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Tutkielmassa käsitellään kansalaisen ja hallinnon suhdetta, maineen ja sidosryhmän käsitettä ja sitä, 
miten nämä liittyvät toisiinsa julkisessa organisaatiossa. Suhdetta käsitellään kansalaisen ja tarkemmin 
sidosryhmien näkökulmasta Aiheen tutkiminen on ollut monitieteistä ja hajautunutta ja tässä 
tutkimuksessa selvennetään aihetta ennen kaikkea julkisten organisaatioiden kannalta. Julkisissa 
organisaatioissa on alettu miettiä keitä varten ne ovat olemassa ja tätä kautta ovat sidosryhmä- ja 
suhdekäsitteet tulleet osaksi suomalaista julkista sektoria. Tutkimuksessa kuvataan hallinnon ja 
kansalaisen välistä suhdetta ja käsitellään maineen ja sidosryhmien käsitteitä. 
 
Empiirisessä osiossa tutkitaan työsuojelupiirien mainetta sidosryhmien näkökulmasta tarkoitusta varten 
luodulla mainemittarilla. Tutkimus suoritettiin lähettämällä kyselylomake sidosryhmien valituille 
edustajille. Tutkimukseni päätehtävänä on selvittää miten työsuojelupiirien sidosryhmät kokevat 
organisaatioiden toiminnan ja millainen maine niistä on muodostunut sidosryhmille. Tutkimus 
selvittää, miten sidosryhmät arvioivat piirien suoriutumista maineen eri ulottuvuuksilla. Näitä 
ulottuvuuksia ovat Viranomainen, Arvostettu, Luotettu, Palveleva sekä Tehokas. 
 
Työsuojelupiirien tutkimuksessa ilmeni, että kaikkia työsuojelupiirejä pidettiin luotettavina, 
hyödyllisinä ja asiantuntevina, mutta myös vanhanaikaisina ja byrokraattisina organisaatioina. 
Tutkimus havaitsi joitakin eroavaisuuksia edelliseen mainemittaukseen verrattuna. Osa piireistä oli 
parantanut mainettaan, osalla se oli huonontunut ja suurimmalla osalla tulokset olivat suunnilleen 
aiempia vastaavat. Tulosten pohjalta piirit voivat kehittää omaa toimintaansa ja mainettaan sidosryhmiä 
tyydyttävämpään suuntaan. Alalle tulleen uuden organisaatiorakenteen myötä tulevaisuudessa olisi 
hyvä tutkia sen vaikutuksia maineeseen ja toimintaan. 
 
Tulevaisuudessa tutkimuksen tärkein näkökulma on harkita tarpeellisia ja mahdollisia askeleita kohti 
asianmukaisten tutkimustulosten käytännöllistä soveltamista. On selvää, että sidosryhmäajattelu on 
tullut osaksi julkisia organisaatioita ja, että myös näissä organisaatioissa maineen tutkiminen ja hallinta 
on oleellinen osa organisaatioiden toiminnan ja tasa-arvoisuuden kehittämistä. Maineen mittaaminen 
auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa ja mahdollistaa toiminnan arvioinnin 
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1 JOHDANTO 
 

Tein sosiaali- ja terveysministeriölle tutkimuksen työsuojelupiirien maineesta. Siinä haastateltiin piirien 

kuutta eri sidosryhmää ja selvitettiin, miten ne kokivat työsuojelupiirien toiminnan ja millainen 

julkisuuskuva näistä on sidosryhmille muodostunut. Tutkimus tehtiin vuonna 2003 sosiaali- ja 

terveysministeriön maineharavaan luotujen mainemittaripohjien avulla. Siihen sisältyy niin 

väittämäkysymyksiä, avoimia kysymyksiä kuin monivalintakysymyksiä. Tältä pohjalta teen pro gradu -

tutkielman. Tarkoituksena on käsitellä hallintoa kansalaisten eli sidosryhmien näkökulmasta keskittyen 

maineen käsitteeseen. Mainemittauksen tulokset raportoidaan ja pohditaan tulevaisuuden suuntia 

työsuojelupiirien toiminnalle. 

 

Työsuojelupiirien ensimmäisen mainemittauksen teki Vilma Luoma-aho vuonna 2004. Hän on myös 

kirjoittanut sidosryhmäsuhteista julkisissa organisaatioista, joten yksi tärkeimmistä teoksista 

tutkielmani kannalta on Luoma-ahon Faith-holders as social capital of Finnish public organizations. 

Toisena perusteoksena käytin Charles T. Goodsellin teosta The Public Encounter, joka käsittelee 

hallinnon ja kansalaisen kohtaamista yleisesti ja edustaa ulkomaista perusteoriaa aiheesta.  

 

Tutkimukseni käsittelee hallinnon ja kansalaisen kohtaamista. Julkinen hallinto ja kansalainen 

kohtaavat useasti kansalaisen eri elämänvaiheissa aina syntymähetkestä kuolemaan. Hallinnon ja 

kansalaisen kohtaaminen syntyy tarpeesta, ei vahingossa. Aloite voi tulla joko kansalaiselta hänen 

harjoittaessaan perusoikeudellisia osallistumismahdollisuuksia tai hallinnon puolelta sen käyttäessä 

valtaa kansalaista kohtaan. Tutkimuksen kohteena on suora kohtaaminen hallinnon ja kansalaisen 

välillä, ei niinkään välilliset hallinnon vaikutukset. Hallinnon kehittämisen kannalta on tärkeää tietää, 

miten asiakkaat ja muut sidosryhmät kokevat organisaation toiminnot ja palvelut. Tässä tutkimukseen 

tulee mukaan organisaation maine ja sen vaikutus organisaation toimintaan. Tutkimukseni kohteena 

ovat työsuojelupiirit. Niiden mainetta ja organisaatioiden vahvuuksia ja heikkouksia selvitetään niiden 

sidosryhmien kokemusten kautta. Tämä auttaa myös piirejä vertailemaan tuloksiaan ja kehittämään 

toimintaansa toisilta oppimisen kautta. 

 

Maineen ja tasa-arvoisuuden tutkiminen tällä alueella on tärkeää jo siksikin, että laki määrää 

kansalaisille tasa-arvoisen kohtelun riippumatta esimerkiksi asuinpaikasta. Lisäksi monet kohtaamiset 
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viranomaisen kanssa ovat asiakkaalle ainutkertaisia, jolloin tasa-arvoinen kohtelu on monesti yhden 

viranomaisen varassa. Viranomaiset puolestaan käsittelevät useita samanlaisia tapauksia päivittäin ja 

saattavat leipääntyä tapauksiin, jolloin yksittäinen asiakas saattaa joutua kohtaamaan välinpitämätöntä 

kohtelua. Vaikka julkisia organisaatioita arvioidaan eri kriteereillä kuin yksityisiä, ovat yksityisille 

organisaatioille tarkoitetut mittaristot olleet laajassa käytössä myös julkisella puolella. Jotta 

työsuojelupiirien mainetutkimus olisi relevanttia ja vertailukelpoista, kehitti Vilma Luoma-aho 

erityisen mainemittarin juuri näiden organisaatioiden tutkimiseen. Mainemittarin pohjana toimi 

sosiaali- ja terveysministeriön maineharavaa varten luotu mainemittari. Tällä samalla mittarilla teen 

myös oman tutkimukseni. Tutkimuksessa perehdytään työsuojelupiirien mainekartoitukseen ja tuloksia 

tulkitaan kuuden eri sidosryhmän kannalta. Lähtökohtana tutkimukselle ovat työsuojelupiirien kanssa 

vuorovaikutuksessa olevat sidosryhmät. Piirien mainetta arvioidaan sidosryhmien kokemusten ja 

tuntemusten pohjalta. Tiedot kerätään kyselylomakkeella.  

 

Tutkielmani tarkoituksena on selkiyttää kansalaisen ja hallinnon suhdetta, maineen ja sidosryhmän 

käsitettä ja sitä, miten nämä liittyvät toisiinsa julkisessa organisaatiossa. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään kansalaisen ja hallinnon kohtaamiseen kansalaisen näkökulmasta ja arvioinnin kohteena 

ovat virkamiestoimijat. Kohtaaminen on siis kansalaisen ja virkamiehen välistä suoraa 

kommunikaatiota, ei esimerkiksi äänestämistä. Tutkimus kartoittaa, miten sidosryhmät kokevat 

kyseisen hallinnon alan, sen maineen ja tasa-arvoisuuden. 
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2 TUTKIMUKSEN PERUSVALINNAT 
 
2.1 Hallinnon ja kansalaisen kohtaamisen tutkiminen päätehtävänä 
 
Dieter Grunow toteaa kirjassa The Public Encounter, että kiinnostus kansalaisen ja hallinnon 

kohtaamiseen on kasvanut niin yhteiskuntatieteellisten tutkijoiden kuin kansalaistenkin keskuudessa. 

