettömyys 	________________.  
Työn  5,1 	5  

eristyneisyys  5,6  

Työn hallinta  43  

Tujo-roolin 
selkeys  92 	____________  

Palaute työstä  4»3445, 	* 	ennen 
Muutos-  4,42 	—  - jalkeen  myönteisyys 	.  454  

Tuki esimieheltä 	____________________________  

Tuki  työtovereilta 	r '5,13  

Tuki alaisilta  5,24 	* 

Esimiesroolin  
selkeys 	-  5.07  

Ihmissuhde- 
keskeisyys  5,46  

Työsuojelu  471505 	* 

Stressittömyys  '4,88  

Työtyytyväisyys  513  

Tujoon  4.57 	**  
sitoutuminen  4,77  

Työmotivaatio  
I 

1 2 	3 	4 	5 	6 	7  

kes kianto  

Kuva  13.  Työasenteiden  kehitys  Yhteistyötaito - palauteohjelmaa toteuttaneissa 
 työpaikoissa. Erojen tilastolliset  rnerkitsevyydet  on  merkitty seuraavasti:  

Sp <.1  (suuntaa antava),  *  p <.05  (melkein merkitsevä),  **  p <0.1 
 (merkitsevä),  ***p <.001  (erittäin merkitsevä)  

7.4  Johtopäätökset  

Yhteistyötaitopalauteohjelma  näyttää selvästi kehittäneen ilmapiiriä työpaikoilla, 
joilla  se  toteutettiin. Vaikutus oli sama sekä nais- että miesvaltaisilla työpaikoilla. 
Erityisesti näyttää kehittyneen esimiesten  ja  alaisten välinen yhteistyö  ja 

 vuorovaikutus. Palauteohjelma näyttää herättäneen myös keskustelua työolojen 
kehittämisasioista  ja  lisänneen toisten huomioonottoa. Myös haastatteluissa 
katsottiin työilmapiirin kehittyneen avoimempaan  ja  keskustelevampaan 

 suuntaan. Työryhmissä  on  enemmän keskusteltu ilmapiiriin  ja  hyvinvointiin 
vaikuttavista tekijöistä. Lisääntynyt tuki esimieheltä/alaisilta  ja 

 työsuojeluilmapiirin  paraneminen näyttää vähentäneen stressioireita. Tämä kaikki 
 on  lisännyt työtyytyväisyyttä  ja  tujoon  sitoutumista. Myös tuleviin muutoksiin 
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näytetään suhtautuvan myönteisemmin ohjelman seurauksena.  On  kuitenkin 
muistettava että muutokset stressioireiden määrässä  ja  muutoksiin suhtautumisessa 
olivat  vain  suuntaa-antavia  (kuva  14).  Muutoksiin suhtautuminen -asteikko ei 
ollut myöskään  kovin  luotettava  (a=.56).  

Toimiva 	 - 	 Tvötvvty- 
Vähentyneet 	VäisY.S 	Tujoon 
stressi- 	 sitoutuminen 

A'oin  työsuojelu- 	oireet 	Muutos- 
ilmapiiri 	 halukkuus  

Kuva  14.  Yhteistyöpalauteohjelman  vaikutukset 

Yhteistyö työtovereiden kanssa ei näytä kehittyneen ehkä aivan odotetusti. Tämä 
 selittynee  sillä,  että  esimiehiä  kohtaan  ilmituodut  odotukset  ja  annettu palaute 

kohdistuivat selkeämmin yksittäiseen esimieheen. Odotukset työtovereita 
kohtaan kohdistuivat  koko  ryhmään, jolloin yksittäisen henkilön oli helpompi 
sanoa itselleen  "en  minä mutta nuo muut". Näin paine muuttaa omaa toimintaa 
oli pienempi. Ohjelmaa tuleekin kehittää  henkilökohtaisempaan  suuntaan, 
odotuksien  ja  palautteen tulisi kohdistua enemmän  yksittä.isiin  henkilöihin.  

Vaikutuksien  laajuus  selittynee  sillä,  että ohjelmassa selvitettiin ne konkreettiset 
 toimintaodotukset,  joita eri  henkilöstöryhmillä  oli toisiaan kohtaan. Odotusten 
 yksiselitteisyys  mandollisti niiden mukaisen toiminnan.  Seurannalla  ja 

palautteenannolla  luotiin motivaatio toimia näiden odotusten mukaan. Indeksien 
kehittymisestä saatu graafinen-  ja ryhmäpalaute  kirvoitti keskustelua näistä keski-
näisistä pelisäännöistä. Indeksien seuranta antoi keskustelulle myös konkreettisen 

 kiintopisteen.  Tämä näyttää  auttaneen  ihmisiä tuntemaan toisensa  ja  heidän 
odotuksensa sekä  edistäneen avoimmuutta,  sitoutumista  ja  luottamusta.  
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8  YLEISIÄ TULOKSIA 

 8.1  Vertailuryhmät  

Vertailuryhmiin kuuluneistä  henkilöistä saatiin asennemittausten tilastolliseen 
käsittelyyn  124,  joista naisia  36  ja  esimiehiä  21.  Käsittelyyn otettiin henkilöt, jotka 
olivat vastanneet sekä ensimmäisellä että kolmannella vastauskerralla. 
Pääasiallinen vertailu tapahtui näiden kertojen välillä. Vastausprosentiksi 
muodostui  73  %.  Vastanneiden keski-ikä oli  43 v.  Vastanneista  80 %  oli ollut 
tielaitoksen palveluksessa yli  5  vuotta. Ainoastaan kansakoulun oli käynyt  59  % 

 vastanneista, ammatillista koulutusta oli saanut  63 %  vastanneista. 

Kontrolliryhmiin  kuuluvien henkilöiden asenteissa ei tutkimuksen aikana 
tapahtunut suuria muutoksia verrattuna lähtötilanteeseen. Tujo-roolin selkeys 
nousi tilastollisesti merkitsevästi. Toisen vuoden aikana myös työtyytyväisyys 
laski merkitsevästi. Muissa asenteissa ei tapahtunut tilastollisesti merkittäviä 
muutoksia  (kuva  15).  Tujo-roolin selkeyden lisääntyminen voi selittyä  sillä,  että 
pidetyissä palautetilaisuuksissa korostettiin tulostavoitteista tiedottamisen 
merkitystä. Toisen vuoden työtyytyväisyyden lasku selittynee erityisesti sinä 
vuonna käynnistyneistä saneeraustoimenpiteistä.  

8.2  Koeryhmät 

Koeryhmiin kuuluneistä  henkilöistä saatiin asennekyselyn tilastolliseen käsitte-
lyyn  185,  joista naisia  54  ja  esimiehiä  29.  Mukaan otettiin henkilöt, jotka olivat 
vastanneet sekä ensimmäisellä että kolmannella vastauskerralla. Vastausprosentiksi 
muodostui  75.  Vastanneiden keski-ikä oli  42 v.  Vastanneista  80  %  oli ollut tielai

-toksen  palveluksessa yli  5  vuotta. Ainoastaan kansakoulun oli käynyt  56  % 
 vastanneista, ammatilhista koulutusta oli saanut  72 %  vastanneista. 

Kaikkiin koeryhmiin (mukaanluettuna ryhmät, joissa palauteohjelmaa ei saatu 
vietyä läpi) kuuluvien henkilöiden asenteissa tapahtui tutkimuksen aikana 
muutoksia parempaan suuntaan verrattuna vertailuryhmiin. Työstä saatu palaute 
nousi tilastollisesti merkitsevästi  ja  työn hallinta lisääntyi melkein merkitsevästi. 
Tilastollisesti suuntaa antavasti nousi lisäksi esimieheltä saatu tuki, työsuoje-
luilmapiiri, stressittömyys  ja  työtyytyväisyys. Lisäksi  ensin-imäisen 
tutkimusvuoden  aikana nousi työn mielekkyys merkitsevästi. Tujoon 
sitoutuminen  ja  tujo-roolin selkeys nousivat suuntaa antavasti  (kuva  16).  

Erojen merkitsevyyttä vähentää  se,  että mukana  on  järjestyspalauteohjelmaa 
 toteuttaneet yksiköt, joissa ei tapahtunut asennemuutoksia  ja  yksiköt, joissa 

toteutus jäi kesken. Viimeksimainituissa asenteet kehittyivät kielteiseen suuntaan 
(ks.  kuva  17).  

Suurin  osa  muutoksista tapahtui  jo  ensimmäisenä tutkimusvuonna. Toisena 
vuonna tilanne keskimäärin säilyi ennallaan. Tämä ei kuitenkaan merkitse, ettei 
toisen vuoden aikana olisi tapahtunut muutoksia. Toisen vuoden aikana osassa 
koeryhmiä tapahtui laskua  ja  osassa taas nousua. Toisena vuonna havaittu 
muutoksien suurempi hajonta verrattuna ensimmäiseen vuoteen selittynee 
käynnistyneistä tiemestaripiirien yhdistämisistä ym. saneeraustoimenpiteistä. 
Myös vertailuryhmissä hajonta oli suurempaa  2. koevuonna. 
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keskiarvo  
- 	 C) 	 - 	 0)  

Työn mielekkyys  __________________________ ________ 

Kiireeftömyys ______________________  
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Tujo-roolin selkeys  ____________________________  

	

Palaute työstä 	
/ 	I  LI 

Muutos-  myonteisyys _______________________________  C C C 
(I) 	(fl 	(fl  - 	:- Ct 	Ct 	Ct  

	

Tuki  esimiehelta 	 _______  

Tuki  työtovereilta _________________________________  

Tuki alaisilta  _____________________________________ 

Esimiesroolin  selkeys  _________________________________ 

Ihmissuhde-  keskeisyys  _______________________________________  

Työsuojelu  _____________________________________ 

Stressiftömyys ________________________________  I  

Työtyytyväisyys  __________________________________ 

Tujoon  sitoutuminen 

Työmotivaatio  __________________________________________  

VDi 

-.  VD 
VD 

VD 

I. 

VD 

II! 
0 

VD 	 -  

VD 	*  
VD 

3 0  
VD 0  UI 

LI  VD 
VD  

- - . 
-  

D:  
-. ' 

.  0  



Hyvä Työpäivä 

YLEISIÄ TULOKSIA 

Poissaolojen  ja tulospisteiden  kehityksessä ei ollut selvää eroa koe-  ja 
vertailuryhmien  välillä (liitteet  4  ja  5). 

8.3  Kesken jääneet  palauteohjelmat 

Kailcissa  ryhmissä ei saatu toteutettua tarkoitettuja palauteohjelmia. Tällaisia 
ryhmiä oli ensimmäisenä vuotena  V:n, N:n ja T:n  tiemestaripiirit. Toisena 
vuonna  H:n ja K:n tiemestaripiireissä  jäi palauteohjelman toteutus kesken. 

Näihin ryhmiin kuuluvista henkilöistä saatiin tilastolliseen käsittelyyn  74,  joista 
naisia ilja esimiehiä  13.  Kysely lähetettiin yhteensä  1 17:lle.  Vastausprosentiksi 
muodostui siis  63.  Vastanneiden keski-ikä oli  44 v.  Vastanneista  86 %  oli ollut 
tielaitoksen palveluksessa yli  5  vuotta. Ainoastaan kansakoulun oli käynyt  49 % 

 vastanneista, ammatillista koulutusta oli saanut vajaa  79 %  vastanneista. 

Näissä ryhmissä tapahtui kauttaaltaan työasenteiden muuttumista kielteiseen 
suuntaan vertailuryhmiin nähden. Työsuojeluilrnapiiri heikkeni tilastollisesti 
merkitsevästi, keskustelumandollisuudet, työtovereilta saatu tuki, työtyytyväisyys 

 ja  työmotivaatio heikkenivät tilastollisesti melkein merkitsevästi  (kuva  17).  

Työn mielekkyys 	j_____  

Kiireettömyys  
Työn  ..: j 578 	*  

eristyneisyys  ____________ 	5.42  ____________ 
Työn hallinta 	_________________________ 

Tujo-roolin  4 33  
selkeys 	1 4.32 	 - 	-- 

Palaute työstä  Ii  ennen 

Muutos- 	---------- .. 	4,8  U  jälkeen myöntelsyys ____________  

Tuki esimieheltä 	______________________  

Tuki  työtovereilta  -7 	*  

Tuki alaisilta  333  

Esimiesroolin 
slkeys ._  4.82  

Ihmissuhde- - 	 J15.25  

keskeisyys 	.j  _______ ___________ 	
497  

Työsuojelu 	_., 

Stressittömyys - iiII52  

Työtyytyväisyys  
Tujoon  .1469  

sitoutuminen 
Työmotivaatio 	E 1E6 	*  

2 	3  
kesidarvo  

Kuva  17. Työasenteiden  kehitys koeryhmissä, joissa palauteohjelman toteutus jäi 
kesken. Erojen tilastolliset merkitsev'yydet  on  merkitty seuraavasti: *  p <.05 

 (melkein merkitsevä),  **p <.01 (nierkitsevà) 



Hyvä Työpäivä 	 61  
YLEISIÄ TULOKSIA  

8.4  Tulosjohtamiseen  sitoutuminen  ja  työtyytyväisyys 

Tulosjohtamiseen  ja  tavoitteisiin sitoutumiseen yhteydessä olevia tekijöitä 
tutkittiin korrelaatioanalyysillä. Sitoutumiseen vaikutti eniten  se,  miten henkilö 
koki työpaikallaan panostettavan työsuojeluun. Muita vaikuttavia tekijöitä oli 

 tujon  tunteminen, esimiehiltä, työtovereilta  ja  alaisilta saatu tuki, yleinen 
työtyytyväisyys, työn hallinta  ja  mielekkyys sekä  se  muutoksien toteutustapa 
yksikössä. Tulosjohtamiseen suhdaudutaan siis sitä myönteisemmin, mitä parem-
maksi työolot koetaan  (kuva  18). 

I  Työsuojeluilmapiiri 

Muutoksientoteutusi 
	

Tujontunteninen  I  
Tuki alaisilta 	

Tuki esimieheltä 
SITOUTUMINEN 

Työn nielekkyys 	 Työtyytyväisyys  I 
L°'  hallinta 	Tuki työtovereilta  

Kuva  18.  Tujoon  sitoutumiseen yhteydessä olevat tekijät: Yhteyden merkittävyys 
vähenee  klo 12:sta  lähtien niyötäpäivään mennessä. Korrelaatiot vaihtelivat 

 .68-.26  

Eniten työtyytyväisyyden tasoon vaikutti työsuojeluilmapiirin taso. Lähes yhtä 
paljon vaikutti kuitenkin  se  miten mielekkääksi henkilö koki tulosjohtamisen. 
Muita vaikuttavia tekijöitä oli työn mielekkyys, työyhteisöltä saatu tuki,  stressin 

 määrä sekä töiden hallinta  (kuva  19).  

