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Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen



Työyhteisön tilaa voi arvioida 
ja kehittää rakentavasti

Parempi Työyhteisö -kysely (ParTy) on organisaa-
tioiden tulokselliseen kehittämiseen suunniteltu 
työväline. ParTy-kysely sopii kaikenlaisille organi-
saatioille ja se on räätälöitävissä erilaisiin tarpei-
siin. Käytössä on useita kielivaihtoehtoja.
 Kysely perustuu työstressiä ja organisaatiokäyt-
täytymistä selittäviin teorioihin sekä terveen ja 
tuottavan organisaation malliin. Kyselyn laatimi-
sessa on hyödynnetty uusinta tutkimustietoa, pit-
käaikaista kokemusta työyhteisöjen kehittämises-
tä sekä asiakaspalautetta. 

Luottamuksellisuudella 
avoimeen keskusteluun

Luottamuksellisuus on henkilöstön näkemyksiä 
selvitettäessä tärkeää, ja se parantaa vastausaktii-
visuutta sekä tulosten luotettavuutta. Työterveys-
laitoksen toimintatapa takaa, että tiedonkeruu ja 
raportointi ovat täysin luottamuksellisia. Vastaami-
nen tapahtuu nimettömänä ja kysely toteutetaan 
joko internet- tai paperikyselynä. Tulokset rapor-
toidaan siten, ettei yksittäisiä vastaajia voi tunnis-
taa. Avoin keskustelu ja rakentava lähestymistapa 
ohjaavat ratkaisujen löytämiseen ja toimintatapo-
jen parantamiseen.

Kohti Parempaa Työyhteisöä

Parempi Työyhteisö -kyselyllä voidaan selvittää 
työyhteisön nykytilaa, suunnitella kehittämistoi-
mia ja arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta.

Kysy

Henkilöstön näkemysten kysyminen on ensimmäi-
nen askel kohti parempaa työyhteisöä. ParTy-ky-
selyn avulla selvitetään henkilöstön näkemyksiä 
tuloksellisen toiminnan ja hyvinvoinnin kannalta 
tärkeistä asioista. Se antaa hyvän kokonaiskuvan 
organisaation sekä työryhmien nykytilasta ja toi-
mivuudesta.

Rakennamme kyselyn organisaation 
tilanteeseen sopivaksi.

Arvioi

ParTy-kysely on koko työyhteisön arviointityökalu. 
Se soveltuu erinomaisesti kehittämisen apuväli-
neeksi organisaation eri tasoilla. Selkeiden tulos-
raporttien avulla voi helposti arvioida ryhmän vah-
vuuksia ja kehittämiskohteita. Yhteinen keskustelu 
auttaa kohdentamaan kehittämistoimia niihin asi-
oihin, jotka ovat toiminnan sujumisen kannalta 
tärkeitä. Kaikilla työyhteisön jäsenillä tulee olla 
mahdollisuus osallistua tulosten käsittelyyn.

Tuemme esimiehiä käsittelemään tuloksia 
rakentavasti ja motivoimaan henkilöstöä.

Kehitä

Jokaiselle tulee tarjota mahdollisuuksia vaikuttaa 
oman työyhteisönsä kehittämiseen. Tulosten kä-
sittelyn jälkeen sovitaan, miten asioita lähdetään 
muuttamaan. Kehittämisen ei pidä olla erillään 
käytännön työstä, vaan se on osa työn tekemistä.

Tuemme työyhteisöjä ohjaamalla kehittä-
mispäiviä ja -prosesseja. Autamme eri-
tyisesti esimiehiä vahvistamaan rooliaan 
työyhteisönsä kehittäjänä.

Seuraa

Kyselyssä mitataan asioita, joihin työyhteisön 
omalla toiminnalla ja esimiestyöllä voidaan vaikut-
taa. Kun kysely toistetaan säännöllisin väliajoin, 
tehtyjen kehittämistoimien ja niiden vaikutusten 
seuraaminen on helppoa.

Toteutamme kyselyitä pitkäjänteisesti ja 
autamme trendien tulkitsemisessa.

Parempi työyhteisö 
– ilmapiirikysely



ParTy-kyselyn perusosaan valitut aiheet ovat tutkitusti yhteydessä henkilös-
tön hyvinvointiin, työyhteisön toimivuuteen ja muutosvalmiuteen. Aihealu-
eet ovat seuraavat:

Parempi työyhteisö 
– kyselyn sisältö

Asiakkaan tarpeiden mukaan kyselyyn on mahdollista lisätä 1-3 syventävää 
aihealuetta tai organisaation omia kysymyksiä. Esimerkkejä mahdollisista 
syventävistä aihealueista:

• Työryhmän ilmapiiri ja yhteistyö

• Työryhmien välinen yhteistyö

• Lähimmän esimiehen toiminta

• Työpaikan johdon toiminta

• Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen

• Työn sisältö ja järjestelyt

• Työstressi

• Työn ilo

• Kehittämisen edellytykset

• Osaamisen kehittäminen ja hallinta

• Muutoksen hallinta

• Työkyky

• Työn kuormitustekijät

• Fyysinen työympäristö

• Työn sujuvuus

• Tasa-arvo

• Tasapuolinen kohtelu

• Palkitsemiskäytännöt

• Epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen

• Väkivalta ja uhkatilanteet työssä

Syventävien aihealueiden kautta on mahdollista löytää tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi innovatiivi-
suuteen, oikeudenmukaisuuteen ja voimavaroihin. Erilaisia teemoja yhdistelemällä saadaan monipuolisempi 
kuva organisaation menestystekijöistä.