Vaikka tutkimusten määrä on viime aikoina lisääntynyt, olivat aiemmat tutkimukset edistyksellisempiä 

ja täsmällisempiä. Yksi tärkeä ja mahdollisesti hedelmällinen lähestymistapa tutkimuksen 

tulevaisuudessa on moniperspektiivinen analyysi, johon sisältyisi kaikkien kohtaamiseen kuuluvien 

tahojen asenteiden ja orientaatioiden samanaikainen ja kontrolloitu vertailu. Toinen tärkeä osa tulevaa 

tutkimusta on huomaamattomien toimenpiteiden käyttö. Tarkkaileva informaatio, asiakirjojen 

sisältöanalyysi ja muut vastaavat metodit ovat tärkeä lisäys hallitsevalle kyselytutkimukselle. Tämän 

pitäisi osaltaan vaikuttaa tietämykseemme asenteiden ja käytöksen ristiriitaisuuksista sekä edistää 

byrokraattisen kohtaamisen subjektiivisen ja objektiivisen vajeen selitystä. Vaikka aihe kiinnostaa, sitä 

tutkitaan ja kattavampia käsitteellisiä lähestymistapoja ja metodologisia suunnitelmia nousee esiin, on 

silti olemassa ristiriita tutkimustulosten ja niihin reagoimisen välillä. Tutkimukset keskittyvät edelleen 

yksittäisiin kohtaamisiin, mikä yleensä johtaa lähinnä symboliseen muutokseen ilman todellisia 

vaikutuksia julkisen hallinnon toimintaan. Tulevaisuudessa tutkimuksen tärkein näkökulma on harkita 

tarpeellisia ja mahdollisia askeleita kohti asianmukaisten tutkimustulosten käytännöllistä soveltamista. 

(Goodsell 1981, 237-238.)  

 

Hallinnon ja kansalaisen kohtaaminen on modernin hallinnon tärkein puoli, mutta silti vähiten 

ymmärretty. Aiheen tutkiminen on ollut käynnissä jo vuosikymmeniä, ja usea tieteenala pitää sitä 

tärkeänä tutkimuskohteena. Aiheen tutkiminen onkin hajautunut useisiin eri tieteenaloihin, mikä on 

johtanut tutkimuksen moninaisuuteen, muttei kuitenkaan hedelmälliseen ja kehittävään synteesiin. 

Goodsell arvioi kirjassaan syitä niin valtiolle kuin kansalaisellekin selvästi tärkeän aiheen vähäiselle 

tutkimukselle. Ensinnäkin aihetta lähestyneet tutkijat ovat keskittyneet ennemmin poliittiselle ja 

hallinnolliselle puolelle, enemmän päätösten tasolle kuin toimeenpanoon ja byrokraattiseen hallinnon ja 

kansalaisen kohtaamiseen. Myös käyttäytymisen tutkimus on koskenut enemminkin organisaation 

sisäisiä suhteita eikä niinkään niiden ja ulkoisten toimijoiden välisiä. Toisaalta vähäinenkin tutkimus on 

rajoittunut eri julkisen palvelun ammatteihin. Tutkimuksia on esimerkiksi kohtaamisista potilaan ja 
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hoitajan välillä, poliisin ja kansalaisen välillä sekä esimerkiksi oppilaan ja opettajan välillä. Yleinen 

kansalaisen ja hallinnon kohtaamisen tutkimisen perinne ei ole yleistynyt, vaikka eri alueiden 

kohtaamisten välillä on monia yhteisiä piirteitä sekä ongelmia. Akateemiset tieteenalat ovat käsitelleet 

aihetta hajautuneesti omista tieteellisistä traditioistaan käsin. Näistä syistä kansalaisen ja hallinnon 

vuorovaikutuksen tutkiminen on ollut epäyhtenäistä. (Goodsell 1981, 7–8.)  

 

Nikkilä toteaa tutkimuksessaan hallintotieteellisen tutkimuksen peruspuutteen olevan siinä, että 

byrokratiaan liittyviä ongelmia tarkastellaan pääasiassa hallinnon omasta näkökulmasta käsin. Näin 

ollen tutkimus on vaikuttanut hallintokäytäntöihin lähinnä olemassa olevia tietorakenteita, 

käyttäytymismalleja ja tavoiterationaalisia järjestelyjä vahvistavasti. Tutkimus ja teorianmuodostus 

ovat pystyneet perustelemaan ja esittämään vain vähäisesti hallinnon ja yhteiskunnan suhteisiin liittyviä 

vaihtoehtoisia ratkaisuja. (Nikkilä 1983, 4.)  

 

Aikaisempi tutkimus on tukenut näkemystä, jonka mukaan poliittis-hallinnollisen järjestelmän 

ylätasolla tehdyt järjestelyt annetaan kansalaisten käyttöön uskoen niiden olevan relevantteja 

yhteiskunnan kannalta. Hallinnollisen toiminnan pohtiminen vain sen omalta kannalta on kuitenkin 

tullut riittämättömäksi historiallisen kehityksen ja byrokratiaa koskevan yleisen arvomaailman 

muuttumisen johdosta. Nikkilä esittää hallinnon arvioinnin ja sen tutkimisen vaihtoehtoiseksi tavaksi 

sen, että asiakkaiden byrokratiaa koskevat tarpeet ja tavoitteet nähdään ensisijaisina tarkastelun 

kohteina. Metodisesti tämä tarkoittaa sitä, että hallintoteorian on kyettävä käsittelemään hallinnon 

kanssa yhä enemmän tekemisiin joutuvaa subjektia. Samalla on huomattava, että subjektia ei voida 

eristää ympäristöstä eli tiedon objektista, koska yhteiskunnan muutos tapahtuu näiden kahden tekijän 

vuorovaikutussuhteen tuloksena. (Nikkilä 1983, 4–5.) 

 

Samoin kuin Goodsell myös Nikkilä toteaa hallinnon ja kansalaisen välisen suhteen tutkimisen olevan 

vähäistä. Perussyynä nähdään aiheen vaikea tutkittavuus. (Nikkilä 1983, 6.) Selkeää kuvaa 

kansalainen-byrokratiasuhteen kokonaisluonteesta ei ole pystytty hahmottamaan, vaikka suhdetta on 

tarkasteltu eri näkökulmista. Nikkilän käsityksen mukaan metodiset puutteet ovat johtaneet siihen, ettei 

ole muodostunut sellaista viitekehystä, joka pystyy integroidusti kattamaan nämä tasot. (Nikkilä 1983, 

8.) 
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Viime aikoina hallinnon ja kansalaisen välistä suhdetta on Suomessa tutkinut lähinnä Vilma Luoma-

aho. Väitöskirjassaan Faith-holders as social capital of Finnish public organisations hän käsittelee 

sidosryhmäsuhteita julkisissa organisaatioissa. Managerialismi toi sidosryhmäajattelun myös julkiseen 

hallintoon, aiemmin puhuttiin vain kansalaisista. Julkisissa organisaatioissa on alettu miettiä keitä he 

ovat palvelemassa ja miten se tapahtuu. Tätä kautta ovat sidosryhmä- ja suhdekäsitteet tulleet osaksi 

suomalaista julkista sektoria. Vaikka käsitteet ovat uusia, ovat niiden takana olevat ideat olleet mukana 

demokraattisissa valtioissa jo aiemmin. Toiminnan läpinäkyvyys ja sidosryhmävuorovaikutus ovat 

tehokkaita tapoja julkisen kontrollin ja yritysvastuun edistämiseen. (Luoma-aho 2005, 91.) Luoma-

ahon mukaan olemme siirtymässä maineyhteiskuntaan, jossa sosiaalisilla suhteilla ja mielikuvilla on 

keskeisen tärkeä rooli. Väitöstutkimus osoitti, että sidosryhmien luottamus oikeuttaa suomalaisten 

organisaatioiden toiminnan. (Luoma-aho 2005, 15). 

 

Luoma-ahon mukaan Suomessa sidosryhmät luottavat julkisorganisaatioihin niin paljon, että luottamus 

voidaan tulkita jopa sosiaaliseksi pääomaksi. Sosiaalinen pääoma tarkoittaa resursseja, joita 

organisaatio voi hyödyntää. Organisaatiotutkimuksen alalla sosiaalisen pääoman käsite on liitetty 

lähinnä organisaation sisäisiin suhteisiin. Väitös laajentaa näkökulman myös organisaation ulkoisiin 

sidosryhmiin. (Luoma-aho 2005, 15.) 