Työsuojeluilmapiiri  

Tuki esimieheltä 	 Tujon  toteutustapa  

Työn hallinta 	TYOTYYTYVAISYYS 	Työn mielekkyys  

Stressittömyys 	
Tuki alaisilta 

Tuki  työtovereilta  

Kuva  19.  Työtyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät. Yhteyden merkittä'uyys vähenee  klo 
12:sta  lähtien myötäpäivään mennessä. Korrelaatiot vaihteli  .61-. 44  
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9  POHDINTA  JA  YHTEENVETO 

Tulokset osoittavat, että palautteenantoon perustuvilla toimintaohjelmilla 
pystytään aikaansaamaan konkreettisia muutoksia työyhteisöjen toiminnassa  ja 

 ilmapiirissä. Vaikutukset olivat keskimäärin myös pysyviä, eli ne säilyivät  koko 
 tutkimuksen ajan  (2  vuotta) 

Suurimmat asennevaikutukset olivat yhteistyöpalaute-ohjelmalla, mikä oli 
odotettua,  sillä  siinä pyrittiin  ja  onnistuttiin vaikuttamaan laaja-alaisesti  koko 

 henkilöstön toimintaan. Erityisesti kehittyi esimiesten  ja  alaisten yhteistyö  ja  työ-
suojeluilmapiiri. Näiden seurauksena stressioireet vähenivät sekä työtyyväisyys  ja 

 tujoon  sitoutuminen nousivat. 

Myös tulospalaute vaikutti odotetusti: palaute  ja  lisääntyneet osal-
listumismandollisuudet koettiin lisääntyneenä esimieheltä saatuna tukena. 
Esimiehekä saatu tuki selkeytti työroolia  ja  lisäsi työstä saatuja onnistumisen  ja 

 edistymisen kokemuksia. Tämä kaikki lisäsi motivaatiota, tavoitteisiin 
sitoutumista sekä työn taloudellisuutta  ja  vaikuttavuutta  (kuva  20).  

Työroolin  ja\\  
Tuki 	tavoitteiden 	Motivaatio  ja\  Tavoit- 

esi- 	selkeytyminen 	tavoitteisiin 	
) saavut- mieheltä 	Onntumen 	sitoutuminen/ 

kokemukset  ____________/  

Kuva  20.  Tulospalauteobjelman  vaikutukset  

Järjestyspalauteohjelma  ei vaikuttanut muiden palauteohjelmien lailla 
työasenteisiin. Ainoastaan työmotivaatio nousi vertailuryhmiin nähden niissä 
ryhmissä, joissa ohjelma onnistui hyvin. Järjestys nousi kuitenkin kaikissa sitä 
toteuttaneissa ryhmissä. Ehkä kuitenkin pelkän järjestyksen kehittymistä ei koeta 
niin merkittäväksi muutokseksi, että työasenteet muuttuisivat  sen  seurauksena 
merkittävästi. 

Lyhyisiin  poissaoloihin  ja  tulospisteisiin  (lukuunottamatta tulospalautetta) ei 
palauteohjelmilla ollut vaikutusta. 

Tulosjohtamista  pystyttiin siis tehostamaan  ja  syventämään kehittämällä 
palauteohjelmilla  sen  komponentteja: tavoitteenasettelua, osallistumista 
päätöksentekoon  ja  palautteenantoa.  Nämä eri komponentit näyttävät myös 
edellyttävän toisiaan. Esimerkiksi pelkkä työolojen kehittämistavoitteiden 
asettaminen, ilman osallistumista  ja  palautteenantoa,  ei näytä johtavan työil-
mapiirin  ja  henkilöstön hyvinvoinnin merkittäväin parantumiseen. 
Tulosjohtamisen kehittämiseen  on  syytä panostaa,  sillä tujon  toteutustapa 

 vaikuttaa tulosten mukaan keskeisesti henkilöstön hyvinvointiin. 

Työryhmät  ja  hankkeet tarvitsevat kuitenkin valmennusta jatkuvan kehittämisen 
periaatteisiin  ja  työkaluihin.  Nykyiset valmiudet systemaattiseen kehitystyöhön 
näyttävät puutteellisilta. Tällaisen valmennuksen hyödyt valuvat kuitenkin 
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helposti hiekkaan, ellei samanaikaisesti  hyvinvointitavoitteiden asettelulla 
korosteta  esimiesten vastuuta  ja  roolia työolojen kehittämisessä.  

9.1  Kehittymisen  ja  taantumisen kehät 

Muutoksia ei saavuta ilmaiseksi,  se  edellyttää määrätietoista  ja  suunnitelmallista 
työskentelyä. Parhaat tulokset saavutettiin niissä ryhmissä, jotka eniten  panostivat 
kehittämistoimintaan.  Alunperin myönteinen  työsuojeluilmapiiri  näytti tukevan 
kehittämistoiminnan käynnistämistä  ja  läpivientiä.  Vähemmän  toimivila  työpai-
koilla  palauteohjelmat  koettiin  ylimääräisiksi riippakiviksi.  Kehittäminen oli siis 
vaikeampaa työpaikoilla, jotka olivat eniten  sen  tarpeessa. Työpaikan ilmapiirin  ja 

 kehisto•en onnistumistodennäköisyyden  välillä vaikuttaa olevan suora 
yhteys. 

Ohjelmilla saadut myönteiset seuraukset  ja  tyytäväisyys  niihin, muuttavat ehkä 
osallistumisen  palkitsevuus-odotuksia. Kun työntekijöiden luottamus muutoksien 
todennäköisyyteen kasvaa  ja  he  ovat tyytyväisiä osallistumisensa tuloksiin,  he 

 kokevat osallistumisen kannattavaksi (ks.  Vroom  1964).  Kehittyvät uudet muutos- 
myönteiset asenteet  edesauttavat  tulevien ohjelmien  aktivointia  ja  niihin 

 osailistumista  (ks.  kuva  21). Kehittämistyöstä  saadut  onnistumiskokemukset 
 lisäävät henkilöstön itseluottamusta  ja  intoa tarttua uusiin haasteisiin. Tätä tukee 
 se,  että yhteistyö-  ja  tulospalauteohjelmien  seurauksena  muutosmyönteisyys 

 näyttää lisääntyneen; tosin  vain viitteellisesti. 

TAANIUMSEN KIERJ 	JAThWAN KEI-ITIYMSEN KEHA.  

Kuva  21.  Kehittämisohjelniista 	saatujen 	myö nteisten 	seurausten 	ja  
onnistumiskokemusten  vaikutus  organisaatiokulttuuriin  

Toisaalta  jos  tuloksia ei saada  tai  kehittäminen  jää  kesken eivät  asenteetkaan 
 vastaavasti  uudistu.  On  myös mandollista, että tyytymättömyyden  ja  kehittyvien 

kielteisten asenteiden myötä  organisaatiokulttuuri  kehittyy entistä 
 lannistavammaksi  ja  kielteisemmäksi.  Tämä ehkäisee tulevien  kehittämisoh-

jelmien aktivointia  ja  osallistumista niihin. Tätä tukee  se,  että niissä ryhmissä, 
joissa  palautejärjestelmää  ei saatu vietyä läpi asenteet muuttuivat  kielteisemmiksi. 
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Toisaalta ne muutokset/tapahtumat, jotka aiheuttivat työasenteiden muuttumisen 
ovat voineet vaikeuttaa myös palauteohjelman suorittamista. Heikkenevässä il-
mapiirissä henkilöstön motivaatio  ja  energia eivät välttämättä ole riittäneet 
kehittämisprosessin läpiviemiseen. Yhtä ryhmää lukuunottamatta 
palauteohjelman kesken jättäminen voidaankin selittää joko sisäisillä  tai  ulkoisilla 
paineila. Yhdessä ryhmässä tapahtui yhdistyminen toiseen tiemestaripiirin. 
Samanaikaisesti koettiin esimiesvajausta. Toisessa tiemestaripiirissä puutteellinen 
työnkierto  nuorten ja  varttuneiden  kuljettajien kesken aiheutti suurta kitkaa. 
Kolmannessa tiemestaripiirissä oli aiemmasta kehityshistoriasta johtuvia 
ilmapiiriongelmia. 

Alunperin passiivinen  ja  sulkeutunut ilmapiiri näyttää siis ehkäisevän 
kehittämistoiminnan käynnistämistä  tai läpivientiä.  Keskeinen haaste onkin siinä, 
miten katkaista tällainen epäonnistumisten kierre  ja  muuttaa  se  jatkuvaksi 
kehittymiseksi. Työryhmät harvoin ovat liikkumattomassa tilassa  tai  tasapainossa, 
yhteistyö joko paranee  tai  heikkenee. Koskaan ei voi antaa asioiden jäädä 
ennalleen. Itsetyytyväisyys voi kostautua joutumisena taantumisen kierteeseen. 
Esimiesten tehtävänä  on  jatkuvasti valmentaa  ja  luoda edellytyksiä ryhmänsä 
kehittymiselle.  

9.2  Työryhmien  valmentaminen  

Tutkimuksesta voidaan vetää seuraavia johtopäätöksiä koskien työryhmien 
valmennusta. Ensinnäkin ryhmissä tulee selkeyttää toiminnan tavoitteet. 
Toiminnan taloudellisuutta  ja  vaikuttavuuttta  koskevien tavoitteiden lisäksi 
kannattaa asettaa henkilöstön  ja  työolojen kehittämiseen liittyviä tavoitteita. 
Työpaikkojen itsenäisyyttä tavoitteiden asettelussa  ja  oman toimintansa 
kehittämisesä tulee lisätä. Tämä  on  ehdoton edellytys tuloskulttuurin edelleen 
kehittymiselle tielaitoksessa. Hankkeen sisäisen tuloskulttuurin kannalta  on 

 tärkeää järjestää säännöllisiä yhteispalavereja, joissa  koko  henkilöstö pääsee 
osallistumaan tavoitteiden asettamiseen  ja  toiminnan kehittämiseen. Tavoitteita ei 
tule asettaa liian korkealle. Työolojen kehittäminen kannattaa aloittaa pienistä  ja 

 neutraaleista  muutoksista  ja  hankkia niiden kautta itseluottamusta  ja  edetä vähi-
tellen haastavampiin  ja  enemmän ristiriitoja herättäviin muutoksiin  (kuva  22).  

kiistellyt aiheet 

vähemmän  neutraa 
 aiheet  

neutraalit 
 aiheet  

önteisiä  kokemuksia 

enemmän myönteisiä kokemuksia  

Kuva  22.  Muutos-prosessin eteneminen  



Hyvä Työpäivä 

POHDINTA  JA  YHTEENVETO  

Asetetuille tavoitteile  tulee miettiã mittarit  ja  seurata niiden kehittymistä.  Mit
-tarien  kehittymisestä voi antaa sekä graafista että suullista palautetta. 

Onnistumisia voidaan juhlia esim. kakkukahvein. Lisäksi  on  hyvä sopia yhteisistä 
toimintatavoista  ja  pelisäännöistä, jotka auttavat työryhmää saavuttamaan ta-
voitteensa. Ammatillisten valmiuksien kehittämisen lisäksi ryhmät tarvitsevat  on-
gelmanratkaisu-  ja  ryhmätyövalmennusta. 
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10.  TYÖOLOJEN KEHITTAMISTOIMINNAN 
JÄRJESTÄMINEN 

Seuraavassa mallissa tuodaan laatu-  ja  tulosjohtamisen  periaatteet työolojen 
 kehittämistoimintaan.  Siinä pyritään  nivomaan  työolojen  kehittämistoiminta 
 työpaikan muuhun  johtamis-  ja  kehittämistoimintaan: tulosjohtarniseen  ja  laadun 

hallintaan. Työolojen  kehittämisvastuu  pyritään  hajauttamaan vastuualueiile  ja 
 hankkeile.  

Mallissa lähdetään siitä, että  laatujärjestelmän  laatimisen yhteydessä sovitaan sekä 
piiri- että  työpaikkatasolla,  miten työsuojelu-  ja  yhteistoimintamenettelyt 

 yhdistetään laatujohtamiseen  ja  työprosessien  kehittämiseen.  Koko  tiepiirin 
kattavat tavoitteet (työsuojelun  toimintaohjelma)  asetetaan  yhteis-
työtoimikunnassa,  josta kehitetään eräänlainen  kehitysjohtoryhmä.  Tämä koordi-
noi,  resurssoi  ja  seuraa  koko  piirin tasolla toiminnan  ja  työolojen laadun 

 kehittämistoimintaa.  

Toiminnan  ja  työolojen laatua voidaan seurata  ja  arvioida työpaikan  yhteis-
työtoimikunnassa ja/tai  koko  porukalle  pidettävissä palavereissa. 

 Kehittämisideoita  saadaan  mm.  aloitteista  ja  esimies-alais-keskusteluista (ks.  kuva 
 23).  Arvioinnin tuloksena tunnistetaan  kehittämiskohteet.  Työolojen 

kehittämiseen liittyvistä tarpeista laaditaan työpaikalle vuosittainen työsuojelun 
toimintaohjelma,  joka voidaan liittää  tukitavoitteena tulosjohtamiseen. 

Kehityskeskustelut  

Kuva  23.  Työolojen  ja  toiminnan laadun kehittämisen organisointi 

Kutakin  kehittämiskohdetta  varten voidaan perustaa työryhmä  suuunnittelemaan 
 siihen ratkaisu. Vaihtoehtoisesti  jatkokäsittely  voidaan antaa pysyvälle kehitys- 

ryhmälle. Ryhmien toimintaa seurataan  ja  ohjataan  yhteistyötoimikunnassa  tai 
 työpaikkapalavereissa.  Ryhmät analysoivat ongelmat tarkemmin,  ideoivat 

parantamistoimia,  suunnittelevat toteutuksen  ja  käynnistämisen  sekä sopivat 
seurannasta  ja  palautteen antamisesta. Työryhmien  ratkaisuehdotukset  tuodaan 
hyväksyttäväksi joko  yhteistyötoimikuntaan  tai  työpaikkapalaveriin,  jossa 
päätetään  ehdoniksien  toteutuksesta.  
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Prosessien kehitysryhmät  vastaavat poikkiorganisatorisista kehityshankkeista. 
Työolojen kehittäminen nivotaan osaksi laadunhallintaa  ja  työprosessien 

 kehittämistä. Työympäristö sekä osaava  ja  motivoitunut henkilöstö nähdään 
prosessin sujuvuuden yhtenä edellytyksenä. Ryhmien toimittaa tukee työterveys-
huolto, työsuojeluorganisaatio, suunnittelijat ym. asiantuntijat.  

10.1  Työolojen kehittämistoiminnan nivominen laatujohtamiseen 

Kokosnaisvakainen  laadun kehittäminen  on  koko  organisaation kehittämistä - 
myös työn  ja  työympäristön. Laatujohtamisessa korostetaan voimakkaasti 
osaavan henkilöstön, toimivan työympäristön, hyvän työilmapiirin  ja  oikein 
muotoiltujen työtehtävien merkitystä laadun tekemisen perusedellytyksinä. 
Kokonaisvaltainen laadun hallinta (TQM) määrittelee tavoitteita myös terveys, 
turvallisuus  ja  ympäristönäkökohdille. Laatujärjestelmä tarjoaakin  tehokkaan  ja 

 motivoivan  tavan kehittää työtä  ja  työoloja  (BS 7850).  

Vaikka laatujärjestelmän luominen  on pitkäflinen  projekti  ja  Sitoo runsaasti 
voimavaroja,  on  mielekästä harkita samalla yhteistoiminta-  ja 

 työsuojelumenettelyjen niveltämismandollisuuksia laatujärjestelmän  rakenteeseen 
 ja  toimintamalleihin.  Työsuojelu ei ole organisaation osatoiminto, vaan sisältyy 

osana kaikkiin  sen  toimintoihin.  On  tämän vuoksi luontevaa ottaa käyttöön 
yhteiset menettelytavat organisaation toimintojen kokonaisvaltaiseen ohjaukseen 
laatuprojektia hyväksi käyttäen. 