Raportointi on visuaalisesti  
selkeää, jolloin tulosten tulkinta 
onnistuu helposti. Sisäinen ja ulkoi-
nen vertailu auttavat kehittämis-
kohteiden ja vahvuuksien arvioin-
nissa. 

Selkeä raportointi ohjaa 
oikeisiin johtopäätöksiin
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* Työstressi: pieni arvo on hyvä

Tulokset on esitetty kuvassa keskiarvoina
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Kuinka hyvin olet selvillä oman
työsi tehtävistä ja tavoitteista?

Kuinka hyvin olet selvillä oman
työryhmäsi tehtävistä ja

tavoitteista?

Kuinka hyvin olet selvillä koko
organisaation tehtävistä ja

tavoitteista?

Malli organisaatio Suomen keskiarvo Suomen korkein yritystason tulos

(myönteisesti suhtautuvien %-osuus, arvot 4-5)
%
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Voitko käyttää tietojasi ja
taitojasi työssäsi?

Voitko vaikuttaa työtäsi
koskeviin asioihin?

Kuinka paljon työsi tarjoaa
mahdollisuuksia

henkilökohtaiseen
kehittymiseen?

Malli työryhmä Malli organisaatio

Organisaation matalin työryhmätason tulos Organisaation korkein työryhmätason tulos

(myönteisesti suhtautuvien %-osuus, arvot 4-5)%

Aihekohtainen tuloskooste antaa kokonais-

kuvan organisaation ja työryhmän tilanteesta. 

Tuloskooste mahdollistaa kyselyn yhdistämisen 

muuhun toiminnan seurantaan.

Organisaation tuloksia verrataan Työterveys-

laitoksen suomalaiseen vertailuaineistoon, jota 

päivitetään säännöllisesti. Korkein organisaatiota-

son tulos Suomessa toimii kannustavana bench-

markina.

Työryhmien tuloksissa käytetään organisaa-

tion sisäistä vertailua. Sisäinen vertailu helpot-

taa ryhmän tilanteen arviointia. Se auttaa myös 

löytämään hyviä käytäntöjä ja mahdollistaa niiden 

hyödyntämisen koko organisaatiossa.



miselle on hyvä arvioida ennen kyselyprosessin 
aloittamista, jotta kyselyn kautta annettu lupaus 
voidaan pitää.
 Johdon tehtävä on luoda edellytykset ja tukea 
kehittämistä. Arvostava ilmapiiri ja vaikutusmah-
dollisuudet lisäävät henkilöstön sitoutumista ke-
hittämiseen. Riittävät resurssit, selkeä vastuunjako 
ja toiminnan ratkaisukeskeisyys lisäävät onnistu-
misen mahdollisuuksia. Voimme yhdessä johdon 
kanssa arvioida ja vahvistaa organisaation kehittä-
misen edellytyksiä.

Toiminnan suunnitelmallisella kehittämisellä saavutetaan hyvinvoiva työyh-
teisö ja menestyvä organisaatio.

Kyselyn toteuttaminen on viesti henkilöstölle sii-
tä, mitä asioita organisaatiossa pidetään tärkeinä. 
Kun henkilöstön mielipiteitä kysytään, syntyy odo-
tus että mahdollisiin epäkohtiin puututaan. Kyse-
lyn toteuttaminen ja toistaminen eivät vielä takaa 
kehittymistä paremmaksi työyhteisöksi. Tulosten 
käsittelyn tulee johtaa konkreettisiin toimenpitei-
siin, jotta kehittyminen on mahdollista.
 Jos organisaatiossa ei ole kehittämistä tukevaa 
ilmapiiriä, eikä tulosten käsittelyä ole suunniteltu 
riittävän hyvin, voivat kyselyyn käytetyt voimava-
rat valua osittain hukkaan. Edellytykset kehittä-

                                          

Kysely on lupaus
ja alku kehittämiselle

                                          

Kyselystä 

kehittämiseen 



Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 Helsinki
Puh. 030 4741

Aluetoimipisteet sijaitsevat
Kuopiossa, Lappeenrannassa,
Oulussa, Tampereella ja Turussa

www.ttl.fi/palvelut

Terveen 
työelämän edistäjä

Työterveyslaitos on tutkimus- ja 
asiantuntijalaitos, joka edistää 
työn terveellisyyttä ja turval-
lisuutta, sekä hyvinvointia. 
Tuotamme ratkaisuja työelämän 
tarpeisiin tutkimuksen, kou-
lutuksen, tiedonvälityksen ja 
palvelujen avulla.