 

Koska aiempi tutkimus on kohdistunut suurelta osin organisaation sisäisiin suhteisiin sekä poliittiseen 

ja hallinnolliseen puoleen, on nyt hyvä tutkia juuri julkisen organisaation ja ulkoisten toimijoiden 

suhdetta sekä hallinnon ja kansalaisen kohtaamista ja maineenmuodostumista. Mainemittarilla pyritään 

selvittämään suhteen toimivuutta ja hallinnollisen organisaation mainetta. Tutkimuksessa kuvataan 

hallinnon ja kansalaisen välistä suhdetta ja käsitellään maineen ja sidosryhmien käsitteitä. 

Tutkimukseni päätehtävänä on selvittää miten työsuojelupiirien sidosryhmät kokevat organisaatioiden 

toiminnan ja millainen maine niistä on muodostunut sidosryhmille. Tutkimus selvittää, miten 

sidosryhmät arvioivat piirien suoriutumista maineen eri ulottuvuuksilla. Näitä ulottuvuuksia ovat 

Viranomainen, Arvostettu, Luotettu, Palveleva sekä Tehokas.  Työsuojelupiirien mainemittaus tähtää 

pitkän aikavälin kehittämiseen ja tutkimus uusitaan säännöllisin väliajoin. Tuloksia verrataan niin 

aiempiin tuloksiin kuin myös piirien välillä. Näin saadaan paras hyöty tehdyn tutkimuksen käytäntöön 

soveltamisessa. 
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2.2 Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tutkimukseni selventää kansalaisen ja hallinnon keskinäistä suhdetta. Käsitemäärittelyissä avataan 

maineen ja sidosryhmien käsitteitä sekä sitä miten ne sopivat julkiseen hallintoon. Tutkimukseni 

tavoitteena on selvittää miten työsuojelupiirien sidosryhmät kokevat piirien toiminnan ja niiden 

maineen ja miten käsitys on muodostunut. Vertaan tuloksia aikaisempiin tuloksiin ja pohdin 

mahdollisia jatkotoimia toiminnan ja maineen parantamiseksi. 

 

2.3 Tutkimuksen näkökulma 
 

Organisaation tutkimusnäkökulmien avulla voidaan jäsentää pitkän aikavälin onnistumista vision ja 

strategian suunnassa. Näkökulman valintaan vaikuttaa organisaation toiminnan luonne. Yksi julkisten 

organisaatioiden mahdollisista tutkimusnäkökulmista on asiakasvaikuttavuus. Se perustuu 

organisaatioiden yhteiskunnalliseen vastuuseen ja tarkoittaa organisaation asiakaskunnan tarpeiden 

tyydyttämisastetta. Tämän näkökulman valinta on perusteltua organisaatiossa, jossa on selkeitä yksilö- 

ja yhteisöasiakkaita, joiden tarpeita pyritään tyydyttämään. Asiakasvaikuttavuus perustuu 

asiakasryhmien onnistuneeseen segmentointiin, segmenttien tarpeiden tunnistamiseen ja niiden 

mukaisen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen. Asiakasvaikuttavuuden keskeisin arviointialue on 

palvelun laatu ja sen parantaminen. (Määttä-Ojala 1999, 58–59.) 

 

Kansalaisten näkökulmasta tarkasteltuna ollaan kehittyneissä teollisuusmaissa tilanteessa, jossa ihmiset 

ovat yhä enemmän vuorovaikutussuhteessa byrokratian kanssa ja samalla myös siitä riippuvaisempia. 

Historiallisen muutoksen seurauksena on syntynyt myös tilanne, jossa ihmiset tulevat riippuvaisiksi 

poliittis-hallinnollisesta järjestelmästä samalla kun he tulevat myös siitä tiedollisesti yhä 

eristyneemmäksi. (Nikkilä 1983, 35.)   

 

Kansalaisen oikeudet valtion palveluihin ja suojeluun sekä vastavuoroisesti velvollisuudet valtiota 

kohtaan voidaan nähdä asiakassuhteena. Asiakas määrittyy, kun rahaa vaihdetaan tuotteisiin tai 

palveluihin. (Kotler 1975, 30.) Näin ollen verojen maksu voidaan nähdä maksusuorituksena julkisista 

palveluista. Kuitenkin vasta palvelumaksujen tultua käyttöön on asiakasnäkökulma tullut ilmeiseksi. 

Myös erilaiset mielipidekyselyt ja tutkimukset asettavat kansalaiset kuluttajan asemaan. Näillä pyritään 

saamaan kansalaiset osallisiksi ja julkiset organisaatiot entistä vastuullisemmiksi palveluistaan. On 
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sanottu, että asiakas-termi tuli julkiselle sektorille johtamismalleista, kuten new public management-

suuntauksesta. Termi on jäänyt, vaikka suuntausta muuten onkin kritisoitu. (Luoma-aho 2005, 95–96.) 

 

Avoimuusperiaate on yksi tärkeimmistä kansalaisoikeuksista. Tämä on poikkeuksellista jopa Euroopan 

maiden sisällä. Monissa maissa hienovaraisuus on avoimuutta tärkeämpi arvo. Suomen järjestelmässä 

kansalainen nähdään tiedon vastaanottajana, jolla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Perinteisesti 

tämä antaa kansalaiselle subjektin roolin hallinnossa. Vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin 

minimaaliset ainoastaan poliittisen vaikuttamisen kautta. (Määttä ja Ojala 1999, 28.) 

 

Julkinen toiminta on toimeksiantotaloudellista toimintaa, jonka keskeinen kriteeri on julkisten tehtävien 

tehokas ja laadukas hoitaminen. Julkisen toiminnan tuloksellisuuskriteereinä on pidetty vaikuttavuutta, 

taloudellisuutta ja tuottavuutta. Tuloksellisuuden toteuttamisen lähtökohta on panoksenhaltijan saaman 

ja kokeman arvon varmistamisessa. Panoksenhaltijoita ovat lähtökohtaisesti kaikki, jotka vaikuttavat 

julkisen hallinnon aikaansaannoksiin tai joihin aikaansaannokset vaikuttavat. Tämä näkökulma 

korostaa julkisten organisaatioiden laajaa yhteiskunnallista ja sosiaalista vastuuta. Panoksenhaltija-

lähtöisen ajattelun mukaisesti julkisten organisaatioiden johto on vastuussa sekä poliittisille 

päätöksentekijöille, että kansalaisille panoksenhaltijoiden arvon optimoinnista. (Määttä ja Ojala 1999, 

28-29.) 

 

Hallinnon ja kansalaisen välisen suhteen tutkimisen on todettu olevan puutteellista ja vähäistä, mutta 

vieläkin harvinaisempaa on ollut tutkia asiaa subjektin näkökulmasta hallinnon  sijaan. Suoran 

kohtaamisen tutkiminen kansalaisen näkökulmasta on asetettu tarpeelliseksi aiemmissa tutkimuksissa 

ja todettu siitä olevan hyötyä niin kansalaisille kuin kyseenomaisille organisaatioillekin. Aiemman 

tutkimuksen kohdistuessa suurelta osin organisaation sisäisiin suhteisiin sekä poliittiseen ja 

hallinnolliseen puoleen, on nyt hyvä tutkia juuri julkisen organisaation ja ulkoisten toimijoiden 

suhdetta sekä hallinnon ja kansalaisen kohtaamista ja maineenmuodostumista. Mainemittarilla pyritään 

selvittämään suhteen toimivuutta ja hallinnollisen organisaation mainetta. Näin ollen on perusteltua 

valita tutkimuksessani asiakasnäkökulma työsuojelupiirien perustarkoituksen löytyessä erilaisten 

ihmis- ja organisaatioryhmien auttamisesta. 
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Aikaisemmin mainitut tutkimukset puhuvat kansalaisen ja hallinnon vuorovaikutuksen tutkimisen 

puolesta ja erityisesti asiakasnäkökulmasta katsoen. Tästäkin syystä on hyvä pohtia organisaation 

mainetta ja toimintaa sen sidosryhmien kannalta ja antaa tätä kautta pohja kehittää organisaatioiden 

mainetta ja toimintaa tulevaisuudessa.  
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

3.1 Hallinnon ja kansalaisen kohtaaminen 
 

Hallinnon ja kansalaisen suhteen tutkiminen on ollut eriytynyttä ja monitieteistä ja varsinkin yleinen 

suhteen kuvaaminen on ollut puutteellista. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työsuojelupiirien ja 

niiden sidosryhmien välistä suhdetta ja työsuojelupiirien mainetta ja miten se on sidosryhmien mielessä 

muodostunut. Tutkimukseni pääkäsitteitä ovat maine ja sidosryhmät.  