Työsuojelun sisältävän laatujärjestelmän kehitysohjelma kannattaa toteuttaa siten, 
että itse laatujärjestelmän kehitysprojektissa  ja sen  osatehtävissä  työskentelee 
työsuojelu-  ja  työterveyshenkilöstöä.  Heidän asiantuntemustaan voidaan 
hyödyntää  mm. dokumentoidun ohjeistuksen laadinnassa  ja  tarkastuksessa niin, 
että työsuojelunäkökohdat tulevat kaikissa laatujärjestelmän osissa huomioon ote-
tuksi. Lopputuloksena saadaan toimiva järjestelmä laadun  ja  työolojen jatkuvaan 
kehittämiseen. Näin yhdistetään voimavaroja  ja  karsitaan päällekkäisyyksiä 
(Lahtinen ym.  1992, Kylmänen ym. 1994). 

Laatujärjestelmät  antavat hyvän toimintakehyksen työsuojeluyhteistyön 
kehittämiseen. Yhteisto Ota-  ja  työsuojeluorganisaation  tehtävät voidaan sisäl-
lyttää laatujärjestelmään. 

Käytännön asiatasolia työsuojelun sisällyttäminen laatujärjestelmään voi merkitä 
monia asioita. Työympäristötavoitteet voidaan kuvata yrityksen laatupolitiikassa. 
Mandollisen laatu-  tai kehitysjohtoryhmän  yhtenä roolina voi olla työlojen 
kehittämistoiminnan tavoitteenasettelu  ja  koordinointi. Laatupiirien sekä 
prosessin kehitysryhmien  ja  omistajien vastuulla voisi olla myös työolojen  ja 

 henkilöstön kehittäminen. Työsuojelutarkastukset voidaan niveltää osaksi laa-
tuauditointeja. 
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TYÖOLOJEN KEHITTÄMSPOLITIIKKAI 
HENKILÖSTÖSTRATEGIA  

U  

Kuva  24.  Laatujärjestelmän  sisällä työympåristön hallinta  ja  kehittäminen perustuu 
selkeään tavoiteasetteluun, toiminnan suunnitteluun, huolelliseen 
toteutukseen, toiminnan jatku vaan arviointiin  ja  korjaustoimenpiteiden 
systemaattisuuteen  (kuvassa tilannetta katsottu  koko  tiepiirin tasolla) 

Näin lähestytäiin tilannetta, jossa ei ole erillistä työsuojeluorganisaatiota.  On 
 ainoastaan työterveys-  ja  työsuojeluasiantuntijoita,  jotka toimivat muiden 

asiantuntijoiden rinnalla linjaorganisaatiossa sekä erilaisissa kehitysryhmissä  ja  - 
projekteissa. Palaverikäytäntöjä  suunniteltaessa huolehditaan siitä, että 
työsuojelun yhteistyö toteutuu osana linjaorganisaation toimintaa. 

Kaikki tiepiirin vastuualueet  ja  hankkeet noudattavat laatujärjestelmässä kuvattuja 
menettelytapoja  ja  toteuttavat tielaitoksen  ja  tiepiirin tavoitteita palvelevaa 
toimintamallia: suunnittele - toteuta - arvioi - korjaa. Jokainen vastuualue/prosessi 
toimii itseään korjaavasti. Työolojen kehittämisasiat liittyvät kaikkiin 
osatoimintoihin  ja  hoidetaan näiden sisällä. Laatujärjestelmän sisällä toteutettava 
työsuojelu toimii periaatetasolla kuvassa  24  esitetyllä  tavalla.  

10.2  Suunnittele  

10.2.1  Tavoitteiden asettaminen 

Johto voi esittää työolojen  ja  henkilöstön kehittämislinjan esim. osana 
laatupolitiikkaa. Tavoitteet soljutetaan vastuualue-  ja  hanketasolle.  Eri 
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vastuualueilla  ja  tulosryhmissä  voidaan vuosittain asettaa tukitavoitteita liittyen 
työolojen  ja  henkilöstön kehittämiseen, jotka liitetään omalta osaltaan tietyllä 
painoarvolla tulospaikkion perusteisiin. Hyvinvointitavoitteiden asettamisen poh-
jana voidaan käyttää  mm.  tehtyjä selvityksiä, erilaisia tilastoja, yleisiä turvalli-
suusmääräyksiä  ja  keskusteluja henkilöstön kanssa. 

Tavoitteet voivat liittyä työolosuhteisiin, työvälineisiin, henkilöstön tietotaitoon, 
johtamiseen  ja  töiden sisältöihin. Myös elämäntapoihin liittyviä tavoitteita 
voidaan asettaa. Tavoitteista johdetaan suunnitelmat  ja  toimenpidemallit 

 käytännön toimintaa varten.  

10.2.2  Yhteistoimintaelin  

Koko 	tiepiiriä 	koskevat 	työolojen 	kehittämistavoitteet 	asetetaan 
yhteistoimintaelimessä,  jonka toimintaa voidaan muuttaa eräänlaisen kehitys-  tai 
laatujohtoryhmän  suuntaan.  Se  vastaisi  koko  tiepiirin tasolla toiminnan  ja  työ-
olojen laadun kehittämistoiminnan organisoinnista  ja  koordinoimtista.  Jos 
johtoryhmässä  päätetään tiepiirin pitkän  ja  lyhyen aikavälin tavoitteista, niin yt-
elimessä suunniteltaisiin miten näihin tavoitteisiin päästään. Eri asioiden 
valmistelun tulisi tapahtua työnantajan  ja  henkilöstön yhteisissä palavereissa. 
Erillinen valmistelu korostaa vastakkainasettelua. 

Ryhmän tehtävänä olisi:  

D  koko  tiepiirin (työolojen) kehittämistoiminnan linjaukset  ja  tavoitteet  
o  kehittämistoiminnan organisointi  ja  koordinointi  
O  suuria investointeja vaativien projektien perustaminen  
0  toimintaedellytysten luonti  ja  tarvittavien resurssien hankkiminen 

kehitystyöhön  
O  työolojen  ja  toiminnan laadun seuranta  
0  kehitystyön arviointi  ja  siitä tiedottaminen  
0  tunnustuksen antaminen  ja  palkitseminen 

Ryhmä vastaisi myös  koko  tiepiirin tasoisen työsuojelun toimintaohjelman 
laatimisesta. Dokumentoitu työsuojelun toimintaohjelma  tai  työolojen 
kehittämispolitiikka laatujärjestelmän osana  on  kokoava asiakirja, joka kuvaa 
tiepiirin työsuojelutoiminnan perusteet, tavoitteet, toimintamallit, korjaustoimet, 
seurannan  ja  yhteistyömuodot laaja-alaisesti.  

10.3  Toteuta 

Kehittämistoiminnan perustana  on laatujärjestelmään  dokumentoitu menettely-  ja 
 työohjeisto,  joiden sisälle yhteistoiminta-  ja  työolojen kehittämisnäkökohdat  on 

 huomioitu. Työsuojelutoiminnan rutiinit  ja  menettelyt  hajautetaan  ja  siirretään 
erillisorganisaatioista vastuualueiden  ja  hankkeiden vastattavaksi. Työsuojelu-  ja 

 työterveysasiantuntijoiden  tehtäväksi  jää  koordinoida  ja  tukea käynnistyvää 
toimintaa.  

10.3.1  Työpaikkapalaverit 

Hankekohtaiset  toiminnan taloudellisuus-  ja  vaikuttavuustavoitteet  sekä niitä 
tukevat työolojen kehittämistavoitteet asetetaan  koko  työpaikan henkilöstölle 
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pidettävässä palaverissa, jonka aluksi  esiteltäisiin  mandollisten  läh-
tötilakartoituksien  tulokset.  TämäII  jälkeen  ideoidaan  tavoitteita  ja 
kehittämiskohteita  jotain sopivaa  ryhmätyömenetelmää  käyttäen.  

10.3.2  Kehittämisprojektien organisointi 

Kehittämiskohteiden rajaamisen  jälkeen organisoidaan työryhmiä, jotka lähtevät 
viemään  kehittämisprojekteja  eteenpäin.  Työryhmiin  tulisi koota edustajia 
kaikista niistä toiminnoista  tai  tehtävistä, jotka ovat asian kanssa tekemisissä. 
Tulee harkita tarvitaanko  asiakasedustusta,  edustajia piiri  tai  maakuntakonttorilta 

 tai  muista  työyksiköistä.  Tällaisia ryhmiä tulisi koota heränneen tarpeen mukaan 
kenen tahansa aloitteesta hoitamaan  tiettyja  epätavallisia, uusia  tai  rajoitettuja 
tehtäviä. Jäsenten tulisi olla vapaaehtoisia. Ryhmälle tulee taata riittävä 
päätäntävalta.  

Vastuualue-  tai  hanketasolle  voidaan perustaa myös säännöllisesti kokoontuva  3-
15  jäsenen kehitysryhmä  tai  laatupiiri,  jolle  annetaan  ratkottavaksi  esille tulleet 

 kehittämistarpeet.  Ryhmän tehtävänä  on  esittää, suunnitella  ja  toteuttaa työolojen 
 ja  toiminnan laatuun liittyvien ongelmien  ratkaisutoimenpiteitä.  Ne voivat myös 

pohtia  esim.  tulevien rakennushankkeiden  työjärjestelyitä.  Ryhmät voivat vastata 
myös sisäisistä  työsuojelutarkastuksista  ja  laatu-auditoinneista.  Myös työpaikan 
käytännön  työsuojelutyö  voidaan pitkälti siirtää ryhmän vastuulle.  

Poikkiorganisatorisesta kehittämisesta  vastaavat prosessien  kehitysryhmät. 
 Prosessin  kehitysryhmä  koostuu tiettyyn palveluun liittyvän  toimintaketjun  eri 

vaiheiden edustajista.  Se  kokoontuu säännöllisesti tehtävänään seurata  ja  kehittää 
 työprosessin  toimivuutta. Vetäjänä voi olla  toimintaketjun  tehokkuudesta 

vastaava  prosessivastaava.  Ryhmien  tehtäväkuvaan  liitetään myös työolojen 
kehittäminen. 

Näiden ryhmien laatimista  toimenpideohjelmista  ja  niihin liittyvistä mittareista 
laaditaan vuosittainen työolojen kehittämisohjelma. Tämä voidaan liittää 

 tukitavoitteena tulosjohtamiseen.  

10.3.3  Tukihenkilöt  

Työpaikoilla toimivat erilaiset työ-  ja kehitysryhmät  tarvitsevat tukihenkilöitä 
 valmentamaan  ja  kouluttamaan niitä. Tällaisena tukena voivat toimia 

työterveyshuollon  ja työsuojeluorganisaation  asiantuntijat, henkilöstöhallinnon 
edustajat  ym.  asiantuntijat. Näiden asiantuntijoiden tulisi sopia hankkeiden kanssa 
tarvittavista  tukimuodoista. 

Tallaisten tukihenkilöiden  tehtävänä olisi:  

O  auttaa  kehitysryhmiä  ja  hankkeita kehittämistoiminnan  painopisteiden  ja 
 tavoitteiden  asettainisessa  

0  selventää ryhmien  mandollisuuksia/rajoituksia 
 0  kierrellä  maastossa  ja  aktivoida toimintaa  

0  muokata asenteita  ja  huolehtia tiedottamisesta 
 0  kouluttaa  ja  olla  neuvontantajana  

O  arvioida tehtyjä aloitteita  ja  toimenpiteitä  
0  olla  yhteyshenkilönä  muuhun  oganisaatioon, konsultteihin  ja  viranomaisiin.  
0  seurata  ja  koordinoida pienryhmien toimintaa.  
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Erityisesti ryhmät  ja  hankkeet tarvitsevat ongelmanratkaisumetodiikan  ja  eri-
laisten ryhmätyö-  ja  ideointimenetelmien  koulutusta Etenkin toiminnan alussa  on 

 hyvä käyttää menetelmiä, jotka helpottavat ryhmän yhteistyötä 

Näistä eri asiantuntijoista voidaan järjestää verkosto, jonka jäsenistä jaetaan 
luettelo työpaikoile. Tällaisiksi tukihenkilöiksi voidaan myös kouluttaa keitä 
tahansa halukkaita.  

10.4  Arvioi 

Piiri-  ja  vastuualuetasolla kehitetaan työympäristömittareita  ja  arviointiin 
käytettäviä toimintatapoja korjaavien toimien pohjaksi. Johdon toteuttamiin 
laatujärjestelmän sisäisiin auditointeihin  on sisällytettävissä  myös työloihin 
liittyviä seikkoja. Toimirtajärjestelmän poikkeamia tunnistavat mittarit (esim. ke-
hittämisprojektien määrä) voivat olla hyödyllisempiä kuin puhtaasti 
työsuojeluepäkohtia tunnistavat mittarit. Mittareiden  ja  arviointiraporttien  

kautta tilannetieto jaetaan esimiehille  ja  edelleen johdolle parannustoimien 
käynnistämistä varten. 

Hanketasolla työryhmätyöskentelyn  aluksi rajataan  ja  selkeytetään  tavoitteet  ja 
 sovitaan niistä tavoista, joilla  sen  tuloksia arvioidaan. Nämä tavoitteet  ja  niihin 

liittyvät mittarit kirjataan työpaikan työolojen kehittämisohjelmaan. 

Työolotavoitteet  tulisi muotoilla siten, että ne olisivat mitattavissa/arvioitavissa  ja 
 niiden saavuttaminen olisi mandollisimman yksiselitteisesti todettavissa ts. 

mututuntuman käyttö arvioinnissa  on minimoitu.  Tavoitteiden tulisi olla myös 
niin yksiselitteisiä, että kaikki yksikössä työskentelevät ymmärtävät niiden si-
sällön mandollisimman samalla tavalla. Jokaiselle asetetulle työolotavoitteelle 
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. Esi-
merkkinä tällaisestä toimenpide-päämäärästä voisi olla palautteen antaminen  tu

-lostavoitteiden  saavuttamisesta seinätaulujen avulla. Seuraavassa  on  esitelty 
mandollisia numeromittareita. 

Sairastavuuteen liittyviä tavoitteita  on  tarkoituksenmukaista asettaa korkeintaan 
toimialatasolla. 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. 

Työsuojelun kustannuksia mitataan  mm.  seuraavilla tunnusluvuilla: 
vakuutusmaksut/työpaikka, työsuojeluhenkilöstön palkat/työpaikka, 
koulutuskustannukset/työpaikka, sairauspäivistä maksetut palkat suhteessa 
henkilöstömäärään. 

Työjärjestelyihin  ja  liittyvien tavoitteiden saavuttamista voidaan seurata 
ensinnäkin tilastoihin  ja  raportteihin  perustuvilla luvuilla. Töiden monipuo-
lisuutta voidaan mitata  mm. kierrätettyjen  töiden lukumäärällä  per  henkilö, 
siirtojen lukumäärällä  ja  työajan joustavuuden muutoksilla. Tiedonkeräysmene-
telmänä voidaan käyttä  mm. tulostoimenkuvista kerättäviä muutostietoja. 
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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.  

Henkilöstön tietotaitoa voidaan mitata  mm.  koulutus-  ja työnopastuspäivien 
 määrällä,  monitoimikuijettajien määrällä/kaikki tiemiehet,  pidettyjen harjoitusten 

määrällä, kursseilla käyneiden  lukumäärällä,  hallittujen taitojen  määrällä/henkilö 
 ja uudeileenkoulutettujen  henkilöiden määrällä.  

Työpisteen- 	ja 	ympäristön 	ergonomisuutta, 	työturvallisuutta 	tai  
järjestystä/siisteyttä  voidaan mitata erilaisilla  tarkistuslistoilla. Tarkistuslistat 

 perustuvat  havainnointikohteisiin,  joiden kunto  taricistetaan 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.  

