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Tuloksellinen työyhteisö 2023 
- mitä tutkimus kertoo 

suomalaisista työyhteisöistä?

• Työyhteisöjen vahvuudet ja 
kehityskohteet

• Tuloksellisuuden tila

• Avaintekijät



Autamme sinua rakentamaan hyvinvoivan ja tuloksellisen työyhteisön 

tutkitun tiedon, näkemyksen ja osallistavan kehittämisen keinoin.

• Ainutlaatuisen EFEKTI™-henkilöstökyselymme avulla selvität tiimien 

tuloksellisuuden nykytilan ja saat askelmerkit vaikuttavaan kehittämiseen. 

• Tuemme tulosten viemisessä käytäntöön ja autamme edistämään tiimien ja 

esihenkilöiden toimeenpanokyvykkyyttä.

• Ratkaisemme myös muut henkilöstöön ja asiakkaisiin liittyvät tiedontarpeet 

ja autamme löytämään tiedosta olennaisen. 



Tuloksellisen 
työyhteisön 
viitekehys - EFEKTI™

Toiminnan 
tarkoitus

Innostava missio ja selkeät 

tavoitteet ovat tuloksellisen ja 

hyvinvoivan työyhteisön 

perusta. 

EFEKTI™-henkilöstökyselymme 

mittaa luotettavasti 

tuloksellisen työyhteisön 

osa-alueita.

Työyhteisön toimeenpanokyky 

varmistaa onnistumisen 

kierteen!



Tuloksellinen työyhteisö 
2023

Paneelitutkimuksen tulokset



Tuloksellinen 
työyhteisö 2023

Toiminnan 
tarkoitus

Toteutimme suomalaista 

työväestöä edustavan N=1000 

vastaajan paneelitutkimuksen 

joulukuussa 2022.

Kysely pohjautui tuloksellisen 

työyhteisön viitekehykseemme. 

Kyselyssä mitattiin viittä 

tuloksellisen työn osa-aluetta ja 

se sisälsi noin 40 numeerista 

väittämää. 
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Olen innostunut työstäni

Työni päämäärät ja tavoitteet ovat
selkeät

Voin osallistua riittävästi työni
tavoitteiden asettamiseen

Osaamiseni vastaa työni vaatimuksia

Minulla on riittävästi mahdollisuuksia
osallistua toimintamme kehittämiseen

Koen työni päämäärät ja tavoitteet
merkityksellisiksi

Jaamme osaamista ja tietoa
työyhteisössäni

Työtäni koskeva tieto on helposti
saatavilla

Meillä jokainen voi turvallisesti nostaa
esiin epäkohtia ja haasteita

Uskon kykyymme saavuttaa työmme
tavoitteet

Koen, että yrityksen tavoitteet ovat
ponnistelemisen arvoisia

Uskon yrityksen menestykseen
tulevaisuudessa

EFEKTI™-indeksi 
kuvaa tiimin 
tuloksellisuuden 
nykytilan



Mitä tulokset meille 
kertovat?



Tuloksellisuuden perusta on hyvässä kunnossa! 

Osaamiseni vastaa työn 
vaatimuksia

81 %

Työni päämäärät ja 
tavoitteet ovat selkeät

80 %

Tiedämme, mitä 
asiakkaamme meiltä 

odottavat

84 %

Vastausasteikko 1-5, kuviossa samaa mieltä (4+5) olevien %-osuus



Kulkevatko heikkoudet käsi kädessä?

Minulla on riittävästi 
mahdollisuuksia osallistua 
toiminnan kehittämiseen

49 %

Koen palautuvani työstä 
riittävästi

51 %

Esihenkilöni käyttää 
riittävästi aikaa ihmisten 

johtamiseen

45 %

Vastausasteikko 1-5, kuviossa samaa mieltä (4+5) olevien %-osuus
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Stressaantunut

Turhautunut

Luottavainen

Innostunut

Huolestunut

Energinen

Toiveikas

Levollinen

Pitkästynyt

Ärtynyt

Viime viikkoina työssä vallitsevat tunteet
%-osuus vastaajista, jotka valinneet ko. tunnetilan

Stressi vallitsevin 
tunnetila – innostus 
vallitsevaa joka 
neljännellä

• Naisilla stressaantuneisuus on 
vallitsevin tunnetila, miehillä levollisuus

• 18-24-vuotiaat ovat ainoa ikäryhmä, 
joilla innostus on vallitsevin tunnetila.