 

Arvioitaessa hallinnon ja kansalaisen kohtaamista käytetään useita tutkimusmenetelmiä. Näitä ovat 

esimerkiksi kyselytutkimus, haastattelu, dokumentoitujen asiakirjojen tutkiminen ja monenlainen 

seuranta. Kyselytutkimus on ollut suosituin tutkimusmetodi tällä alalla, mutta myös 

haastattelututkimusta on tehty paljon. Menetelmien puoleensavetävyyttä ja tehokkuutta arvioitaessa on 

hyvä kiinnittää huomio niiden etuihin ja rajoitteisiin eikä niinkään ”paremmuuteen”. Tilanne ja 

tutkimuskohde määrittelevät menetelmän valinnan. Aiheen tutkiminen ei kuitenkaan ole empiirisesti 

helppoa. (Goodsell 1981, 11-13.) Pro graduni tutkimusmenetelmänä on kyselytutkimus, johon on 

sisällytetty muutama haastattelumuotoinen kysymys. 

 

Koska tutkimuskenttä on niin hajautunutta, ei ole myöskään yhtä teoreettista lähestymistapaa tai 

tieteellistä mallia. Goodsell tunnistaa kolme käsitteellistä lähestymistapaa. Jako ei ole 

perustavanlaatuinen, mutta nämä lähestymistavat kuvaavat suurelta osin tähänastista tutkimusta ja 

selventävät laajaa aluetta. Instrumentalistisessa tutkimuksessa kansalaisen ja hallinnon välinen 

vuorovaikutus nähdään tavoitehakuisena prosessina. Tutkimuskohteena on molempien osapuolien 

tavoitteisiin pääseminen ja se, kuinka tavoitteisiin pääsyä voitaisiin parantaa. Lähestymistapa 

kiinnostaa lähinnä johtajia, lainsäätäjiä ja arvioivia tutkijoita, mutta myös hyvinvointioikeusryhmiä ja 

veronmaksajien yhdistyksiä. Heitä kiinnostaa, toimiiko organisaation henkilöstö tuottavasti, 

tehokkaasti ja osaavasti kohdatessaan asiakkaan ja saako asiakas kaiken edun mikä hänelle lain mukaan 

kuuluu. Lisäksi tutkitaan sitä, miten virkailijat itse ja asiakkaat arvioivat virkamiessuoritusta. 

Lähestymistavan käyttämät kysymykset pohjautuvat joihinkin tärkeisiin oletuksiin. Näihin kuuluu idea 

siitä, että nykyiset institutionaaliset puitteet ovat vähintäänkin potentiaaliset mahdollistamaan riittävän 
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hyvän suorituksen, optimistiset ajatukset siitä, että tavoitteet eivät ole epärealistisia vaan 

saavutettavissa, sekä usko siihen, että tutkimus ja tiedon lisääntyminen voivat vaikuttaa tavoitteiden 

saavuttamiseen. (Goodsell 1981, 9.) 

 

Systeeminen tutkimus kuuluu ennemminkin sosiaalisen tieteen traditioon kuin normatiiviseen 

orientaatioon. Se pyrkii kuvaamaan eikä kehittämään, ja sen tarkoituksena on tarjota holistista 

ymmärrystä konkreettisten tavoitteiden sijaan. Näkökulma keskittyy hallinnon ja kansalaisen 

kohtaamisen ympäristön, puitteiden ja tilanteen tutkimiseen sekä asiakkaan eli kansalaisen, virkailijan, 

organisaation tai ohjelman ominaisuuksien tutkimiseen. Tutkimus kuvailee myös kohtaamista 

sinällään, kuten tyyliä, menettelytapaa, resursseja ja sellaisia ominaisuuksia kuin subjektiivisuus-

objektiivisuus. Tutkimusmenetelmiä systeemisessä tutkimuksessa ovat pääasiassa panos-tuotos-

analyysi tai vuorovaikutuksellinen systeemianalyysi, mutta myös vaihdon teoria, rakenteellis-

toiminnallinen teoria sekä symboolis–vuorovaikutuksellinen analyysi. Kaikki nämä pyrkivät 

jäljittämään erilaisia yhteyksiä, kuten kausaalisia yhteyksiä, ympäristön vaikutteita, peräkkäisiä 

vaiheita ja funktionaalisia seurauksia. Teorian hypoteesien selkeä empiirinen tutkimus on vielä 

harvinaista ja tarjoaa lähinnä käsitteellisen viitekehyksen. (Goodsell 1981, 10.) 

 

Viimeisin, kriittinen näkökulma keskittyy epäoikeudenmukaisiin ja hyväksikäyttäviin puoliin hallinnon 

ja kansalaisen kohtaamisessa. Huomio kohdistuu muun muassa asiakasriippuvuuteen, epäsymmetrisiin 

voimasuhteisiin, tietoiseen tai tiedostamattomaan asiakkaiden hyväksikäyttöön, konflikteihin, 

syrjintään ja yksilöiden huonoon kohteluun. Osa tutkimuksesta laajentaa kohtaamisen analyysiä myös 

yhteiskunnallisen tason kritiikkiin. Kriittinen kirjallisuus asettuu yleensä asiakkaan puolelle byrokratiaa 

vastaan, mutta omaksuu keskusteluun myös näkökulman yksittäisestä virkailijasta uhrina asiakkaan 

uhkailun tai institutionaalisten voimien edessä. Kriittisessä analyysissa ei oteta institutionaalista 

tasapainoa annettuna vaan hyväksytään, että epätasapainoa voidaan välillisesti parantaa. Suuntaus 

keskittyy ennemminkin radikaaliin näkemykseen kuin objektiiviseen systeemiseen luokitteluun tai 

rationaalisen positivismin tieteelliseen tutkimukseen. Näkökulman esiin nostamat kysymykset ovat 

perustavanlaatuisempia kuin kahden muun näkökulman nostamat, mutta pikemminkin herättävät 

ajatuksia kuin tuottavat muutosta. (Goodsell 1981, 10.) 
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Goodsell erittelee hallinnon ja kansalaisen kohtaamisen tyyppejä. Osa vuorovaikutuksista on puhtaasti 

informatiivista, osa julkista palvelua ja loppu rajoituksia ja valvontaa. (Goodsell 1981, 6.) 

Tutkimukseni kohteena olevia työsuojelupiirejä arvioidaan lähinnä osana julkista palvelua, mutta 

niiden toiminnan luonteen vuoksi myös informaation ja valvonnan näkökulmista. 

 

Julkisen sektorin asiakaslähtöiset tutkimukset ovat hajautuneet, joten varsinaisia tutkimustrendejä ei ole 

muodostunut. Barbara J. Nelson (ks. Goodsell 1980) erittelee kolme erillistä käsitteellistä arviointia, 

joita voidaan aiheen käsittelyssä käyttää. Ensimmäinen suhdekeskeinen arviointi keskittyy hallinnon ja 

kansalaisen välisen vuorovaikutuksen laatuun. Tämä tutkimussuunta arvioi vuorovaikutusprosessia 

kansalaisen näkökulmasta. Ongelmakeskeinen arviointi keskittyy avustuksenhakuprosessin muotoon, 

sääntöihin, palveluperiaatteisiin ja toimiston fyysiseen sijaintiin sekä sen kuntoon. Kysymyksillä 

selvitetään esimerkiksi palvelunsaannin helppoutta ja tehokkuutta. Arviointimuotoa on vaikea erottaa 

suhdekeskeisestä arvioinnista. Erotuksena mainitaan kysymysten keskittyminen hallinnolliseen 

henkilökuntaan asiakkaiden sijasta. Kolmas arvioinnin muoto tutkii kohtaamisen lopputulosta. Siinä 

selvitetään, saatiinko etuja tai palvelua sekä tutkitaan näiden kestoa, määrää, riittävyyttä ja 

avunhakuprosessiin johtavan ongelman tärkeyttä. Kysymyksillä selvitetään miten kansalainen koki 

kohtaamisen. Lopputuloksen arviointi on harvinaisempaa kuin prosessiin tyytyväisyyden arviointi. 

(Goodsell 1981, 26–27.) Tutkimukseni hallinnon ja kansalaisen kohtaamisesta, eli työsuojelupiirien ja 

sidosryhmien kohtaamisesta, keskittyy viimeisimpään arvioinnin muotoon.  