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 kyselyjä  esimiestaitojen  kehityksestä. Alaisten 
osallistumista voidaan arvioida  mm.  osallistumisella  yhteistyöryhmiin  ja projektei-
hin/henkilö/vuosi. 

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.  

10.4.1  Seuranta  ja  palautteenanto 

Käynnistyvää kehittämistoimintaa  tulee seurata tarkoin. Palautetta voidaan antaa 
esimerkiksi työ-  ja  vapaa-ajan tiloihin  kiinnitettävillä  riittävän isoilla  ja eroittuvilla 
seinätauluilla,  joissa  on  käyrällä  kuvattu asetettujen tavoitteiden  ja  niitä kuvaavien 

 mittarien  kehitys. Eri mittareilla  mittausväli  voi olla erilainen mittarin  tai  mitat-
tavan asian luonteeseen liittyen. Useimpia vaikuttavuus  ja taloudeilisuustavoitteita 

 voidaan seurata kuukausittain. Palaute tulisi antaa mandollisimman usein  ja 
 myönteisessä muodossa.  Anna  siis palautetta  esim. talvihoitotason ylityksistä -  älä 
 alituksista.  

Myös  hyvinvointitavoitteiden  saavuttamista voidaan seurata  seinätauluilta.  Sovittu 
työolojen  ja  toiminnan kehittämiseen liittyvä  toimenpidesuunnitelma,  johon  on 

 merkitty suunnitellut toimenpiteet,  vastuuhenkilöt  ja toteutusaikataulu  voidaan 
laittaa seinälle  ja  merkitä siihen kun toimenpide  on  toteutettu. Sovituista 

 toimenpiteista  voidaan laatia  esim. pisteyttämällä  erilaisia  kehittämis-indeksejä, 
 joiden kehitystä voidaan seurata graafisen  käyrän  avulla. 

Kehitys-  ja tehtäväryhmien  toimintaa voidaan myös seurata perustamalla 
erityinen kehittämistoiminnan  ilmoitustaulu,  johon merkitään käynnissä olevat 

 kehittämisprojektit.  Ryhmät ilmoittavat niissä omasta toiminnastaan. Muut 
työntekijät voivat kiinnittää niihin ideoitaan liittyen ryhmissä  käsiteltyihin 

 asioihin. Näin saadaan työolojen  kehittämistoimnta  ja  tehdyt muutokset näky
-viksi. 
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Seinätaulujen  lisäksi voidaan pitää esim. kuukausittain iyhmäpalautetilaisuuksia. 
Niissä keskityttäisiin tavoitteiden kehittymisen tarkasteluun  ja analysointiin, 

 johtopäätösten tekemiseen sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnitteluun, 
ajoittamiseen  ja vastuuttamiseen.  Pohditaan perusteellisesti, missä  ja  miksi  on 

 onnistuttu  tai epäonnistuttu.  Keskeistä  on  syiden  ja  seurausten monipuolinen, 
syväilinen 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.  

10.5  Korjaa  

Katselmusten  ja  arviointien kautta todetaan muutostarpeet asetettuihin 
tavoitteisiin nähden. Työolojen kehittämistoiminnassa juuri 
toimenpidesuunnitelmien seuranta  ja  niiden tuloksellisuuden  ja  soveltuvuuden 
arviointi ovat usein puutteellisia.  Koko läpiviedyn parantamisprojektin 
yleisarviointi  voidaan tehdä asettamalla kysymyksiä siitä, mikä meni hyvin, mikä 
olisi voinut mennä paremmin  ja  mitä opimme. 
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Tutkimuksen tarkoitus 

Työterveyslaitoksen  ja Tielaitoksen  yhteistyössä toteuttama "HYVÄ TYÖPÄIVÄ" -tutkimus  on  nyt 
päättymässsä. Tämän viimeisen seurantakyselyn tarkoituksena  on  antaa lietoa niistä muutoksista, joita 
työyhteisiisi hyvinvoinnissa  ja ilmapurissa on  kuluneen vuoden aikana tapahtunut  . Palautetilaisuus 
tämän vastauskerran tuloksista verrattuna edelliseen vastauskertaan pidetään yksikössäsi  talven  aikana.  
On  erityisen tärkeää että vastaat tähän viimeiseen kyselyyn. 

Vastaukset luottamuksellisia 

Yksityisen henkilön vastaukset ovat täysin Luottamuksellisia  ja  tulevat ainoastaan Työterveyslaitoksen 
tutkijan, Ari Leivon, tietoon. Täytetyt lomakkeet jäävät Työterveyslaitokselle, eivätkä siten missään 
vaiheessa joudu ulkopuolisten  tai Tielaitoksen henkilöstöön  kuuluvien haltuun. Laki Työterveyslaitoksen 
toiminnasta velvoittaa tutkijat vaitioloon.  Tulokset raportoidaan hanke-  tai ryhmäkohtaisina ,  niin ettei 
yksittäisten vastaajien mielipiteiden tunnistaminen ole mandollista. Jotta pystyisimme yhdistämään 
edellisen vastauskertasi tulokset tähän vastauskertaan,  on  viimeisellä sivulla numero, jolla vastauksesi 
pystytään tunnistamaan. Numerolistaa säilytetään Työterveyslaitoksella, eikä  se  missään vaiheessa joudu 
ulkopuolisten käsiin. 

Vastausohje  

Kunkin kysymyksen jälkeen  on  valmiiksi annettu kolme vastausvaihtoehtoa. Ympyroi numero lähempänä 
sitä vastausvaihtoehtoa, joka vastaa parhaiten omaa nilkemystäsi . Pyri ottamaan kantaa, eli käytä roh-
keasti myös vastausvaihtoehtojen  annpäitä. Huomaa, että vastausvaihtoehtojen kuvaukset vaihtelevat  en 

 kysymyksissä. Lue siis vastausvaihtoehtojen kuvaukset tarkkaan. Kysymyksiin ei ole mitään oikeita 
vastauksia. Pyri vastaamaan kysymyksiin ensivaikutelman perusteella._AJATTELE VASTATESSASI 
VUODEN  1993  KOKEMUKSIA. Tutkimuksen onnistumisen kannalta  on  ensiarvoisen tärkeää, että 
vastaat täysin rehellisesti  ja  itsenäisesti jokaiseen lomakkeen kysymykseen. Vastaamiseen ei  mene  kuin 
reilut  15  minuuttia. 

Esimerkkikvsvmys:  

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 joko työpaikallasi  tai  kotona. Palauta  lomake  ohei-
sessa palautuskuoressa  tai  lähettäkää suljetut palautuskuoret kootusti. Vastaanottaja maksaa postimaksun. 

Yhteistyostasi ja vaivannäostasi etukäteen kiittäen 

tutkija Ari Leivo 
Työterveyslaitos 

 puh.  90-474 7784 
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Ympyröi  se  vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa 
sinun mielipidettäsi.  Ajattele vuoden  1993 

 kokemuksia. 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  

3. 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  
epaitsenaista.  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 ykaitoikkoista erittäin 
yksitoikkoista mutta ei  varsin  vaihtele- 

vaa  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 

keänä  

12. Arvostetaanko työtäsi työyhteisössäsi? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei lainkaan 	 vaihtelevasti 	 erittãin 

paljon  

13. Jakautuuko työmäaras i  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 	 jostain määrin 	 täysin  

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

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 suurin piirtein 	 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 
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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 

MUUTOKSEN  KÖKEMINEN  

25. Aiheuttaako mandollinen työtehtävien  ja 
 -menetelmien muuttuminen epävarmuutta 

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

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

26. Koetko työssäsi  tapahtuvat muutokset 
haasteena omalla kohdallasi?  

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

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 
vaatahakoisesti 	samantekevää 	 mielelläni  

29. Miten tarpeellisena pitäisit nykyisten työteh-
täviesi monipuolistamista  ja  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 

inyönteisettikään 

. 

Esinajehellä  tarkoitetaan  lain..esimiestäsi,  eli sitä 
henkilöä, jonka alaisena työskentelet. Esimiespor-
tsasdlasi  tarkoitetaan sinua  ja työpaikallasi  (tai 

 muualla) työskenteleviä muita samantasol  sia 
esimiehiä.  

32. Miten esimiehesi suunnittelee  ja  johtaa töitä? 

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

33. Millaista tiedotus  on työpaikallasi? 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 ei sajailevaa 	 erittäin 
salailevaa 	 mutta ei 	 avointa  
ja  hidasta 	 avointakaan 	 ja  nopeata 
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34.  Millä  tavalla esimies valvoo töitäsi?  

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

lilkaa  

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  
valsan 	 en  riittävastikaan 	riittävasti  

38. Rohkaiseeko  ja  kannustaako esimiehesi 
ynttämiseen  ja  oma-aio itteisuuteen?  

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 

epätasapuolisesti  sanoa tasa- 
puolisesti  

46. Miten esimiehesi suhtautuu uusiin ideoihin  
ja  ajatuksiin?  

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

avoinsestikaan  maali  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 	kohialaiset 	 erittäin 

hyvät 
(jiinnittyneet. 	 (avoimet. 
frireät) 	 suoraS)  

49. Miten ratkaistaan esimiesportaasi  ja  teidän 
esimiehenne väliset erimielisyydet  ja 

 ongelmat?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
aina asemaa  tai 	joskus määrayk. 	aina keskus- 
arvovaltaa käyttäen 	sellä.  toisinaan 	telemafla  tai  
määräyksella 	keskustelemalla 	neuvottele'  

maila  

Tu1osryhmilhii  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? 
 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  

erittäin 	 suurin piirtein 	 erittäin 

huonosti 	 hyvin  

52. Miten heippoja  tai  vaikeita tulosryhmäsi 
tavoitteet  on  saavuttaa?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
aivan liian 	 sopivan 	 aivan liian 

helppoja 	 vaikeita  ja 	 vaikeita 

haastavia  

53. Voitko vaikuttaa omalla työpanoksellasi 
tulosryhmäsi tavoitteiden saavuttamiseen'  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
en  lainkaan 	 jonkin 	 erittäin 

verian 	 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 maann 	 erittäin 

hyödyttömäksi 	 hyödylliseksi 	 hyödyl- 
liseksi  

55. Kuinka hyvin tunnet tulostavoitteiden 
toteutumisen seurantaan käytetyt mittarit?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 suurin piirtein 	 etittain 

huonosti 	 hyvin  

56. Mitataanko  näillä mittareilla ryhmän 
tehtävien kannalta oleellisia asioita?  

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

57. Miten luotettavina pidät näitä mittareita? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
täysin 	 en epäluotettavina 	 täysin 

epäluotettavina 	 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  

59. Saitko viime tulosvuoden aikana ohjeita 
siitä, mitä sinun olisi tehtävä tulosryhmäsi 
tavoitteiden saavuttamiseksi?  

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

vähän 	 en riittävästikään 	 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 

vahan en nittävästikäi 	 riittävästi  

61. Miten kannustavaksi koet nykyisen 
palkkausjärjestelmän?  

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

halun yrittää 	 ksxinustava  

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

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

paljon  

63. Miten tulosjohtaminen  on  vaikuttanut omaan 
hyvinvointiisi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 ei ole 	 erittäin 

kielteisesti 	 vaikuttanut 	 myöntei- 
sesti 

WIISSUHET  

Työpaikalla tarkoitetaan tässä omaa työyksik-
köäsi, eli lähintä työyhteisöä, jossa työskentelet. 
Työryhmälläja työtovereilla  tarkoitetaan  zyöpaik-
kasi  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 vällellään 	 aina 

yhdessä käsittelyä 	toisinaan 	 keskustele- 

aina väitetään 	 keskustellaan 	 maila 
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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  
emtain 	 koktalaisesti  erittäin 

huonosti hyvin  

67. Minkälaiset ovat työtovereiden välit 
työpaikallasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 7  
erittäin huonot 	 ei huonot mutta erittäin 

(kireät, 	 ei hyvätkkin hyvät(ys - 

kaunaiset) tavalliset, 
läheiset)  

68. Miten yhtenäinen työryhmäsi  on? 

1 	2 	3 	4 	5 	6 7  
ei lainkaan 	 kohtalaisen erittäin 

yhtenäinen 	 yhtenäinen yhtenäinen  

69.  Saaiko 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 määnn  kyllä  

lainkaan erittäin  

72. Kuinka voimakkaasti tunnet kuuluvasi 
työryhmääsi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 7  
erittäin 	 jossain mäann  erittäin 

heikosti voimak- 
kaasti  

7 

73. Mietittekö  työtovereiden kesken keinoja 
parantaa työtuloksia?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
emme koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvas- 

fl 

74. Nautitko osallistumisesta työryhmäsi 
yhdessäoloon  

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

paljon  

75. Rohkaistaanko  ja kannustetaanko  työ-
ryhmässäsi kaikkia yrittämään parhaansa?  

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

- 	 TYOSUOJEUJ 	.. 	 . -  

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

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
ei koskaan 	 silloin tällöin 	 jatkuvas- 

ti  

77. Onko työympäristösi mielestäsi viihtyisä? 

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

epäviihtyisä 	 ei viihtyisalraan 	 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 	 erittain 

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 tyopaikallasi? 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
enttain 	 ei kankeaa. mutta 	 entisin 

	

kankeaa 	 ei joustavaakaan 	 joustavaa  

83. Otetaanko työryhmässäsi 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 mäan 	 enttain 
paljon  

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

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 

	

en  lainkaan 	 jossain maanfl 	 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 maann 	 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 	 välflämä- 
viiheminän) 	 töntä  

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

	

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  

	

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 	 eljuun 

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 oloihinsa. 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 
enttäln 	 jonkin verran 	 ei 

paljon 	 lainkaan  

Alla  on  joukko väittämiä yksilöiden mandollisesti kokemista tuntemuksista omaa työtään, tulosryhmän 
tavoitteita  ja Tielaitosta  kohtaan. Vastatessasi pidä mielessä oma työsi  ja  vuoden  1993  kokemukset  
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 eri 	Olen  eri mieltä 	Olen  jossain 	En  samaa enkä 	Olen  jossain 	Olen  samaa 	Olen taysin  samaa 

mieltä 	 määrin eri 	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  henidiökohtaista  vastuuta 
tekemästäni työstä. 	 1 2 3 4 5 6 7 

104. OmanarvontuntOfli  kohoaa, kun  teen  työni hyvin. 	1 2 3 4 5 6 7 
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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 	 maana  eri 	en  mieltä 	määrin samaa 	rnielta 	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. Tulosryhmämme  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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-  L  i'  
118.  Ajattele tilanteita, joissa joudut tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat  usewnpaan kuin yhteen  alai-

seesi.  Päätökset voivat liittyä tavoiteasetteluun, työmenetelmiin  ja  -järjestelyihin, hankintoihin jne. 
 Alla  on  lueteltu viisi vaihtoehtoista tapaa tehdä tällaisia ryhmäkohtaisia päätöksiä. Kukin tavoista 

sopii tietynlaisiin ongelmiin  ja  olosuhteisiin (päätöksen tärkeys, kiire jne.). Arvioi nyt prosentteina 
erilaisten ryhmäkohtaisten päätöksentekotilanteiden kokonaismaaras ta,  miten usein sinä käytit  vuon-
na  1993  kutakin tapaa. Kirjoita arviointisi vähintään kymmenen prosentin tarkkuudella  (0, 10, 

20, ... 100 %)  kunkin vaihtoehdon vieressä olevalle viivalle.Tutustu  kaikkiin vaihtoehtoihin ennen 
vastaainista  ja  muista että käyttämiesi päätöksentekotapojen yhteenlasketun käyttötiheyden tulisi olla  

100%. 

