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Työhyvinvointikyselyn prosessikuvaus
SUUNNITTELUVAIHE:
Työhyvinvointikysely toteutetaan sähköisesti
3 vuoden välein loka-marraskuussa.

Valmistelutyöryhmä
(henkilöstöpalvelut, kirkkoherrojen
edustaja, työntekijöiden edustaja)
linjaa toteutustavan.

Viedään johtoryhmälle tiedoksi
aikataulu ja toteutustapa.

TOTEUTUSVAIHE:
Kysely toteutetaan kattavasti koko
seurakuntayhtymän henkilöstölle
(vähintään ½ vuoden virka-/työsuhde) ja
kyselyyn vastaaminen tapahtuu työajalla.

Kyselyn tulokset toimitetaan tiimeittäin
seurakunnan
kirkkoherralle/palveluyksikön
esimiehelle.

ARVIOINTI:
Tutkimuksen toteuttaja
esittelee tulokset
johtoryhmälle ja yhteiselle
kirkkoneuvostolle.

Tulokset tiedotetaan
henkilöstölle sähköpostitse
ja intrassa.

Tutkimuksen tulokset tiedotetaan
työntekijäkokouksessa. Tulokset
arvioidaan ja sovitaan tarvittavat
toimenpiteet tiimien valmistelun
pohjalta. Arviointiin varataan
riittävästi aikaa. Tarvittaessa
työyhteisö tukeutuu ulkopuoliseen
asiantuntijaan.
Vastuu kirkkoherralla/yksikön
johtajalla.

SEURANTA:
Sovitut toimenpiteet ja
mahdolliset jatkotoimet
käydään läpi
työntekijäkokouksissa
lokakuun loppuun mennessä

Mahdolliset lisäraportit toimitetaan
kirkkoherran/palveluyksikön esimiehen
pyynnöstä henkilöstöpalvelujen kautta.

Asiaa koskevat
työntekijäkokousten
muistiot tuodaan tiedoksi
yhteistyötoimikuntaan
vuoden loppuun
mennessä.

Sovittujen toimenpiteiden
toteutuminen ja mahdollisesti vielä
tarvittavat jatkotoimenpiteet ja
niiden seuranta tuodaan tiedoksi
seurakuntaneuvostoon/yhteiseen
kirkkoneuvostoon

Oulun ev.-lut. seurakunnat

Tutkimustulokset ja sovitut
toimenpiteet käsitellään
seurakuntaneuvostoissa,
yhteisessä
kirkkoneuvostossa, yhtymän
johtokunnissa,
johtoryhmässä ja
yhteistyötoimikunnassa
huhtikuun loppuun
mennessä.
Mahdollisesti kesken
jääneiden toimenpiteiden
toteutuminen arvioidaan ja
saatetaan loppuun
viimeistään kahden vuoden
kuluttua
työhyvinvointikyselyn
järjestämisestä, tarvittaessa
ulkopuolisen asiantuntijaan
tukeutuen.

Työhyvinvointikyselynraportit
• Valmisteltaessa kysymyksiä on huomioitava
työnantajan organisaatiorakenne ja se,
millaisia raportteja halutaan kyselyn tuloksista
• ”Raportissa on oltava selkeä ja kattava tutkimustulosten
yhteenveto. Tutkimustulokset on analysoitava ja niitä on
kommentoitava sanallisesti. Raporttiin on kirjattava
tutkimustuloksiin liittyvät kehittämisideat. Raportin on
sisällettävä myös esimieskohtaiset osaraportit.”

Yhtymäjohto
Perushenkilöstö arvioi johtajaa sekä tiimiesimiehenä
että johtavana viranhaltijana
Yhtymäjohtaja ei arvioi ketään.
Johtaja

Palveluyksikköjen johtavien
viranhaltijoiden arviot
esimiestoiminnan arvioinnissa
kohdistuu yhtymäjohtajaan.
Tulokset eivät saa jäädä
palveluyksikön sisäiseen
raportointitulokseen
Henkilöstöpäällikkö

Yhtymän
palveluyksiköt

Yhtymän palveluyksiköt
Hautauspalvelut
Perushenkilöstö arvioi omaa
tiimiesimiestään ja yksikön johtavaa
Tiimiesimies
viranhaltijaa.
Tiimiesimiehet arvioivat oman yksikkönsä
Hautaustoimen
johtavaa viranhaltijaa sekä tiimiesimiehenä päällikkö
että johtavana viranhaltijana
Palveluyksikköjen johtavat viranhaltijat
Tiimiesimies
Arvioivat yhtymäjohtajaa sekä
tiimiesimiehenä että johtavana
viranhaltijana
Rauhan tervehdys omana yksikkönään
Henkilöstö arvioi viestintäpäällikköä. Rauhan
Tiimiesimies
tervehdyksen tuloksia ei kuitenkaan
Kiinteistöjohtaja
yhdistetä viestintäpalvelut tiimiin.
Tiimiesimies

Kiinteistöpalvelut
Viestintäjohtaja

Talousjohtaja
Tiimiesimies
Tiimiesimies

Henkilöstöpalvelut

Talous- ja tukipalvelut

Tiimiesimies

Viestintäpalvelut

Rauhan Tervehdys

Seurakunnat
Seurakunnat
Perushenkilöstö tiimeissä arvioi omaa
tiimiesimiestään ja kirkkoherraa johtavana
viranhaltijaa. Kirkkoherran suorat alaiset
arvioivat kirkkoherraa tiimiesimiehenä sekä
johtavana viranhaltijana.
Tiimiesimiehet arvioivat oman
seurakuntansa kirkkoherraa sekä
tiimiesimiehenä että johtavana
viranhaltijana.
Kirkkoherrat
eivät arvioi ketään.

Kirkkoherra

Kirkkoherraa arvioitaessa
tulokset eivät saa jäädä
tiimin sisäiseen
raportointitulokseen
Tiimiesimies

Diakoniatiimi

Tiimiesimies

Kasvatuksen tiimi

Tiimiesimies

Papistontiimi

Kysymyspatteristo
Taustamuuttujat
- Seurakunta / yhtymän palvelualue,
johon kuulut?
- Sukupuoli
- Ikä
- Kuinka kauan olet ollut nykyisen
työnantajasi palveluksessa? (Oulun
ev.lut. seurakuntayhtymä ja
mahdollinen liitosta edeltävä aika)
- Henkilöstöryhmä
• Viimeisen vuoden aikana
työpaikkamme ilmapiiri on kehittynyt
• Esimiestieto valitse alta esimiehesi
– Mikäli esimiehesi saa alle viisi
arviota, saako vastauksesi näyttää
nimettömänä esimiehellesi.

•

•
•
•

Tavoitteet (arvioi Oulun
seurakuntayhtymää)
Seurakuntayhtymä organisaationa
ja muutoksen johtaminen
Tiedonkulku
Seurakuntayhtymän johtoryhmän
toiminta
Työilmapiiri ja yhteishenki
seurakunnassani/yksikössäni
Esimiestoiminta
Oma työ
Työssä jaksaminen ja hyvinvointi

•
•
•
•

Osaaminen ja ammattitaito
Työolosuhteet
KYLLÄ/ EI
-väittämät
Avoimet kysymykset

•
•
•
•