 

Sidosryhmätutkimuksen perusteet ovat siinä, että hyvä maine ja sidosryhmien luottamus summautuvat 

organisaation aineettomaksi pääomaksi. Tämä tukee organisaation toimintoja ja vaikuttaa positiivisesti 

kaikkeen sen ympärillä. Suosiollisen toimintaympäristön saavuttaminen on tarpeellista julkisissa 

organisaatioissa, sillä vuonna 2002 Valtioneuvoston kanslia määräsi kaikki julkiset organisaatiot 

tuottamaan omat viestintäsuunnitelmansa vuoden 2003 kesäkuun loppuun mennessä. Myös Euroopan 

Unioni on asettanut oman viestintästrategian. Valtioneuvoston kanslia on antanut suositukset 

keskushallinnon viestinnän periaatteista ja menettelytavoista. Sen mukaan valtionhallinnon täytyy 

edistää avointa hallintokulttuuria, joka rohkaisee valtion viestinnän kehitystä. Näin ollen viestintä ei ole 

pelkkä väline, vaan tärkeä demokratian osa. Viestintä ja sidosryhmien luottamus edistävät julkisten 

organisaatioiden legitimiteettiä ja luovat suosiollisen toimintaympäristön (Granowetter 1985, Hill 

1990). Yhteiskunnan sisäisen viestinnän merkityksen kasvaminen yhdessä tehokkuuden ja 
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tuottavuuden käsitteiden kanssa, asettaa uudet odotukset valtion viestintään. Avoimuus, 

kansalaiskeskeisyys, osallistuminen ja vuorovaikutus ovat olennaisia tavoitteita (Valtioneuvoston 

kanslia 2002). Näin ollen uusi aikakausi on koittanut julkisille organisaatioille, sidosryhmistä on 

tulossa yhä tärkeämpiä ja julkisten organisaatioiden viestintä ei ole enää vapaaehtoista ja vain 

tiedottamiseen keskittyvää (Luoma-aho 2005, 15-16). 

 

3.2 Maine 
 

Wikipediassa maine määritellään näin: maine on yleisön yleinen mielipide ihmisestä, yhteisöstä tai 

yrityksestä. Maineeseen liittyy kohteestaan aina jonkinlainen arviointi, joka voi olla hyvä tai huono ja 

joka erottaa kohteen toisesta vastaavasta. Maineessa on siis kysymys hyvästä tai pahasta, kauniista tai 

rumasta tai periaatteessa mistä tahansa muusta arvokkaana pidetystä. 

 

Aula ja Mantere toteavat, että yrityksen ja sen yleisön kommunikoidessa niiden välille rakentuu 

vuorovaikutussuhde. Siten juuri hyvät suhteet ovat hyvän maineen ja hyvän yrityksen kannalta 

avainasemassa. Maine muodostuu hyvän viestinnän, hyvien tekojen ja hyvien suhteiden 

yhteisvaikutuksesta. (Aula-Mantere 2006, 27.) 

 

Aula ja Mantere kiteyttävät maineen määritelmän seuraavasti: organisaation maine on intressiryhmien 

tulkinta organisaation kyvyistä täyttää sille asetetut vaateet ja olosuhteet. Intressiryhmät puolestaan 

ovat niitä organisaation kannalta merkityksellisiä ryhmiä, jotka yhtäältä toimintansa kautta joko 

suorasti tai epäsuorasti vaikuttavat organisaation mahdollisuuksiin toteuttaa päämääriään ja jotka 

toisaalta ovat suorasti tai epäsuorasti organisaation vaikutuksen alaisena. (Aula-Mantere 2006, 28.) 

 

Maineesta saattaa tulla ensimmäisenä mieleen julkisuus ja käsitetasollakin ennemmin yksityisen puolen 

toimijoiden maine. Hyvä maine auttaa yrityksiä luomaan kilpailuetua ja kasvattamaan voittoa. Maine 

on kuitenkin tärkeää myös julkisella puolella. Viime vuosina kansanedustajien maine on ollut kovalla 

koetuksella, ja sillä on ollut vaikutuksensa paitsi heidän yksityis- ja työelämäänsä, myös koko 

kansanedustuslaitokseen kansalaisten luottamuksen vähetessä. Julkisella puolella hallintoa voidaan 

verrata yritykseen ja kansalaista asiakkaaseen. Mainetta ei tule julkisella puolella mitatuksi 

markkinavoimien kautta, vaan se täytyy tutkia muulla tavoin, esimerkiksi sidosryhmille suunnatulla 
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kyselytutkimuksella. Maineella on silti merkitystä myös julkisen puolen toiminnassa. Se on hyvä 

mittari esimerkiksi selvittämään, toteutuuko laissa määritelty tasapuolisen kohtelun tavoite eri puolilla 

maata asuvien kansalaisten välillä. Hyvä maine on myös merkki luottamuksesta. 

 

Erkki Karvonen toteaa, että hyvästä mielikuvasta, maineesta ja brandeista on tullut tärkeitä 

menestystekijöitä milteipä kaikille toimijoille. Olemassa olevat mielikuvat vaikuttavat hyvin vahvasti 

siihen, miten ihmiset suhtautuvat kohteeseen, olipa tämä sitten poliitikko, työyhteisö, yritys, tuote tai 

asia. Positiivinen mielikuva saa ihmiset tulkitsemaan tapahtumia suopeasti, negatiivinen taas ohjaa 

huomion kiinnittymään vain kohteen varjopuoliin. (Karvonen 1999, 4.) 

 

Mielikuvatekijöillä on suuri merkitys melkeinpä mille tahansa toimijalle. Hyvä mielikuva merkitsee 

suotuisaa toimintaympäristöä, huono taas tylyä toimintaympäristöä. Mielikuva vaikuttaa organisaation 

houkuttavuuteen esimerkiksi työnantajana tai yhteistyökumppanina sekä sen uskottavuuteen ja kykyyn 

sitouttaa esimerkiksi työntekijöitä. Hyvä mielikuva on kilpailuetu toimijalle, ja se näkyy poliitikon 

äänisaaliissa, yrityksen tilinpäätöksessä selvänä rahana sekä julkisen sektorin organisaation kykynä 

saada käyttöönsä voimavaroja ja välttää punakynän jäljet budjetissa. (Karvonen 1999, 20–21.) 

 

Organisaation maine perustuu organisaation toimintaan ja ennen kaikkea sen hyviin toimintatapoihin. 

Maine on strateginen voimavara, joka parhaimmillaan auttaa organisaatiota varautumaan 

tulevaisuuteen ja ennen kaikkea luomaan omaa tulevaisuuttaan. Maineen juuret saavat kasvualustan 

todellisesta toiminnasta, ja ne voidaan puristaa kahteen sanaan: uskottavuus ja luotettavuus. Maine on 

kollektiivinen seuraus luottamuksen rakentumisesta ja uskottavuuden saamisesta. (Aula 2000, 170.) 

Esimerkiksi yrityksen maine on sen sidosryhmien tekemä arviointi, joka perustuu mielikuviin ja 

kokemuksiin. Maine syntyy, kun yritys ja sen sidosryhmät kohtaavat erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. Maine leviää yrityksestä kerrotuissa arvottavissa tarinoissa, jotka kiertävät 

sidosryhmissä ja joiden rakentumiseen vaikuttavat yhtäältä sidosryhmien omakohtaiset kokemukset 

yrityksen toiminnasta, tuotteista tai palveluista, ja toisaalta yrityksen eri tekijöihin kohdistuvat 

mielikuvat. Maine on siis jotain, mitä puhutaan ja kerrotaan ja sen ytimessä on se, mitä jostain 

sanotaan, mainitaan. Maine käsitetään usein virheellisesti synonyymiksi imagolle ja brandille. 
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Niin maineen käsitteessä kuin sen synonyymeissä on erotettava viestien lähettäjä niiden 

vastaanottajasta. Henkilö tai organisaatio lähettää informaatiota ympäristöön. Informaatiota välittyy 

paitsi tarkoituksellisen viestinnän ansiosta, myös tekojen kautta tai pelkästä olemisestakin. 

Vastaanottajapuolella taas havaitaan ja tulkitaan jollakin tapaa se informaatio, mikä kohteesta on ollut 

saatavilla. Se, mitä lähettäjä lähettää, ei sellaisenaan siirry ihmisten tajuntaan, vaan tulkintaprosessien 

jälkeen vastaanottajan mieleen syntyvä ymmärrys voi olla erilainen kuin lähettäjän tarkoittama 

ymmärrys. Se, mitä lähettäjä ajattelee olevansa, ei ole sama kuin vastaanottajan käsitys hänestä. 

(Karvonen 1999, 43.) 

 

3.3 Maineen tutkimus julkisen organisaation kannalta 
 

Demokraattisessa hallinnossa julkiset organisaatiot saavat legitimiteettinsä kansalta. Kun julkiset 

organisaatiot nähdään osana kansalaisyhteiskuntaa, julkisten organisaatioiden sidosryhmäviestinnästä 

tulee osa yhteiskunnallisia prosesseja. Jos julkisen organisaation maine kansalaisten silmissä on huono, 

sen legitimiteettikin vähenee. Sama toimii myös toisinpäin, julkisen organisaation hyvä maine myös 

parantaa sen legitimiteettiä kansan silmissä.  