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

b) Hankit alaisiltasi  tarvittavaa tietoa, jonka jälkeen päätät asian itse.  Alaisesi eivat osallistu 
ongelmien maanttelyyn  tai  erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen tuottamiseen  tai  arviointiin. 	-  

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

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

e) Pidät alaisillesi ryhmäpalavenn. jossa yhdessä kehittelette  ja  arvioitte erilaisia ratkaisu- 
vaihtoehtoja yrittäen päästä yksimielisyyteen ratkaisusta.  Et  yritä painostaa alaisiasi "oman 
rackaisusi  taakse. Hyväksyi minkä tahansa ratkaisun, jolla  on  koko  ryhmän tuki takanaan. 	- % 

Yht.  100 %  

Alaisilla tarkoitetaan kysymyksissä  118-123 
 kaikkia alaisiasi  

119. Tiedätkö millaista käyttäytymistä alaisesi 
sinulta esimiehenä odottavat?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
erittain 	 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  

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 
erittain 	 suurin piirtein 	 enttäin 

huonosti 	 hyvin  

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 lähinnä 
työntekijä-asemassa olevia alaisiasi  

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

-sun  ja heikkouksiin?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 ei toijuvasti. 	 enttäin  

vas- 
toijuvasti. 	 mutta ei 

iaaziottavasti.  
vastahakoisesti 	vastaanottavastikaan 	oppia ottaen  

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

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

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

127. Ovatko alaisesi päteviä  ja  ammattitaitoisia? 

 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
eivät lainkaan 	 jossain  masern 	kylla 

enttäin  

128. Ovatko alaisesi vastuuntuntoisia  ja 
 yritteliäitä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
eivat  lainkaan 	 jossain maann 	kylla 

erittäin  

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

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
eiviitjuuri 	 sillointällöin 	 useimmiten 
koskaan  

130. Saatko alaisiltasi  palautetta omasta 
työskentelystasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
aivan liian 	 en vàhän.  mutta 	 täysin 
vähän 	 en riittäväsukään 	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 riittisvästikään 	nittaväsu 

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, 	 ertttAin 
haluttomia, 	mutta eivät 	 halukkaita  

vastaliakoisia 	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 	 jalkuvasti 
koskaan  

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

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
eivät lainkaan 	jossain  masern 	 erittäin 
kiinnostuneita 	kiinnostuneita 	 kiinnostu- 

neita  

138. Onko sinun  ja  alaistesi  välillä ristiriitoja  tai 
 erimielisyyksiä?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
jatkuvasti 	 silloin tällöin 	 eijuun 

koskaan  

139.Minkälaiset ovat esimiesten  ja  alaisten välit 
työpaikallasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin huonot 	kohtalaiset 	 erittäin  hy- 
(jinnittyneet, 	 väl (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 maärayk- 	aina kes- 
arvovaltaa käyttäen. 	sellä.  toisinaan 	kustelemalla 
maata.yksellä 	keskustelemaila 	tai neuvotte- 

letnalla  

141. Miten työntekijöiden välinen yhteistyö sujuu 
työpaikallasi?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7  
erittäin 	 kohtalaisesti 	 erittäin 
huonosti 	 hyvin 
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142. Tunnistenumerosi  I 	I 

143. Vastasitko  tähän kyselyyn vuosi sitten?  

kyllä  
en 	2 

144. Ikäsi ______  vuotta  

145. Sukupuolesi  

mies 
nainen 	2 

146. Peruskoulutuksesi  

kansakoulu 
peruskoulu, keskikoulu 	2  
ylioppilastutkinto 	3  

151. Ammattiasemasi  

ylin johto (piiri-insinöörit, toimiala- 
päälliköt, apulaisjohtajat) 	 1 

tuotantojohto (työmaapäälliköt, työpääl-
liköt, tiemestarit  ja  vastaavat) 	2  

työnjohto (apulaistiemestarit, työnjoh-
tajat, ryhmäesimiehet  ja  vastaavat) 	3 

valmistelijat,  suunnittelijat 	 4 

toimistohenkilöstö, varastonhoitajat, 
laborantit 	 5  

työntekijät 	 6 

152.Työpaikkasi (ympyröi allaolevasta  luettelos-
ta iyhmäsilyksikkösi, valitse tarkin vaihto-
ehto)?  

147.  Ammatillinen koulutuksesi piirikontton, ryhmäsi  

ei ammattikoulutusta 	1 _______________  
ammatillinen kurssi 	2 keskuskorjaamo  2  

ammattikoulu 	3 tiemestaripiirin päätukikohta  3 

kauppaoppilaitos 	4 tiemestaripiirin sivutukikohta  4  

tekninen koulu 	5 lossi  5  

tekninen opisto 	6  muu, mikä __________________  6  

korkeakoulu 	 7 
153. Tiemestaripiirisi 

148. Tiepiirisi  Vihti  1  
Kirkkonummi  2  

Uusimaa 	 1  Nummi  3  
Kuopio 	 2  Hyvinkää  4  
Mikkeli Kuopio  5  

Iisalmi  6 
149. Palveluksessaoloaikasi Tielaitoksessa -  Tuusniemi  7  

vuotta Suonenjoki  8  
Leppävirta  9 

150.  Palveluksessaoloaikasi  nykyisessä Maaninka  10 
työpaikassasi 	______  vuotta Mäntsälä  11  

Orimattila  12 
Pieksamäki  13  
Savonlinna  14  
Karttulan sivutukikohta  15  
joku muu. mikä ____________  16  

KIITOS VA.IVANNÄÖSTÄSI 
Tarkista vielä oletko vastannut kaikkiin kysymyk-
siin 
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Lute 2.  
KYSELY YHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKALLASI  

Seuraavassa  on  joukko kysymyksiä, jotka liittyvät lähinnä yhteistoimintaantyöpaikallasi. 
Vastauksien olisi hyvä perustua pitkälti pöytäkirjoihin  tai  muihin kirjailisiin 
dokumentteihin. 

Järjestettiinkö  tai  pidettiinkö tyopaikallasi menneenä tulosvuonna  (1993)  seuraavia asioita? 
 Jos vastaat  kysymykseen  kyllä,  laita myös lukumäärä sille varatulle viivalle.  

2. Työsuojelutarkastuksia 	 1  ei  
2  kyllä,  ______ kpl  

3. Tehtävien hoitoon liittyviä koulutustilaisuuksia 	 1  ei  
2  kyllä,  ______ kpl  

4. Työsuoujelukoulutustilaisuuksia 	 1  ei  
2  kyllä,  ______ kpl  

5. Yhteistyötoimikunnan kokouksia 	 1  ei 
(pelkästään tutkimukseen liittyneet poislukien) 	 2  kyllä,  _____ kpl  

6. Koko  henkilökunnan yhteisiä työpaikkakokouksia 	 1  ei 
(pelkästään tutkimukseen liittyneet poislukien) 	 2  kyllä,  ______ kpl  

7. Kandenkeskisiä esimies-alaiskeskusteluja 	 1  ei 
(tuloskeskusteluja) 	 2  kyllä,  _______ kpl  

8. Koko  henkilökunnan yhteisiä vapaa-ajan tilaisuuksia 	1  ei  
2  kyllä,  ______ kpl  

Kuinka moni työpaikkasi henkilöstöstä  on  kykeneväinen tekemään työtovereidensa 
työtehtäviä (eli ovat monitaitoisia)? Laita ensimmäiselle viivalle monitaitoisten 
lukumäärä  ja  toiselle viivalle kyseiseen henkilöstöryhmään kuuluvien lukumäärä.  
a) Esimiehistä 	 kpl:st  
b) Tiexniehistä 	 kpl:sta  
c) Toimistohenkilökunnasta 	__kpl_:sta  

10.  Vaihtavatko  työtoverit säännöllisesti työtehtäviään keskenään (tuurauksia  ja 
 lomituksia  ei lasketa mukaan)?  

a)  Esimiehet 	 1  eivät  

b) Tiemiehet, asentajat  

c) Toimistohenkilökunta:  

2  kyllä,  mitenusein?  
1  eivät  
2  kyllä,  miten usein? 
leivät  
2  kyllä,mitenusein?_ 

11.Ulkopuolisille kursseille osallistuneiden henkilöiden lukumäärä? 
Työsuojelukurssit _____ henkilöä 	Ammattikurssit _________ henkilöä  

12. Mitä toimenpiteitä, korjauksia  tai  uudistuksia työpaikallasi  on  tehty 
(poislukien tutkimukseen liittyvät uudistukset)?_______________ 
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Lute 3.  

TULOSTAVOITTEET 
Tielaitos 	 LEPPÄVI RRAN  TI  EMESTARI  PIIRIN 

Kuopion  tieplin  

17.2. 1993 

5.  TULOSJOHTAMINEN  JA  HYVINVOINTI 

(Painoarvo  10  %)  

TAUSTA,  TI LA 	 TIEMESTARIPIIRI  OSALLISTUNUT  HYVINVOINTITUTKIMUKSEEN 
VERTAILUTIEMESTARIPIIRINÄ.  TUTKIMUKSEN PERUSTEELLA 
HENKI  LÖSTÖ  KOKEE ONGELMAKSI PALAUTTEEN SAAMISEN 
SEKÄ  TIEDOTTAM  ISEN  
TIEMESTARIPIIRI OSAWSTUNUT RYHMÄKUNTOUTUKSEEN 

 SYKSYN  1992  AIKANA  JA  KUNTOUTUS  JATKUU KEVÄÄLLÄ  1993. 
 VARASTOJEN  JA  VARASTOALUEIDEN  KÄYTÖSSÄ PUUTTEITA  

TIEMESTARIPIIRISTÄ  PUUTTUU  KUNTOILUTILA  
TUKIKOHTA EI TÄYTÄ NYKYAJAN VAATIMUKSIA  

TULOSTAVOITE  
1993 	 TUTKIMUSTULOKSIA KÄYTETÄÄN HYÖDYKSI JOHTAMISESSA. 

TIEDONKULUN  JA  ALOITTEELLISUUDEN PARANTAMINEN.  
TOIMISTOPALAVERIEN  JÄRJESTÄMINEN  

M  ITTARI 	 TIEMESTARIPI!RIN  HENKILÖSTÖN ARVIO SEKÄ  TIENPITOALUEEN  
PÄÄLLIKÖN ARVIO 

PISTEYTYS  
1P=HENKILÖKUNNAN  KUNTOUTUSTA JATKETAAN  
1P=TIEDOTTAMINEN  JA  PALAUTTEEN SAAMINEN PARANTUU 

 1  P=JÄRJESTETAÄN TIEMESTARIPIIRIIN KUNTOILUTILA 
2P=VARASTOALUEIDEN  JA  VARASTOJEN KÄYTÖN PARANTAMI- 

NEN  
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Tielaitos 	 YKSI  KÖN TU  LOSTAVOITTEET  1994 
Savo-Karjalan  tiepiin  
Kuopion  tiemestaripliri  

15.2.1994  

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN 
(Painoarvo  20%)  

TAUSTA, TILA 	 TIEMESTARIPIIRIIN  ON  VALMISTUNUT  HYVINVOINTITUTKIMUS  JA  
PIDETMN  TYÖPAIKKAPALAVEREITA. KULJEUAJAT  OVAT OSAL-
LISTUNEET  TAVOFITEIDEN  LAATIMISEEN.  

TULOSTAVOITE  1994  TIEMESTARIPIIRIN TULOKSELLISUUS  PARANEE  HYÖDYNTÄMÄL- 
LÄ  HYVINVOINTITUTKIMUSTA  

MITTARI  SEURANTALISTAT  

PISTEYTYS  1 P  JÄRJESTYSINDEKSI SORSASALON  JA  VEHMERSALMEN  
TUKIKOHDISSA>  75 

1 P  JÄRJESTYSINDEKSI VEHMERSALMEN, PUUTOSSALMEN  JA  
KORTESALMEN LOSSEILLA >  75 

1 P  15:LLE KUUETTAJALLE TYÖNOPASTUS  PUHELIMIEN KÄY- 
TÖSTÄ ERI JÄRJESTELMISSÄ.  JÄRJESTETAAN  ONNISTUNUT 
HARJOITUS.  

1 P 15  KUUETTAJAA  OSAA  TIESAAJÄRJESTELMÄN  KÄYTÖN  
1 P  AJONEUVOJEN  HALLINTALAITTEIDEN  MERKINTÄ  JA  YHDEN - 

MUKAISTAMINEN. 
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Lute 4. Tulospisteiden  kehitys tutkimusryhmiss  ja  kyseisen tiepiirin muissa 
tiemestaripiireissä (vertailuryhmät + tutkimukseen osallistumattomat 
tmp:t) 

Uudenmaan  tiepiiri  1990 1991 1992 1993 
Hallintopalvelut  3,95 3,75 4,2 4  
Keskuskorjaamo  4,2 4,2 3,6 3,25  
V:n  tmp  3,6 3,15 3,45 3,96  
K:ntmp  3,6 4,15 3,77 4,41  
N:n tmp  3,85 3,9 346 3,78  
H:n  tmp  4,7 3,7 3,32 3,82  
Muut  tmp:t  4,09 3,7 3,58 389  

Kuopion  tiepiiri 
Hallintopalvelut  4,07 4,1 4,0  
Keskuskorjaamo  2 3,9 4,2  
Ku:n tmp  4,8 3,4 4,7 
1:n  tmp  4,5 3,7 4,25  
T:n  tmp  3,97 2,8 4,8  
S:n  tmp  4,12 5,0 4,9  
Muut  tmp:t  4,16 4,03 4,26 

Lute 5.  Lyhyiden poissaolojen kehitys tutkimukseen osallistuneilla työpaikoilla 
(päivien lukumäärä/henkilömäärä) 

Uudenmaan  tiepiiri  1991 	1992 1993 
Hallintopalvelut 
Keskuskorjaamo  1,4 1,5  
V:n  tmp  0,58 0,75  
K:n  tmp  0,96 0,96  
N:n tmp  0,71 0,54  
H:ntmp  0,96 1,16  
M:n tmp  0,8 0,32 
0:n  tmp  0,84 0,8  

Kuopion  tiepiiri 
Hallintopalvelut  1,67 1,83  
Keskuskorjaamo  2,07  
Ku:ntmp  1,06 1,13 0,73  
I:ntmp  1,33 0,94 0,78  
T:ntmp  1,18 0,5 1,23  
S:ntmp  0,74 0,72 1,0  
L:ntmp  0,85 1,0 0,43  
Ma:ntmp  1,5 1,5 1,04  
Ka:n tmp  0,65 0,23 0,67  
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Lute 6. Työasenteiden  kehitys tulospalaute-  ja yhteistyöpalauteohjelman 
toteuttaneissa  yksiköissä. Kysymyskeskiarvot ennen  ja  jälkeen ohjelman  

Tulos-  Yhteistyö- 
palaute- palaute- 
ohjelma ohjelma 

ennen jälkeen ennen jälkeen 

Omatyö  _______ _______ _______ _______ 

1.Voitko 	käyttää 	tietojasija 	taitojasi  5,4 5,5 5,3 5,5 
työssäsi? ________ ________ ________ ________ 

2.Voitko 	työssäsi 	tuntea 	saavasi 	todella  5,3 5,4 5,3 5,4  
jotain aikaan? _________ _________ _________ _________ 

3.Voitko 	itse 	nähdä 	työstäsi, 	onko 	se 5,8 5,9 5,6 5,6  
hyvin vai huonosti tehty? ________ ________ ________ ________ 