• Johtavassa asemassa olevilla 
turhautuminen on vallitsevin tunnetila.

• Palvelusikäryhmistä 6-10 v. 
työskennelleet tuntevat eniten 
stressiä. 

• Esihenkilöillä stressiä, turhautumista ja 
huolestumista ilmenee enemmän kuin 
työntekijöillä.



Miltä työyhteisöt näyttävät 
tuloksellisuuden valossa?



INNOSTUS TYÖHÖN
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SUORITTAJAT 18 % 

”Tiedän mitä minulta 

odotetaan, mutta draivi 

tehdä sitä on hukassa!”

EDISTÄJÄT 62 % 

”Tiedän mitä varten 

työskentelen täällä ja annan 

parhaani sen eteen!”

IRRALLISET 14 % 

”En tiedä mitä minulta 

odotetaan, ja kiinnostuskin 

alkaa olla vähissä!”

POTENTIAALIT 6 % 

”Teen työtäni innolla, mutta 

kohdistuukohan työpanokseni 

oikeisiin asioihin?”

Kolme viidestä työntekijästä kukoistaa, 
14 % suorassa lähtöriskissä



Voin osallistua

riittävästi työni

tavoitteiden

asettamiseen

Minulla on

riittävästi mahdol-

lisuuksia osallistua

toimintamme

kehittämiseen

Työtäni koskeva

tieto on helposti

saatavilla

Meillä jokainen voi

turvallisesti

nostaa esiin

epäkohtia ja

haasteita

Uskon yrityksen

menestykseen

tulevaisuudessa

Johtava asema

N=19
3.89 3.84 3.95 3.95 3.89

Ylempi toimihenkilö

N=167
3.82 3.64 3.34 3.65 3.83

Alempi toimihenkilö

N=160
3.46 3.34 3.49 3.57 3.77

Työntekijä

N=654
3.48 3.14 3.49 3.52 3.76

Vastausasteikko 1-5, taulukossa keskiarvot

Havaintoja ammattiryhmistä



Miten tuloksellisuutta voidaan edistää?

Paneelitutkimuksen datasta tehty mallinnus kertoo, mihin asioihin keskittymällä 

voidaan todennäköisimmin parantaa toiminnan tuloksellisuutta!

VAHVISTA INNOSTUSTA

1. Voin osallistua riittävästi työni 

tavoitteiden asettamiseen

2. Olen tyytyväinen tekemämme työn / 

tuottamiemme palvelujen laatuun

3. Minulla on riittävästi mahdollisuuksia 

kehittyä työssäni

4. Koen palautuvani työstä riittävästi

5. Koen, että minua arvostetaan 

työyhteisössäni

SELKIYTÄ SUUNTAA

1. Roolit ja vastuut ovat meillä selkeitä

2. Voin osallistua riittävästi työni 

tavoitteiden asettamiseen

3. Uskon kykyymme saavuttaa työmme 

tavoitteet

4. Osaamiseni vastaa työni vaatimuksia

5. Tiedämme, mitä asiakkaat meiltä 

odottavat



Päällimmäiset ajatuksesi 
tuloksista?



Seuraavat webinaarimme – ilmoittautuminen 
avautuu somekanavissamme pian!



Kiitos mielenkiinnosta ja työniloa!

www.promenade.fi

https://www.promenade.fi/
https://www.facebook.com/promenadeinsight
https://www.linkedin.com/company/promenade-insight
https://www.instagram.com/promenadeinsight/
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