 

Suomessa julkisen hallinnon organisaatiot ovat legitimiteettikriisissä uudistusten ja resurssien 

karsimisten johdosta. Tähän on yritetty puuttua luottamalla yksityisen sektorin organisaatio- ja 

johtamistapoihin, joilla on laaja ideologinen kannatus. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että 

julkisella sektorilla käyttöön on otettu niin sopivia kuin epäsopivia johtamistapoja ja trendejä. On myös 

korostettu asiakkaiden roolia ja sidosryhmien luottamusta. Sidosryhmien käsitysten tutkiminen on 

nähty tapana helpottaa painetta legitimiteetiltä. Julkisella organisaatiolla on legitimiteetti, jos 

palvelunsaajat ovat tyytyväisiä. (Luoma-aho 2005, 15.) 

 

Vilma Luoma-aho toteaa, ettei organisaation julkinen rahoitus vähennä sidosryhmien merkitystä, vaan 

tekee heistä julkisten organisaatioiden osakkaita. Sidosryhmien reaktiot julkisten organisaatioiden 

viestintään riippuvat suuresti luotettavasta maineesta, jonka organisaatio on sidosryhmien silmissä 

saavuttanut. Julkisten organisaatioiden on oltava vastuullisia ja palveltava kansalaisiaan. (Luoma-aho 

2005, 16.) 
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Koko julkisen organisaation toimivuus riippuu maineesta, tehokkaat organisaatiot mahdollistavat 

luottamuksen ja itseluottamuksen. Julkisten organisaatioiden toimintaa ohjaavat poliittiset suuntaviivat, 

kansalliset suuntaviivat, kansainvälinen yhteistyö, johtamisideologiat, byrokraattinen hallintokulttuuri 

sekä kansalais- ja asiakaspalaute tiukkojen resurssien sekä jatkuvien tehokkuusvaatimusten 

ilmapiirissä. Selvitäkseen on julkisten organisaatioiden vakuutettava kaikki sidosryhmänsä 

legitimiteetistään. (Määttä & Ojala 1999.) 

 

Luoma-aho toteaa, että julkiset ja yksityiset organisaatiot ovat monella tapaa samanlaisia. 

Organisaatiorakenteet ovat melko samanlaisia, kuten myös viestinnän välineet ja mallit. Vaikka 

tuotteetkin ovat alkaneet muistuttaa toisiaan, on havaittavissa muutos ihmisten julkisia organisaatioita 

kohtaan asettamissa odotuksissa. Julkisten organisaatioiden taloudellisen suorituskyvyn odotetaan 

kohtaavan yksityisen sektorin voittoa tuottavan organisaation. Keskipisteen tulisi olla palvelu ja 

suorituskyky tai tehokkuus, julkista luotettavuutta menettämättä. (Luoma-aho 2005, 70.) Pääero 

julkisen ja yksityisen organisaation välillä on niiden tarkoituksessa. Yksityisen sektorin tarkoituksena 

on maksimoida voittonsa, ja julkinen organisaatio on olemassa palvellakseen kansalaista.  

 

Eri tavoin organisaation kanssa tekemisissä olevilla ihmisryhmillä voi olla keskenään hyvinkin erilaisia 

käsityksiä organisaatiosta. Organisaation henkilökunnan käsityksiä voidaan nimittää sisäiseksi 

imagoksi, ja vastaavasti ulkopuolisten käsityksiä ulkoiseksi imagoksi. On tärkeää kiinnittää huomiota 

yhteisön sisäisen imagon muotoutumiseen, koska se vaikuttaa hyvän hengen ja työtyytyväisyyden 

syntymiseen. Työntekijän kohdatessa esimerkiksi asiakkaita, välittyy työntekijän käsitys omasta ja 

yhteisönsä tehtävästä vuorovaikutuksen toiselle osapuolelle. Sisäinen imago näkyy ulos ja muuntuu 

ulkoiseksi imagoksi. On syytä erottaa tavoitekuva, toivekuva eli profiili, jonka lähettäjätaho haluaisi 

vallitsevan kohderyhmän mielessä, ja se kuva, joka ihmisillä todella on mielessään. On tehtävä 

tutkimuksia siitä, millainen kuva kohderyhmän mielessä vallitsee, ja verrattava tätä todellista kuvaa 

tavoitekuvaan, jonka organisaatio on suunnitelmissaan asettanut ihanteeksi ja päämääräksi. Tämän 

pohjalta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, joilla todellinen kuva saadaan lähestymään tavoitekuvaa. 

Tavoitekuvan ja todellisen kuvan yhtenemättömyys voi johtua huonosta ja vääriä asioita korostavasta 

viestinnästä, mutta myös organisaation todellisen toiminnan kehnoudesta. (Karvonen 1999, 44.) Tästä 

johtuen on aiheellista tutkia myös julkisten organisaatioiden mainetta nykyisessä 

tehokkuusvaatimusilmapiirissä. Näin selviää, miten muut näkevät organisaation ja päästään käsiksi 
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organisaation sisällä parannettaviin asioihin. Muutosten jälkeen on syytä suorittaa uusi tutkimus, jotta 

nähdään onko korjaustoimenpiteistä ollut hyötyä.  

 

Tutkimukseni käsittelee hallinnon ja kansalaisen kohtaamista sidosryhmien näkökulmasta. Aula ja 

Mantere pitävät näkökulmaa tärkeänä, sillä maineen rakentumiseen liittyy aina arviointia, jonka 

sidosryhmät tekevät tiettyjen yrityksiin liitettävien kriteerien avulla. Näistä kriteereistä muodostuvat 

hyvän maineen ulottuvuudet. Kirjassa osoitetaan kaksi tekijää, joista eri alojen maineajattelijat ovat 

yhtä mieltä. Maineella on itseisarvo strategisena resurssina, maine ja sen hallinta nähdään yrityksen 

strategisena voimavarana. Maine liittyy yrityksen oikeutukseen ja tarkoitukseen. Siten maine rakentaa 

yritystä, ei vain siirrä sitä koskevia mielikuvia ja tulkintoja. Tässä mielessä maine on yrityksen 

menestystekijä. Yritykselle maine ei ole vain lisäarvo, maineella on arvo oman itsensä kautta. 

Keskeisintä, vaikkakin merkityksellistä ei ole etsiä yhteyttä maineen ja jonkin yksittäisen yrityksen 

suorituskykyä mittaavan suureen välille. (Aula ja Mantere 2005, 34-35.) 

 

3.4 Maineen merkitys ilman kilpailua 
 

On selvää, että yksityisellä sektorilla organisaation hyvä maine on elinehto. Huonomaineiselta 

yritykseltä karkaavat nopeasti maksavat asiakkaat. Mutta maine on tärkeää myös julkisen puolen 

organisaatioille. Kreikan mellakat ovat hyvä esimerkki siitä, mihin hallinnon huono maine ja kansan 

epäluottamus voivat johtaa. Suomessa on useita hallinnon periaatteita, joita noudattamalla pyritään 

lähemmäs kansalaisia ja joilla pyritään tasa-arvoiseen kohteluun. Mukaan on myös tullut 

sidosryhmäajattelu, ja maineen arvioiminen sen kautta. Julkisen organisaation arvojen täytyy olla 

kansalaisten hyväksymiä ja niiden toiminnan täytyy hyödyntää suurinta osaa kansasta. Maineen 

mittaamisen kautta saadaan käsitys siitä onko näissä tavoitteissa onnistuttu.  

 

Uusliberalismin mukaantulo on muokannut julkisia organisaatioita kohti yritysmäistä toimintatapaa. 

Markkinatalous on tullut vahvasti osaksi myös julkista hallintoa. Yritysmäisyys on tuonut mukanaan 

myös uusia termejä kuten strategia, visio ja missio. 

Nonprofit-organisaatioissa tärkeintä on asetetun mission toteuttaminen kustannustietoisesti. 

Organisaatioissa tarvitaan usein myös henkilöstön, prosessien ja asiakastyytyväisyyden kehittämistä. 

Nonprofit-organisaatioiden toimintaa voidaan arvioida monesta eri näkökulmasta. Sitä voivat arvioida 
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johdon lisäksi jäsenet, rahoittajat, lahjoittajat, kohderyhmät, vapaaehtoistyöntekijät, poliittiset 

päätöksentekijät, media ja yhteistyökumppanit. Eri tahot miettivät kannattaako toiminnassa olla 

mukana, kannattaako sitä rahoittaa, tehdä sille lahjoitus, kannattaako sieltä pyytää apua, tuetaanko sitä, 

onko sen toiminta julkisuuden kestävää tai kannattaako sen kanssa tehdä yhteistyötä. Toiminnan 

arvioinnissa tulee aina pitää lähtökohtana toiminnan tavoitteita. Olennainen kysymys onkin, onko 

asetetut tavoitteet saavutettu. (Vuokko 2004, 26-27.) Vaikka julkisella puolella ei ole kilpailua, on silti 

hyödyllistä tutkia mainetta saman alan organisaatioiden välillä vertaillen. Edellä oleviin kysymyksiin 

voidaan saada vastaus tutkimalla organisaation mainetta. Tutkimus kertoo ovatko asetetut tavoitteet 

toteutuneet sidosryhmiä tyydyttävällä tavalla ja kokevatko sidosryhmät saavansa tasa-arvoista kohtelua 

organisaatiolta.  