4.Miten  itsenäistä työsi  on? 5,5 5,5 -  5,5 5,6 
5.Miten 	usein 	koet 	onnistuvasi 	tai 4,9 5,1 4,9 4,9 
edistyväsi työssäsi? ________ ________ ________ ________ 

6.Täytyykö  sinun kiirehtiä suoriutuaksesi  3,4 3,4 3,1 2,9 
työstäsi? ________ ________ ________ ________ 

7.Miten  yksitoikkoista  tai  vaihtelevaa työsi  5,4 5,2 5,1 5,1 
on? ________ ________ ________ ________ 

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

11.Pidätkö 	työtäsi 	tärkeänä 	ja  5,5 5,5 5,5 5,5  
merkittävänä? __________ __________ __________ __________ 
12.Arvostetaanko työtäsi työyhteisössäsi?  4,6 4,9 4,4 4,5 
13.Jakautuuko 	työmääräsi 	epätasaisesti  3,6 3,8 3,5 3,8  
siten, että työt ruuhkautuvat? __________ __________ __________ __________ 

14.Näkyvätkö 	tai 	erottuvatko 	työsi  4,2 4,3 3,8 4,2  
tulokset 	lopullisista 	tuotteista 	tai  
palveluista? __________ __________ __________ __________ 

15.Kuinka 	hyvin 	pystyt 	työssäsi  4,8 5,1 4,6 4,7  
seuraamaan 	ja 	arvioimaan 	työtaitojesi 
kehittymistä? ________ ________ ________ ________ 

16.Voitko  itse suunnitella omaa työtäsi?  4,9 4,9 4,8 5,1 
17.Voitko 	työpäivän 	aikana 	halutessasi  5,9 6,0 5,8 5,8  
keskustella työtovereittesi kanssa? __________ __________ __________ __________ 

Työrooli ________ ________ ________ ________ 

18.Tunnetko  itsesi päteväksi  ja  varmaksi  5,1 5,4 4,9 5,1 
työssäsi? ________ _________ ________ ________ 

19.Saatko 	riittävän 	selvät 	ohjeet 	työtäsi  5,1 5,2 5,1 5,2  
varten? ________ ________ ________ ________ 
20.Kuinka  hyvin olet selvillä siitä, mitä  5,3 5,3 5,2 5,2  
sinun odotetaan saavan työssäsi aikaan? 
HUOM!  Joidenkin kysymysten  sanamuotoa  on  lyhennetty  ja  väitteiden  järjestystämuutettu  siten, että kaikissa 
kysymyksissä suuri pistemäärä merkitsee myönteistä suhtautumista  tai  myönteistä  asiantilaa. 
Kysymyskeskiarvojen vaihteluväli onl -7.  Alkuperäiset kysymykset  ja  niiden  vastausvaihtoehdot  ovat liitteessä 

 6.  
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Tulos-  -  Yhteistyö- 
palaute- palaute- 
ohjelma ohjelma 

ennen jälkeen ennen jälkeen  
21.Kuuluuko työhösi  tehtäviä, joihin olet  4,5 4,7 4,3 4,3  
saanut liian vähän koulutusta  tai  opastusta?  _______ _______ ________ ________ 
22.Onko 	työnjako 	työyksikössäsi  4,6 4,6 4,6 4,7  
oikeudenmukainen?  ________ ________ ________ 
23.Onko työssäsi  vaiheita, jolloin työ  on 5,1 5,3 4,9 5,0  
liian vaikeaa?  _________ _________ _________ _________ 
24.Onko  sinulle selitetty, mistä juuri sinä  4,3 5,0 4,6 5,0  
olet  työssäsi  vastuussa?  _________ _________ -  

Muutoksen kokeminen  ______ ______ - ______ ______  

25.  Oletko epävarma  sen  suhteen, kuinka  4,4 4,6 4,2 3,9  
omat 	kykysi, 	tietosi 	ja 	taitosi 	tulevat 
riittämään tulevaisuudessa?  _______ _______ - 
26.Koetko työssäsi  tapahtuvat muutokset  4,5 4,9 4,6 5,0  
haasteena omalla  kohdallasi? _______ _______ - ________ ________ 
27.Koetko työssäsi  tapahtuvat muutokset  4,7 5,4 4,6 4,7  
uhkana omalla  kohdailasi? _______ _______ - _______ _______ 
28.Kuinka 	mielelläsi 	vaihtaisit 	välillä  4,0 4,4 4,4 4,4  
työtehtäviä jonkun toisen kanssa?  ________ ________ - 
29.Miten  tarpeellisena  pitäisit  nykyisten  3,6 4,0 4,0 3,9  
työtehtäviesi  monipuolistamista?  _________ _________ - 
30.Miten 	muutosten 	suunnittelu 	ja  4,3 4,9 4,5 4,8  
toteutus  on  työpaikallasi  tapahtunut?  _______ _______ - 
31.Millä  tavalla arvioit  suhtautuvasi  uusiin  4,8 5,1 4,8 5,0  
muutoksiin  työssäsi? ________ ________ - ________ ________  

Työn johtaminen  ______ ______ ______ ______ 

32.Miten esimiehesi  suunnittelee  ja  johtaa  4,9 5,1 4,7 5,0  
töitä?  __________ __________ __________ __________ 
33.Milaista  tiedotus  on  työpaikallasi?  5,0 5,0 4,7 5,2  
34.Millä  tavalla esimies valvoo  töitäsi?  3,9 3,9  -  4,0 4,0  
35.Huomaako 	esimiehesi  yrittämisen  ja  4,4 4,5 4,0 4,4  
oma-aloitteisuuden? ________ ________ ________ ________ 
36.Toteuttaako 	esimiehesi 	sovitut  4,9 4,9 4,6 4,8  
muutokset ripeästi?  ________ ________ ________ ________ 
37.Saatko esimieheltäsi  tietoa oman työsi  5,0 5,2 4,9 5,2  
kannalta tärkeistä asioista?  _________ _________ _________ _________ 
38.Rohkaiseeko  ja  kannustaako esimiehesi  4,6 4,7 4,2 4,8  
yrittämiseen  ja  oma-aloitteisuuteen? _________ _________ _________ _________ 
39.Voitko 	vaikuttaa 	itseäsi 	koskeviin  4,8 5,0 4,3 4,7  
asioihin  työpaikallasi? _______ _______ _______ _______ 
40.Keskusteletko esimiehesi  kanssa  työstäsi  4,2 4,7 4,3 4,8  
ja  sille asetetuista tavoitteista?  __________ ___________ ___________ ___________ 
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Tulos-  Yhteistyö- 
palaute- palaute- 
ohjelma ohjelma 

ennen jälkeen ennen jälkeen  
41.Ottaako esimiehesi  mielipiteesi huomioon  5,2 5,4 4,9 5,2  
työtäsi  koskevissa asioissa?  _________ _________ - _________ _________ 
42.Saatko esimieheltäsi  tietoa siitä, miten olet  4,0 4,3 3,8 4,1  
onnistunut  työssäsi? ________ ________ ________ ________ 

43.Saatko 	tarvitessasi 	tukea 	ja 	apua  4,7 5,1 4,7 5,0  
esimieheltäsi? ________ ________ ________ _______ 
44.Antaako esimiehesi  tunnustusta  ja  kiitosta  4,0 4,3 3,8 4,3  
hyvin  suoritetusta  työstä?  _________ _________ _________ 
45.Miten esiiniehesi  kohtelee alaisiaan?  4,8 5,0 4,3 4,8  
46.Miten esimiehesi  suhtautuu uusiin  ideoihin  5,2 5,0 4,9 5,4  
ja  ajatuksiin?  _________ _________ _________ _________ 
47.Neuvotteleeko 	esimiehesi 	sinun 	ja  5,3 5,1 5,0 5,0  
työtovereidesi  kanssa, ennen kuin  hän  tekee  
työpaikkaasi  koskevan tärkeän päätöksen?  ________ _______ ________ _______ 
48.Minkälaiset  ovat esimiesten  ja  alaisten välit  5,4 5,5 4,8 5,3  
työpaikallasi? _______ _______ _______ _______ 
49.Miten työpaikallasi  ratkaistaan esimiesten  ja  5,3 5,5 4,9 5,3  
työntekijöiden 	väliset 	erimielisyydet 	ja  
ongelmat?  _________ ________ _________ ________ 

Tulosjohtaininen ______ ______ ______ ______ 
50.Voitko  vaikuttaa  tulosryhmäsi  tavoitteiden  3,7 4,0 4,1 4,6  
asettamiseen?  __________ __________ __________ __________ 
51.Kuinka 	hyvin 	tunnet 	tulosryhmäsi  4,8 5,1 4,9 5,2  
tavoitteet?  __________ __________ __________ __________ 
52.Miten  helppoja  tai  vaikeita  tulosryhmäsi  4,7 4,5 4,8 4,6  
tavoitteet  on  saavuttaa?  _________ _________ _________ _________ 
53.Voitko  vaikuttaa omalla  työpanoksellasi  4,7 4,8 4,6 4,6  
tulosryhmäsi  tavoitteiden saavuttamiseen?  __________ _________ __________ _________ 
54.Kuinka  hyödylliseksi katsot itsellesi toimia  5,2 5,2 4,9 5,1  
tulosryhmäsi  tavoitteiden hyväksi?  ________ _______ ________ _______ 
55.Kuinka 	hyvin 	tunnet 	tulostavoitteiden  4,0 4,4 4,2 4,6  
toteutumisen seurantaan käytetyt mittarit?  _________ _________ 

56.Mitataanko 	näillä 	mittareila 	ryhmän  4,0 4,4 4,0 4,4  
tehtävien kannalta oleellisia asioita?  _________ _________ 
57.Miten  luotettavina pidät näitä mittareita?  4,1 4,2 3,9 4,3  
58.Tiedätkö, 	mikä 	työssäsi 	olennaisesti  4,5 4,8 4,4 4,7  
vaikuttaa  tulosryhmäsi  tulokseen?  ________ ________ ________ _______ 

59.Saitko  ohjeita siitä, mitä sinun olisi tehtävä  4,3 4,6 4,5 5,0  
tulosryhmäsi  tavoitteiden saavuttamiseksi?  _________ _________ _________ 
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ennen jälkeen ennen jälkeen  
60.Saitko 	"väliaikatietoja" 	tulosryhmäsi  5,6 5,7 5,7 5,9  
kulloisestakin  tulostasosta? _________ _________ - _________ _________ 

61.Miten 	kannustavaksi 	koet 	nykyisen  4,4 4,1 4,0 3,8  
palkkausjärjestelmän?  _____ _____ - _____ _____ 
62.Onko 	tulosjohtaminen 	tehostanut  4,1 4,3 4,0 4,4  
tulosryhmäsi  toimintaa?  _______ _______ - ________ ________ 
63.Miten 	tulosjohtaminen 	on 	vaikuttanut  4,4 4,5 4,3 4,5  
omaan  hyvinvointiisi? _______ _______ - _______ _______ 

Thmissuhteet ________ ________ _________ _________ 

64.Miten tyopaikallasi  ratkaistaan työtoverien  4,7 5,0 4,8 5,0  
keskinäiset erimielisyydet  ja  ongelmat?  _________ _________ - 
65.Miten  työtoverien välinen yhteistyö sujuu  5,1 5,2 5,2 5,3  
työpaikallasi? _______ _______ - _______ _______ 
66.Miten 	työasioihin 	liittyvä 	tieto 	kulkee  4,9 4,8 4,9 5,1  
työpaikallasi  työtovereiden välillä?  _______ _______ - ________ ________ 
67.Minkälaiset 	ovat 	työtovereiden 	välit  5,4 5,4 5,3 5,5  
työpaikallasi? _______ _______ - _______ _______ 
68.Miten  yhtenäinen  työryhmäsi  on? 4,9 5,0  -  4,9 5,0  
69.Saatko 	tarvitessasi 	tukea 	ja 	apua  5,2 5,4 5,3 5,4  
työtovereiltasi? __________ __________ ___________ ___________ 
70.Saatko 	työtovereiltasi 	tietoa siitä, 	miten  4,2 4,2 4,1 4,4  
olet onnistunut  työssäsi? ________ ________ - 
71.Ovatko 	työtoverisi 	vastuuntuntoisia 	ja  5,3 5,4 5,6 5,7  
yritteliäitä? ___________ ___________ ____________ ____________ 
72.Kuinka 	voimakkaasti 	tunnet 	kuuluvasi  5,1 5,2 5,3 5,4  
työryhmääsi? _______ _______ - _______ _______ 
73.Mietittekö 	työtovereiden 	kanssa 	keinoja  4,7 5,0 4,9 4,9  
parantaa  työtuloksia? ________ ________ - ________ 
74.Nautitko 	osallistumisesta 	työryhmäsi  4,8 4,8 5,1 5,1  
yhdessäoloon?  ________ ________ ________ ________ 
75.Rohkaistaanko 	työryhmässäsi 	kaikkia  4,6 4,6 4,6 4,8  
yrittämään parhaansa?  _______ _______ - _______ _______  

Työsuojelu  _______ _______ ________ ________ 

76.Onko työssäsi  vaara, että  vahingoitat  itseäsi  4,1 4,1 4,5 4,6 
tai  terveyttäsi? _________ _________ __________ __________ 
77.Onko työympäristösi  mielestäsi viihtyisä?  5,2 5,3  -  5,3 5,7  
78.Onko 	käytössäsi 	olevat 	laitteet 	ja  5,5 5,6 5,5 5,8  
työkoneet  tarkoituksenmukaisia, tehokkaita  ja  
hyväkuntoisia?  _________ _________ _________ _________ 
79.Välittääkö 	Tiepiirisi 	johto 	henkilöstön  5,1 5,3 4,5 4,8  
hyvinvoinnista?  ________ ________ ________ ________ 
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80.Ottaako 	esimiehesi 	toiminnassaan  5,1 5,2 4,5 4,9  
huomioon alaistensa hyvinvoinnin? ________ ________ - ________ ________ 

81.Teetkö 	aloitteita 	ja 	ehdotuksia  4,0 4,2 3,9 4,3  
työpaikkasi  työolojen kehittämiseksi? ________ ________ - ________  
82. 	Millaista 	työolojen 	kehittämiseen  4,7 4,7 4,6 4,8  
liittyvien 	asioiden 	käsittely 	on  
työpaikallasi? ________ ________ - ________ ________ 
83.Otetaanko 	työryhmässäsi 	huomioon  4,6 4,8 4,4 4,8  
toisten hyvinvointi  ja  tunteet? _________ _________ - 
84.Keskusteleeko 	esimiehesi 	sinun 	ja  4,6 4,8 4,4 4,6  
tyotovereidesi 	kanssa 	työolojen 
kehittämiseen liittyvistä asioista? __________ __________ - __________ __________ 

85.Keskustellaanko 	työryhmässäsi  4,6 4,7 4,5 4,9  
työolojen kehittämiseen liittyvistä asioista? __________ __________ - __________ __________ 

86.Saatko  tyydytystä,  jos  pystyt auttamaan  5,4 5,8 5,7 5,7 
tai  tukemaan työtoveriasi? ________ ________ ________ ________ 
87.Luuletko  omalla toiminnallasi pystyväsi  5,4 5,3 5,5 5,6  
vaikuttamaan 	siihen, 	millaiseksi 
työpaikkasi  ilmapiiri muodostuu? ________ ________ ________ _______ 

88.Oletko  pohtinut, miten voisit omalla  4,7 4,8 4,8 5,0  
toiminnallasi 	edistää 	työpaikkasi 
ilmapiiriä? _________ __________ _________ _________ 
89.Tunnetko 	syyllisyyttä, 	häpeää 	tai 5,3 5,5 5,8 5,7  
katumusta  jos  huomaat loukanneesi  tai  
kohdelleesi  väärin työtoveriasi? ________ ________ ________ ________ 
90.Miten  tarpeellisena pidät työpaikkasi  5,9 5,7 6,2 6,0  
työolojen 	ja 	ilmapiirin 
edelleenkehittämistä? __________ __________ __________ __________ 
91.Miten 	tärkeää 	sinulle 	on 	saavuttaa  4,6 4,5 4,8 4,8  
työtovereidesi  arvostus  ja  luottamus? ________ ________ ________  

Stressi  ja  työasenteet _______ _______ ________ _______ 

92J(uinka 	tyytyväinen 	olet 	nykyiseen  5,4 5,5 5,5 5,5  
työhösi? ________ ________ _________ ________ 
93.Tunnetko  sinä nykyisin stressiä?  4,9 5,0  -  4,5 4,6  
94.Oletko  viime aikoina ollut toimelias  ja  5,1 5,1 5,0 5,1  
vireä? ___________ ___________ ___________ ___________ 
95.Kuinka 	tärkeää 	nykyinen 	työsi 	on 5,5 5,6  -  5,7 5,6  
sinulle elämänsisältönä? _________ _________ - _________ _________ 
96.Tuntuuko  työhön lähtiessäsi siltä, että  5,4 5,4 5,3 5,4  
haluaisit mieluummin jäädä kotiin? ________ ________ - ________ ________ 

97.Onko  sinulla vaikeuksia saada unen  5,4 5,4 4,8 5,2  
päästä kiinni  tai  heräiletkö  kesken uniesi? ________ ________ ________ ________ 
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98.Oletko 	viime 	aikoina 	ollut  4,9 5,0 4,5 4,6  
poikkeuksellisen väsynyt?  _______ _______ - _______ ________ 
99.Kuinka 	paljon 	nykyisen 	työsi 	pitäisi  4,7 4,6 4,3 4,6  
muuttua  ollaksesi  täysin tyytyväinen?  _______ _______ - _______ ________ 
100.Pyrin 	työssäni 	yhä 	parempaan 	ja  5,6 5,7 5,8 5,7  
parempaan suoritukseen.  ________ ________ - 
101.Suoraan 	sanottuna 	minulle 	on 	täysin  5,7 5,9 5,9 5,9  
yhdentekevää  saavutetaanko tulosryhmämnie  
tavoitteet vai ei.  _________ _________ _________ _________ 
102.Otan  työssäni aina huomioon asiakkaan  5,8 5,9 5,8 5,8  
(esim. 	tienkäyttäjän) 	ja 	hänen 
tyytyväisyytensä.  _______ _______ - _______ _______ 
103.Tunnen  hyvin 	suurta 	henkilökohtaista  5,9 6,1 6,2 6,1  
vastuuta tekemästäni työstä.  ________ ________ - ________ ________ 
104.Omanarvontuntoni 	kohoaa, 	kun 	teen 5,8 6,1 6,1 6,1  
työni hyvin.  _______ _______ - _______ _______ 
105.Minulle  on  erittäin tärkeää saada tietää,  5,0 5,4 5,5 5,4  
miten olen onnistunut työssäni.  ________ ________ - 
106.Olen 	parhaimmillani 	haastavissa  5,0 5,1 5,0 5,2  
tehtävissä . ___________ ___________ ___________ ___________ 
107.Yleensä  tiedän, olenko tehnyt työni hyvin  5,4 5,8 5,2 5,5  
vai  en.  
108.Olen  erittäin iloinen, että päätin aikoinani  5,5 5,6 5,5 5,7  
tulla  Tielaitokseen  töihin  _________ _________ _________ __________ 
109.Kun  teen  työni hyvin, saan siitä suurta  5,9 6,0 5,8 6,0  
henkilökohtaista tyydytystä.  ________ ________ ________ ________ 
110.On 	selvästi 	minun 	omalla  5,8 6,0 5,5 5,7  
vastuullani,tuleeko  tämä työ tehtyä oikein vai 
ei . __________ __________ __________ ___________ 
111.Yritän  itse löytää keinoja, jotka  tehostavat  5,7 5,8 5,7 5,8  
työtäni.  ________ ________ ________ ________ 
112.Seison  täysin  tulosryhmärnme  tavoitteiden  5,3 5,5 5,2 5,4  
takana . __________ __________ __________ 
113.Tunnen  oloni surkeaksi  ja  onnettomaksi,  5,1 5,2 5,6 5,5  
jos  huomaan  tehneeni  työni huonosti.  
114.Usein  en  saa tietää  suoritanko  työni hyvin  4,1 3,9 3,4 3,6  
vai huonosti.  
115.Tulosryhmämme 	tavoitteita 	on 	vaikea  4,9 5,1 4,8 5,2  
ottaa vakavasti.  ________ ________ 
116.Työni  on  minulle henki  ja  elämä.  4,2 4,3  -  4,2 4,5  
117.Kehun 	Tielaitosta 	ystävilleni 	hienoksi  5,1 5,2 5,3 5,4  
työpaikaksi. _______ _______ _______ _______ 
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Kysymykset ennen jälkeen ennen jälkeen  
119.Tiedätkö 	millaista 	käyttäytymistä  5,5 5,4 4,8 5,3  

alaisesi  sinulta esimiehenä odottaa?  
120.Koetko 	ihmissuhdeasioiden 	esille  4,4 4,5 4,8 5,6  

ottamisen 	ja 	käsittelyn 	työpaikalla 
itsellesi vaikeaksi?  _______ _______ _______ _______ 

121.Tunnetko  epävarmuutta siitä, miten  5,3 5,3 5,4 5,8  
alaisiasi  tulisi johtaa  ja  käsitellä?  _______ _______ ________ _______ 

122.Tiedätkö 	millä 	perusteella 	alaisesi  5,1 4,6 4,4 4,5  
arvioivat  toimintaasi  esimiehenä?  ________ ________ _________ ________ 

123.Tiedätkö,  mitä sinun tulisi tehdä, jotta  5,1 5,3 4,8 4,7  
alaistesi 	työmotivaatio 	ja-tyytyväisyys  
kehittyisivät  edelleen?  ________ ________ _________ ________ 

124.Miten alaisesi  suhtautuvat,  jos puutut  4,9 4,5 4,7 4,8  
heidän 	työssään 	ilmenneisiin 
puutteellisuuksiin  ja heikkouksiin? _______ _______ _______ _______ 

125.Osallistuvatko alaisesi  kokouksissa  ja  4,6 4,5 4,3 4,9  
palavereissa 	aktiivisesti 	asioiden 
käsittelyyn?  ______ ______ _______ ______ 

126.Ovatko 	alaisesi 	halukkaita  4,9 5,1 5,0 5,4  
ponnistelemaan  työpaikkasi  tavoitteiden 
puolesta?  ________ ________ _________ ________ 

127.Ovatko 	alaisesi 	päteviä 	ja  6,2 6,3 6,1 6,3  
ammattitaitoisia?  __________ __________ __________ __________ 

128.Ovatko 	alaisesi 	vastuuntuntoisia 	ja  5,8 5,8 5,8 5,9  
yritteliäitä? ______ ______ _______ ______ 

129.Ovatko alaisesi  riittävän itsenäisiä  ja  5,3 5,3 5,1 5,5  
oma-aloitteisia  työssään?  ________ ________ ________ ________ 

130.Saatko 	alaisikasi 	palautetta 	omasta  3,5 4,7 3,5 4,5  
työskentelystäsi? _________ _________ _________ _________ 

131.Saatko 	alaisiltasi 	tietoa 	oman 	työsi  4,9 5,1 4,7 5,1  
kannalta tärkeistä asioista?  _________ _________ _________ _________ 

132.Miten 	sinun 	ja 	alaistesi 	välinen  5,9 6,0 5,8 6,2  
yhteistyö sujuu?  _______ _______ _______ _______ 

133.Onko alaistesi  kanssa mielestäsi helppo  6,3 6,3 5,9 6,1  
tulla  toimeen?  ________ ________ _________ ________ 

134.Ovatko alaisesi  halukkaita oppimaan  5,7 5,6 5,6 5,9  
uutta  ja  kehittymään työssään?  ______ ______ _______ ______ 

135.Onko  sinulla vaikeuksia saada  alaisesi  5,4 5,6 4,9 5,3  
tekemään 	epämiellyttäviä  tai 	hankalia 
työtehtäviä?  ________ ________ - ________ ________ 

136.Tekevätkö alaisesi  ehdotuksia työhön  5,6 5,5 5,4 5,6  
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi?  _________ _________ - _________ _________ 

137.Ovatko 	alaisesi 	kiinnostuneita  4,8 5,4 5,6 5,4  
tiedoista, 	jotka 	koskevat 	työpaikkasi 
kulloistakin tulostasoa? _______ _______ - _______ _______ 

138.Onko 	sinun 	ja 	alaistesi 	välillä  5,6 5,9 5,8 5,8  
ristiriitoja  tai  erimielisyyksiä?  _________ _________ - _________ _________ 
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139.Minkälaiset  ovat esimiesten  ja  alaisten  5,4 5,8 5,4 5,6  
välit työpaikallasi? ______ ______ - _______ _______ 

140.Miten 	työpaikallasi 	ratkaistaan  6,0 5,9 5,3 5,8  
esimiesten 	ja 	työntekijöiden 	väliset 
erimielisyydet  ja  ongelmat? ________ ________ - 

141.Miten 	työntekijöiden 	välinen  5,3 5,4 5,4 5,4  
yhteistyö sujuu työpaikallasi? ______ ______ - 
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Lute 7. TUPLAT11MI- ongelmanratkaisumenetelmään  liittyvät perusvaiheet. 
Tehdyt ehdotukset kirjoitetaan  A4-papereille  ja  kiinnitetään 
seinätauluun. Valinnat merkitään ruksein taulussa oleville papereille. 
Prosessia ohjaa siihen koulutettu henkilö, sihteeriä ei tarvita 

1. Oma näkemys kehittämistarpeista  
2. Työparin  näkemys  (3 kpl) 
3. Näkemyksien  esittely  
4. Työparin lisänäkemykset  (1 kpl) 
5. Lisänäkemysten  esittely  
6. Ristiinarviointi:  tärkeimpien valinta  
7. Kehittämistarpeiden  ryhmittely 

1. Omat kehittämisideat  
2. Työparin kehittämisideat  (2 kpl) 
3. Kehittämisideoiden  esittely  
4. Työparien lisäideat  (2 kpl) 
5. Lisäideoiden  esittely  
6. Ristiinarviointi:  parhaimpien ideoi-

den valinta  
7. Arviointien esittely  
8. Lisäarviointi  
9. Oman suosikin  valinta  
10. Kehittämisideoiden  ryhmittely 

kehittämishankkeisiin 

ALUSTUS 

Aiheen esittely 
Menetelmän esittely 
Organisointi 

ANALYYSI  (KEHITrAMISTARPEET)  

Tavoitteena selvittää, mitkä ovat työyksikön 
sisäistä toimintaa eniten haittaavat ongelmat, 
eli mitä asioita pitäisi kehittää  ja  parantaa.  

IDEOINTI  (KEHI1TÄMISIDEAI)  

Tavoitteena löytää ideoita  ja  ehdotuksia, jotka 
voisivat lievittää esille nousseita ongelmia  ja 

 parantaa nykyistä tilannetta.  

RATKAISU  (KEHITFÄMISHANKKEET)  

Tavoitteena  on  sopia parhaiden ideoiden 
toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä, 
vastuuhenkilöistä  ja aikatauluista.  Käsittelyssä 
enintään kolme kehittämishanketta.  

1. Omat toimenpideehdotukset kehit-
tämishankkeisiin  

2. Työparin  ehdotukset  (1-2/hanke) 
3. Esittely  
4. Lisäehdotukset  (0-1/hanke) 
5. Lisäehdotusten  esittely  
6. Ristiinarviointi:  tärkeimpien toimen-

piteiden valinta  
7. Toimenpiteiden ryhmittely  
8. Toimenpidelistan  laatiminen pien-

ryhmissä 
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Lute 8.  

Tielaitos  

Työpaikka: 
Palautealue: 	''  'x /o  .-' 	 ri 

Havainnoitsijat  *'7/,9Z /,'k  

Pvin. ,?JT2.  12  
Viikonpv.  
Viikko 
Pv:n nro  
Klo  

0 V  EI! HUOM! 

-  ö  .- 	 p  '-' - .--- - ________________  
/cc';/ 	i • 	7.o//  - - - _________  

.1  
- - - - 

JuJA/c41 - - _______ 
- tj'ik.o i&(h..&( 	(kp  tt  s  -  _L_  - _____________ 

___________________________________________________________ - - - 
— crA' , $/ô ,-.,  h/// 	,a /-/"a 	 - - _________  

V  -  /'e  c'o ,- 	 3 ft/#  / 	a 	 - - _______________  

,a 	e;/'/a/ - - __________ 

-PerÅ- ./ ________ 

-,  Otc, 
-- 1'  _________  

'I  

__________________________________  

ii H________ 
',//y/  -  _L_________  

iii:i____  
________________ 

Onko alueella toimintaa 	 kyllã 	ei 
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Tielaitos 

Tyopaikka: 
Palautealue:  9' 	/  1/,  

Havainnoitsijat  J7/4 /r  
Pvrn.  27 -52  
Viikonpv.  
Viikko 
Pv:n nro  
Klo  

oJ  V  Elli HUOM! 

- __ - _________ 

7 1oo,/A  __________ 
.' - - ___________ 

, 	p'"t,i D//y2ct/ __________ 

—O,'1-o  _______________ 

- 	/a 	 - 

-. 	bc 	,i 	-  4c"  //s,i ______________ 

)QOJjkO,- / ___________ 

-  1111 iii  - __________  

Onko alueella toimintaa 	 kyllä 	ei  
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Työpaikka: 
Palautealue: 	" -  voi 	 o 	R(.  

Havainnoitsijat  7-'  

Viikonpv. 
VIikko 
Pv:n nro  
Klo  

Onko alueella toimintaa 	 ei 
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Vastasitko  ensimmäisellä vastauskerralla?  kyllä -  en -  

Arvioi miten usein alaisesi toimivat  alla  lueteltujen odotustesi mukaisesti. AJATTELE KEJLUNUTI'A 
K1JIJKAUTFA. Ympyröi  se  numero  (1-10),  joka parhaiten vastaa omaa nä.kemvstäsi. 

Miten usein  (%:ia  mandollisista tilanteista):  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  
erittäin harvoin 	 lähes aina  

0-9 % 	10-19  % 20-29 % 30-39 % 40-49 % 50-59 % 60-69 % 70-79 %  80-89 % 90-100  % 

TIEMIEHET  

1. mainitsevat  tai  soittavat työssä ilmaantuneista ongelmista  ja 
yllättävistä  tapahtumista. 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. kertovat minulle kalustossa  ja  laitteissa ilmenneistä 
vioistaja puutteista. 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 8 9 	10 

3. ovat valmiita ratkaisemaan mandolliset näkemyserot  ja 
 ristiriidat keskustelemalla. 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 9 	10 

4. kertovat töistä tultuaan (päivystävälle) mestarille  ja 
säatarkkailij alle  mikä  on  tilanne maastossa.  