 

Vaikka hyvällä maineella on positiiviset vaikutukset toimittaessa taloudellisessa kilpailuympäristössä, 

siitä on hyötyä myös julkisille organisaatioille. Maineen tutkimukset ja selvitykset auttavat 

organisaatiota ymmärtämään, mikä on organisaation tila suhteessa itseensä ja ympäröivään 

todellisuuteen. Näitä tietoja voidaan käyttää muun muassa inhimillisten ja taloudellisten resurssien 

allokointia koskevien päätösten tukena. Aula viittaa kirjassaan tutkimuksiin, joiden mukaan maineella 

voi olla dramaattisia vaikutuksia organisaation tuloksiin (ks. Aula 2000, 185). Pamela Kleinin mukaan 

riippumatta siitä, mitä tutkimusmenetelmää käytetään, maineselvitystä suunniteltaessa tulee ottaa 

huomioon muutamia peruskriteerejä. Maineen hallinnan prosesseilla tulee olla organisaation ylimmän 

johdon hyväksyntä. Maineen selvittäminen on turhaa, jos saatua tietoa ei sovelleta käytäntöön. Kun 

ymmärretään, miten eri sidosryhmät suhtautuvat organisaatioon ja mitä he siitä ajattelevat, voidaan 

usein kovin rajallisia resursseja suunnata tehokkaasti sinne, missä niitä todella tarvitaan. Maine ei ole 

vain yhden sidos- tai intressiryhmän asia, vaan kaikkien organisaation kannalta merkityksellisten 

ryhmien käsitysten muodostama kokonaisuus. Erityisasemassa ovat talon omien ihmisten näkemykset. 

Maine rakentuu ensi sijassa organisaation sisällä ja oma väki on maineen tärkeimpiä välittäjiä. Samoin 

merkitystä on organisaatiosta lähtevillä viesteillä ja siitä liikkuvilla tarinoilla, jotka välittyvät ja 

levittyvät eri ryhmien välisten vuorovaikutussuhteiden kautta. (ks. Aula 2000, 185,186.) 

 

Tutkimuksessani ovat mukana kaikki työsuojelupiirit lukuun ottamatta Uudenmaan piiriä. Sen tulokset 

käsiteltiin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan mainetutkimuksen yhteydessä ja analyysin teki 

Vilma Luoma-aho. Työsuojelupiirejä vertailemalla voidaan tutkia esimerkiksi tasa-arvon toteutuminen. 
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Huonommin pärjäävät saavat tutkimuksesta tärkeää tietoa, jonka pohjalta voivat parantaa toimintaansa 

niillä alueilla, jotka ovat menestyneet muita organisaatioita huonommin. Hyvin menestyneiltä voidaan 

ottaa mallia ja kehitettävää toki on niilläkin organisaatioilla. 

 

3.5 Julkisen organisaation maineen aiempi tutkiminen Suomessa 
 

Kuntien mainetekijöistä on tehty selvitys vuonna 2004. Selvityksessä todetaan, että kunnan ja 

kaupungin maineen tutkimusta ei ole aiemmin ollut. Maine on kuitenkin tärkeä voimavara myös 

kunnille, sillä se synnyttää luottamusta ja vetovoimaa. Maine ohjaa niin asukkaiden, yritysten kuin 

muidenkin sidosryhmien valintoja. Huolehtiessaan maineestaan kunta huolehtii niistä asioista, jotka 

ovat sidosryhmille tärkeitä.  (Selvitys kuntamainetekijöistä 2004, 3.) 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että kunnan maine muodostuu kuudesta ulottuvuudesta, johon kuhunkin 

vaikuttaa viisi tekijää. Nämä kuusi osa-aluetta liittyvät kunnan johtamiseen ja johtamiskulttuuriin, 

palveluihin, henkilöstöpolitiikkaan ja erityisesti työelämän laatuun sekä kuntakuvaan ja kunnan 

kestävään kehitykseen. Kuhunkin osa-alueeseen vaikuttaa ensisijaisesti viisi yksittäistä tekijää, joten 

kunnan maine muodostuu yhteensä 30 tekijästä. Maineenmuodostumisessa merkittävin tekijä oli 

kunnan johtamiskulttuuri. Myös palvelut ja henkilöstöpolitiikka koettiin tärkeinä. Vähiten tärkeä 

kuntamainetekijä koettiin olevan kuntakuvan. Vastaajien ikä ei juuri vaikuttanut kuntamainetekijöiden 

tärkeysjärjestykseen, mutta sen vaikutus näkyy tekijöiden arvotuksessa. Vanhemmat ikäryhmät pitävät 

kunnan johtamiskulttuuria ja kuntakuvaa tärkeinä, mutta nuoret arvostavat kunnan palveluja enemmän 

kuin vanhemmat ikäryhmät. Sukupuolen merkitys kuntamainetekijöissä näkyy osatekijöiden 

arvostuksessa. Naiset pitävät kaikkia mainetekijöitä tärkeämpinä kuin miehet. Tärkeysjärjestykseen 

sukupuolella ei puolestaan ollut vaikutusta. Maantieteellisellä sijainnilla ei ollut vaikutusta 

arvostuksiin, eikä myöskään asuinkunta vaikuttanut merkittävästi arvostuksiin. Kaupungeissa asuvat 

arvostivat palveluita hieman enemmän kuin muualla asuvat, kun taas pienempien kaupunkien asukkaat 

arvostivat kestävää kehitystä enemmän kuin suurten kaupunkien asukkaat. (Selvitys 

kuntamainetekijöistä 2004, 10-18.) 

 

Tutkimuksen pohjalta tulosten vertailu ja yhdenmukainen analysointi on ongelmallista, sillä 

kohderyhmät ja siten myös taustamuuttujat määriteltiin kuntien omien tarpeiden mukaisesti. 
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Kuntavertailu kuitenkin tehtiin tarkastelemalla tutkittavien kuntien kokonaismaineet sekä maineen 

ulottuvuudet. Tämän jälkeen tuloksia tarkasteltiin ajamalla kaikkien kyselyjen tulokset yhteen ja 

analysoimalla niitä muuttujaryhmittäin. Muuttujiksi otettiin tekijöitä, jotka olivat kaikissa kyselyissä 

samoja. Vertailussa parhaiten menestynyt kunta oli Jyväskylä erinomaisen kuntakuvansa sekä 

palveluiden ja muutosherkkyyden ansiosta. Tutkimuksessa havaittiin, että kunnan asukkaat suhtautuvat 

kriittisemmin omaan kuntaan kuin ulkopaikkakuntalaiset tai kunnan työntekijät. Kriittisyys on 

johdonmukaista kaikilla maineen osa-alueilla, mutta henkilöstöpolitiikkaa kohtaan kunnan työntekijät 

olivat hieman kuntalaisia kriittisempiä. Ulkopaikkakuntalaiset suhtautuivat kaikkein positiivisimmin 

kunnan asioihin. Erityisesti kuntakuva ja henkilöstöpolitiikka saivat heiltä paremman arvion kuin 

kuntalaisilta tai kunnan työntekijöiltä. (Selvitys kuntamainetekijöistä 2004, 19–23.) 

 

3.6 Organisaation sidosryhmät ja maine 
 

Organisaatioilla on ympärillään paljon ihmisiä ja toimijoita, jotka tavalla tai toisella liittyvät 

organisaation toimintaan. Näitä toimijoita kutsutaan sidosryhmiksi. Ne voivat vaikuttaa organisaation 

toimintaan tai organisaatio voi vaikuttaa niiden toimintaan. Palveluita parantaakseen ovat myös julkiset 

organisaatiot ottaneet käyttöön sidosryhmäajattelun.  

 

Julkisella sektorilla on useita sidosryhmiä eli toimijoita, jotka vaikuttavat julkiseen sektoriin sekä 

toimijoita, joihin julkinen sektori vaikuttaa (Määttä & Ojala 1999, 6). Sidosryhmäajattelu on uutta 

julkisille organisaatioille. Sidosryhmätutkimuksessa keskitytään määrittelemään organisaation 

käyttäytymistä suhteessa sidosryhmin, ja siihen mitä sidosryhmät ajattelevat tästä käyttäytymisestä. 