5. mainitsevat minulle,  jos  ovat kanssani eri mieltä, kokevat 
minun tehneen virheen  tai  antaneen epäselviä ohjeita.  

6. kertovat (uusista) lisäiaitteistaja tvömenetelmistä 
saaduista kokemuksista.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. kertovat havaitsemistaan liikenneturvallisuutta vaarantavista 
tekijöistä  tai korja.avat  ne itse. 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 8 9 	lO 

8. tekevät ehdotuksia töiden ajoituksestaja siitä miten  ja millä 
 välineillä ne tulisi tehdä. 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 8 9 	10 

9. ovat valmiita oppimaan uusia taitoja  ja  tekemään 
erilaisia tehtäviä. 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 8 9 	10 

10. sanovat oman mielipiteensä  ja  tekevät aloitteita palavereissa 
 ja  kandenkeskisissä keskusteluissa. 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. täyttävät tuntilaput huolellisesti  ja  ajoissa.  

12. palauttavat työkalut  ja  muut tavarat puhdistettuna 
paikoilleen käytettyään niitä.  

13. käyttävät työn vaatimia varoitusmerkkejäisuojaimia.  

14. tekevät työt niinkuin  on  yhdessä sovittu, elleivät olosuhteet 
perustellusti vaadi toisenlaisia toimenpiteitä.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Vastasitko  ensimmäisellä vastauskerralla?  kyllä -  en -  

Seuraavassa  on luetteloitu  tärkeimmät odotukset, joita työpaikkasi työntekijöillä  on  esimiestään  ja 
 työtovereitaan kohtaan. Arvioi miten usein esimiehesiltvötoverisi toimii kyseisellä tavalla. AJATTELE 

KULUNUTFA KUUKAUTTA. Ympyröi  se  numero  (1-10),  joka parhaiten vastaa omaa näkemystasi. 

Miten usein (%:ia mandollisista tilanteista):  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  
erittäin harvoin 	 lähes aina  

0-9% 	10-19  % 20-29% 30-39% 40-49% 50-59% 60-69% 70-79 %  80-89 % 90-100  %  

ESIMIEHENI  

1. tiedottavat  uusista laitteista, työjäijestelyistä-  ja  menetelmistä 
ym.  työhöni tulevista muutoksista riittävän ajoissa. 	1 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

2. mainitsevat minulle muutamalla sanalla,  jos  kokevat minun 
osoittaneen  aloitteellisuutta  tai  tehneen jonkun työn hyvin. 	1 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

3. antavat toimeksiannon yhteydessä kaikki tarvittavat tiedot. 	1 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

4. keskustelevat tulevista töistä/hankkeista  ja  niiden 
toteuttamistavasta  riittävän ajoissa. 	 1 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

5. kysyvät  ja  kuuntelevat mielipiteitämme työmenetelmiin, 
-välineisiin  ja  -järjestelyihin liittyvissä asioissa. 	 1 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

6. kielteistä palautetta antaessaan kertovat miten voisin 
tehdä työni paremmin  -  eivät syyttele. 	 1 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

7. käyvät maastossa  tai  soittavat kvsellen työn edistymisestä  
ja  vaikeuksista sekä kertoen työhön tulleista muutoksista. 	1 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

8. kysyvät etukäteen halukkuuttani hälytyksiin ym. töihin  

9. suhtautuvat myönteisesti saamaansa palautteeseen.  

10. antavat suunnitella itse työni - eivät puutu yksityiskohtiin  

11. keskustelevat kanssamme turvallisista työtavoista.  

12. antavat mandollisuuden  ja  aikaa perehtyä uusiin töihin.  

13. painottavat suojainten käytön  vm.  ts-ohjeiden merkitystä  

14. jakavat tvötehtävát  ja hälytykset  tasaisesti.  

15. joustavat lomienja vapaapäivien pidossa  vm.  asioissa.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.  ovat selvillä töittemme luonteesta  ja  maaston olosuhteista. 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Miten usein (%:ia mandollisista tilanteista):  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  
erittäin harvoin 	 lähes aina  

0-9  % 	10-19  %  20-29% 30-39  %  40-49  %  50-59  %  60-69  %  70-79  %  80-89  %  90-100  %  

Myös kysymyksessä  32  myönteinen vaihtoehto  on  oikealla puolella  (6-10)!  

TYÖTOVERINI  ...: 	 - 	 +  

17.  kertovat "epäilyttävistä" matkustajista  ja  muista poikkeavista 
tapahtumista. 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.  kertovat minulle koneissa, valoissa  ja  laitteissa ilmenneistä 
vioista  tai  koijaavat  viat itse.  

19  kertovat havaitsernistaan uusista tavoista korjatalhuoltaa 
koneita  ja  laitteita.  

20. kertovat minulle havaitsemistaan hyvistä jarrutustavoista, 
ajotavoista eri säissä  vm. nikseistä.  

21. kvselevät  miten yövuoro  on  mennyt - mahtavat jäädä 
kuuntelemaan mitä toisella  on  sanottavaa.  

22. ovat valmiita ratkaisemaan mandolliset näkemyserot  ja 
 ristiriidat keskustelemalla.  

23. kuuntelevat  ja  ottavat huomioon muiden ehdotukset siitä 
miten  ja millä  välineillä työt  ja huollot  tulisi tehdä.  

24. huolehtivat yövuoroon kuuluvista velvollisuuksista.  

25. kertovat miksi, eivät kerinneet huolehtia heille 
kuuluneista huoltotöistä.  

26. tulevat riittävän ajoissa  (n. 10  kymmenen minuuttia 
ennen vuoronvaihtoa) töihin.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. soittavat,  jos  myöhästyvät vuoronvaihdosta. 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. ovat valmiita joustamaan työajoissa.  jos  toiselle tulee menoja.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. ovat valmiita vaihtamaan kanssani työtehtäviä  tai 
 työvuoroa  väliaikaisesti. 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. pitävät lossin, lossialueen  ja kopin  siistinä  ja jäijestyksessä. 	1 	2 3 4 5 6 7 8 9 	10 

31. kertovat havaitsemistaan vaaroista  ja läheltäpiti -tilanteista. 	1 	2 3 4 5 6 7 8 9 	10 

32. kerro eteenpäin heille kertomiani henkilökohtaisia asioita.1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Arvioi miten usein alaisesi toimivat  alla  lueteltujen odotustesi mukaisesti. Ajattele kulunutta puolta vuotta. 
Ympyroi  se  numero  (1-10),  joka parhaiten vastaa omaa näkemystäsi. 

Miten usein (%:ia mandollisista tilanteista):  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  
erittäin harvoin 	 lähes aina  

0-9  %  10-19  %  20-29% 30-39  %  40-49  %  50-59  %  60-69  %  70-79  %  80-89  %  90-100  % 

ALAISENI ...:  

1. tulevat puhumaan kanssani työssään ilmenneistä ongelmista.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. kertovat poissaollessani tapahtuneista asioista. 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3  kertovat, mitä  he  odottavat minulta - 
millaista tukea  ja  apua tarvitsevat kulloinkin.  

4. mainitsevat,  jos  ovat kanssani eri mieltä, kokevat 
minun tehneen virheen  tai  antaneen epäselviä ohjeita  

5. mainitsevat työjärjestelyissä, atk-jä.rjestelmissä  ja 
työoloissa  olevista puutteista.  

6. mainitsevat,  jos  tekemäni ratkaisu  on  ollut hyvä.  

7. ottavat oppia saamastaan ohjaavasta palautteesta.  

8. ovat valmiita ratkaisemaan mandolliset nakemyserot  ja 
 ristiriidat keskustelemalla.  

9. pohtivat kanssani työjärjestely- ym. ongelmien ratkaisua.  

10. sanovat oman mielipiteensä  ja  tekevät muutosehdotuksia 
palavereissa  ja  kandenkeskisissä keskusteluissa.  

11. ratkaisevat itse työssä ilmenneet pienet ongelmat.  

12. ovat valmiita oppimaan uusia taitoja  ja  tekemään 
erilaisia tehtäviä.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. tekevät työt hyvin  ja  vastuullisesti. 	 1 2 3 4 5 	6 7 8 9 10 

14. suhtautuvat "asiakkaisiin" joustavasti  ja  ystävällisesti. 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. ovat valmiita tekemään toistensa töitä  ja  auttamaan toisiaan.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. ovat valmiita tekemään epä.miellyttäviäkin töitä. 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Seuraavassa  on  luetteloitu  tärkeimmät odotukset, joita työpaikkasi työntekijöillä  on  esiniiestäan  ja 
 työtovereitaan kohtaan. Arvioi miten usein esizruehesiltyötoverisi toimivat kyseisellä tavalla. Ajattele 

kulunutta puolta vuotta. Ympyroi  se  numero  (1-10),  joka parhaiten vastaa omaa näkemystäsi. 

Miten usein (%:ia mandollisista tilanteista):  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  
erittäin haivom 	 lähes aina  

0-9  % 	10-19  %  20-29% 30-39  %  40-49  %  50-59  %  60-69  %  70-79  %  80-89  %  90-100  % 

ESJMIEHENI  

1. tiedottaa uusista työjärjestelyistä  ja toimintakäytännöistä 
ym.  työhöni tulevista muutoksista riittävän ajoissa.  

2. neuvoo  ja  auttaa atk-laitteisiin, ohjelmointiin, hankintoihin, 
ajoihin ym. töihin liittyvissä asioissa.  

3. kysyy  ja  kuuntelee mielipiteitämme työmenetelmiin, 
-välineisiin  ja  -järjestelyihin liittyvissä asioissa.  

4. mainitsee,  jos  huomaa työssäni puutteita  ja  kertoo samalla 
miten voisin parantaa suoritustani.  

5. mainitsee,  jos  kokee minun osoittaneen aloitteellisuutta  tai 
 tehneen jonkun työn hyvin.  

6. kertoo mitä kokouksissa  on  sovittu.  

7. työtä antaessaan keskustelee työn tavoitteista, aikataulusta 
 ja  mandollisista ongelmakohdista.  

8. on  valmis tarvittaessa muuttamaan mielipidettään 
 ja  tekemään asioita uudella tavalla.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. antaa suunnitella itse työni - ei puutu pikkuasiolhin. 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. antaa kaikille mandollisuudet päastä koulutuksen. 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. pitää puoltamme  ja  vie  eteenpäin meidän tekemiä ehdotuksia.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. keskustelee kanssamme työolojen kehittämiseen 
liittyvistä asioista. 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. jakaa työt  ja tuuraukset  tasapuolisesti  ja  on  päätöksissään 
 muutenkin oikeudenmukainen. 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. ei kerro eteenpäin hänelle uskomiarii henkilökohtaisia asioita.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. tuntee työni  ja sen  vaatimukset. 

	

	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

jatkuu seuraavalla sivulla! 
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Miten usein (%:ia mandollisista tilanteista):  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
eritthn  harvoin 	 lähes aina  

0-9% 	10-19% 20-29% 30-39% 40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 90-100%  

TYÖTOVERINI  

16. kannustavat  ja  tukevat minua tarvittaessa.  

17. kertovat virheistäni  ja  opastavat  minua samalla.  

18. kertovat minulle,  jos  käyttäytymiseni  ärsyttää  ja 
 miten voisin tapojani muuttaa.  

19. kertovat atk-järjestelmiin, määräyksiin  ja  ohjeisiin tulleista 
muutoksista ym. tiedoista, jotka vaikuttavat työhöni.  

20. kertovat mitä ovat saaneet kuulla työasioista.  

21. kertovat huomaamistaan nopeammista tavoista tehdä työ 
 ja  välttää virheitä.  

22. kysyvät voivatko auttaa,  jos  huomaavat 
että minulla  on  kiire  ja  itsellä  on  aikaa.  

23. mahtavat neuvoa omat tehtävansahyvin tuuraajille.  

24. ovat valmiita tarvittaessa tuuraamaan minua  ja 
 tekemään töitäni.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.  ovat valmiita pohtimaan kanssani jonkin ongelman ratkaisua.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26  ovat valmiita ratkaisemaan mandolliset ristiriidat  tai 
nakemyserot  keskustelemalla. 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.  myöntävät virheensäja ottavat opiksi saamastaan ohjauksesta.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. koxjaavat  tai  poistavat aiheuttamansa  tai löytamansa 
häiriätIviat tietojärjestelmissä tai laittoistoissa. 

29. ovat halukkaita oppimaan uusia taitoja  ja  jäijestelrniä.  

30. tekevät oman osansa yhteisistä töistä.  

31. eivät kerro esiiniehelle  tai työtovereille  heille kertomiani 
henkilökohtaisia asioita.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32.  hoitavat määräajassa  asiat,  jotka  on  heidän vastuulleen 
sovittu, eivätkä jätä niitä toisten tehtäväksi. 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Lute 10.  Yhteistyö-indeksien kehitys Hyvinkään tiemestaripiirissä. 
Käytetty asteikko  1-10. 

lähtötas 	 palautevaihe  

5!. 	 I 

1 	 2 	 3 	 4 	 5  

vaga uskerta  

—c'-----  AIait 	S 	miehet 	• 	1ötoverit  

Lute 11.  Yhteistyö-indeksien kehitys Tuusniemen tiemestaripiirissä.  

7r  

ka  

4! 	 I 	 I 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 

vastauskerta  

—0-----  Alaiset 	• 	Esimiehet 	U 	Työverit 
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Lute 12.  Yhteistyö-indeksien kehitys Iisalmen tiemestaripiirissä.  

8.00 

7.00 

ka  

6.00 

5.00 
2 	 3 	 4 

vastauskerta  

—KO'----  Esimiehet- 	• 	Tyotoverit- 	• 	Alaiset- 
indeksi 	 indeksi 	 indeksi  

Lute 13.  Yhteistyö-indeksien kehitys Kuopion piirikonttorin hallintopalvelujen 
henkilöstöhallinnossa. 

: ; liii 	liii 
ka 

vastauskerta 

-------  Esimiehet 	• 	Työtovent 	U 	Alaiset- 
-indeksi 	 -indeksi 	 indeksi 
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Lute 13.  Yhteistyö-indeksien kehitys Kuopion piirikonttorin atk-palveluissa.  

9  

ka  8 

1 	 2 
	

3 	 4 

vasta uske rta 

—0----  Esimies- 	• 	Työtovent- 	U 	Alaiset- 
indeksi 	 indeksi 	 indeksi  

Lute 13.  Yhteistyö-indeksien kehitys Kuopion piirikonttorin taloushallinnossa.  

9  

ka  8 

7 
1 	 2 	 3  

vastauskerta  

—0-----  Esimies- 	• 	Työtoverit- 	• 	Alaiset- 
indeksi 	 indeksi 	 indeksi  
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Lute 14.  Yhteistyö-indeksien kehitys Kuopion tiemestaripiirin tiemiehillä. 

ka  

vasta  uske rta  

------0-----  Esimiehet- 	• 	Työtoverit- 	• 	Alaiset- 

indeksi 	 indeksi 	 indeksi  

Lute 14.  Yhteistyö-indeksien kehitys Kuopion tiemestaripiirin lossareilla.  

lo 

9 

ka  

8 

7 
1 	 2 	 3 	 4 

vastauskerta  

----0-----  Esirniehet- 	• 	Tyätovent- 	U 	Alaiset- 
indeksi 	 indeksi 	 indeksi  
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Lute 15.  Yhteistyö-indeksien kehitys Kuopion keskus -korjaamossa.  

vasta uske rta 

• 	Esimiehet-  —0—  Työbvent- 	• 	Alaiset- 
indeksi 	 indeksi 	 indeksi  
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