Hyvinvointiyhteiskunnan supistuminen jäänteiksi liberaalissa talousdemokratiassa on tuonut myös 

julkisiin organisaatioihin sellaiset käsitteet kuin asiakas ja sidosryhmä. Käsitteet ovat samalla 

hyödyllisiä antaessaan kasvot kansalaisille, mutta myös haastavia muuttaessaan rooleja ja saattaessaan 

vaikuttaa oikeudenmukaisuuteen. Termien myötä palautteen ja asiakastyytyväisyyden merkitys on 

kasvanut, sillä kansalaisilla katsotaan olevan osuutensa julkisissa palveluissa ja hallinnossa. 

Ajattelutavan muutos on vaikuttanut myös julkisten organisaatioiden tapaan kommunikoida. 

Yhdensuuntaisesta tiedottamistyylisestä kommunikaatiosta siirrytään kohti vuorovaikutuksellista 

diskurssia julkisen hallinnon ja sen moninaisten sidosryhmien välillä. Osaltaan sidosryhmäajattelua 
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voidaan pitää neoliberaalisen ajattelun tuotteena, mutta myös julkisten organisaatioiden kehittyminen 

kohti avoimuutta on osaltaan edistänyt sitä. (Luoma-aho 2005, 14-15.) 

 

Sidosryhmäajattelu on saavuttanut kasvavaa kiinnostusta julkisella puolella organisaatioiden etsiessä 

työkaluja legitimiteettinsä säilyttämiseksi. Sidosryhmäteoriat ovat organisaatiokeskeisiä, sillä ne ovat 

peräisin yritysmaailmasta. Teoriaa käytetään organisaation ja sen ympäristön suhteiden suunnittelussa. 

Se pyrkii vastaamaan kysymykseen mikä on organisaatiolle eduksi, kun otetaan kaikki ympärillä olevat 

joukot huomioon. Suuntaus on kohti ajattelua, että kaikki ryhmät ovat tasa-arvoisia, sillä muuttuvassa 

ympäristössä ryhmien tärkeys muuttuu koko ajan suhteessa organisaatioon. Tämä on tuttu tehtävä myös 

julkisille organisaatioille niiden perinteisesti korostaessa tasapuolisuutta. Jonkun verran yksityistämistä 

on kuitenkin oltava, sillä julkisetkaan organisaatiot eivät pysty vastaamaan kaikkien ryhmien tarpeisiin. 

(Luoma-aho 2005, 94.) 

 

Maine on sidosryhmien näkemys organisaatiosta ja tämä näkemys ohjaa organisaatiota kohtaan 

tunnettua luottamusta ja uskoa. Suotuisa näkemys eli hyvä maine ansaitaan teoilla. (Aula ja Heinonen 

2002, 26.) Yleisesti uskotaan, että tärkein avain hyvään maineeseen on se, miten hyvin yritys hoitaa 

suhteensa ympäröivään yhteiskuntaan, erilaisiin yhteisöihin ja ennen kaikkea moninaisiin 

sidosryhmiinsä. Maineen hallinta on siten ensisijaisesti sidosryhmäsuhteiden hoitamista, mikä 

tarkoittaa aina omista työntekijöistä huolehtimista, mutta myös esimerkiksi asiakkaiden, sijoittajien, 

lainsäätäjien tai median huomioimista. Marylandin yliopiston professori James Grunig korostaa juuri 

suhteiden merkitystä maineen hallinnassa. Hänen mukaansa mainetta ei voi hallita suoraan, mutta 

siihen voidaan vaikuttaa esimerkiksi sillä, miten johto käyttäytyy suhteessa sidosryhmiin. Maine on 

siten välitön seuraus yritys-yleisö-suhteista ja niiden onnistumisesta. Yksilöiden, ja siten sidosryhmien, 

muodostama maine rakentuu suorista kokemuksista organisaatiosta ja sen toiminnasta, esimerkiksi 

henkilöstön käyttäytymisestä tai median välityksellä saatavista havainnoista. Keskeisiä ovat myös 

sosiaalisissa verkostoissa liikkuvat tarinat ja informaatiokatkelmat. (Aula ja Mantere 2006, 36.) 

 

Yrityksen maine muodostuu näin ollen aina suhteessa sidosryhmiin. Eri sidosryhmät tekevät erilaisia 

arvioita, eivätkä kaikki sidosryhmät ole hyvän maineen kannalta samanarvoisia. Esimerkiksi joillekin 

yrityksille sijoittajien näkemykset ovat oleellisempia kuin lainsäätäjien. Hyvän maineen kannalta kaksi 

sidosryhmää on ylitse muiden, oma henkilöstö ja asiakkaat. Organisaatiosta riippuen näiden kahden 
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ryhmän järjestys vaihtelee, mutta yhdessä ne ovat maineen rakentumisen voimakaksikko. Jokaisella 

ihmisellä, yrityksellä ja yhteisöllä on maine, haluttiin sitä tai ei. Pitää miettiä sitä, millainen maine on ja 

miten sitä voi kehittää. Sidosryhmäpainotteinen maineajattelu pitää sisällään idean maineen 

arvioinnista. Maine perustuu kokemuksiin ja mielikuviin, joiden kautta sidosryhmät arvottavat 

organisaation ja tätä arviointia tehdään tiettyjen tekijöiden kautta. Ja näiden tekijöiden kautta mainetta 

voidaan mitata. (Aula ja Mantere 2006, 36-39.)  

 

Aula ja Heinonen ovat käsitelleet kirjassaan maineen käsitettä kattavasti yritysnäkökulmasta. Joiltakin 

osin teemat soveltuvat myös julkisen puolen organisaatioihin, jolloin korvaan kirjassa käytetyn yritys-

sanan organisaatiolla. He toteavat, että kunnolliseen tilanneanalyysiin kuuluu ehdottomasti yrityksen, 

miksei myös julkisen organisaation, nykyisen maineen mittaaminen tärkeimmissä sidosryhmissä. 

Saatua tietoa täytyy myös soveltaa käytäntöön, jotta siitä olisi jotakin hyötyä. Kun ymmärretään, mitä 

eri sidosryhmät ajattelevat organisaatiosta ja sen toiminnasta, resursseja voidaan suunnata tehokkaasti 

sinne, missä niitä todella tarvitaan. Tätä kautta muun muassa viestinnän tehokkuus organisaation 

strategisena työkaluna kasvaa. (Aula ja Heinonen 2002, 174.) 

 

Maineen rakentumiseen liittyy aina arviointia, jonka sidosryhmät tekevät tiettyjen organisaatioihin 

liitettävien kriteerien avulla. Näistä kriteereistä muodostuvat hyvän maineen ulottuvuudet. Tyypillisesti 

mainetta tutkitaan välillisesti, esimerkiksi juuri erilaisten ulottuvuuksien avulla. Mainetta voidaan 

selvittää eri näkökulmista, jotka perustuvat eri näkemyksille siitä, mitä maine on ja mistä se 

muodostuu. Nykykäsityksistä on erotettavissa kolme näkökantaa, joiden yhdistävänä tekijänä on 

maineen sidosryhmäsidonnaisuus. Näitä kantoja voidaan nimittää suhteiden, emootioiden ja tulkintojen 

näkökulmiksi. Sidosryhmäsuhteita korostava mainekäsitys painottaa, että maine kehittyy organisaatiota 

ympäröivässä sidosryhmäverkostossa. Tästä perspektiivistä katsottuna maineen arvioinnissa olennaisia 

ovat sidosryhmien havainnot ja tulkinnat organisaation toiminnasta. Mainetutkimuksessa keskitytään 

selvittämään tietyn ryhmän tulkintoja joukosta organisaatioihin liitettäviä tekijöitä. Tästä näkökulmasta 

maine muodostuu toiminnan eri ulottuvuuksista, joiden kautta sidosryhmät tekevät arvionsa. (Aula ja 

Mantere 2006, 39-41.) 

 

Maine muodostuu monista eri tekijöistä, joiden kautta yritystä arvioidaan. Keskeistä on tiedostaa 

maineen moniulotteisuus, tietää, mitkä ulottuvuudet ovat organisaation kannalta milloinkin 
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merkityksellisiä ja toimia siten, että hyvät ominaisuudet vahvistuvat ja huonot paranevat. Kaikki 

sidosryhmät on huomioitava, mutta samaan aikaan on osattava priorisoida, keitä ja koska kohdellaan 

muita paremmin. Maine muodostuu organisaation toiminnallisesta ja kommunikatiivisesta 

ulottuvuudesta. Mainetta voidaan tarkastella analyyttisesti esimerkiksi mainemittareiden avulla. 

Maineenhallinta on pitkäjänteistä, ennalta suunniteltua strategista toimintaa, jolla pyritään ohjaamaan 

omaa toimintaa ja vaikuttamaan tärkeimpien sidosryhmien organisaatiosta saamiin kokemuksiin ja siitä 

rakentuviin mielikuviin ja tulkintoihin. Maineenhallinta on organisaation todellisen toiminnan ja 

yleisöjen kokemusten ja mielikuvien välistä vuorovaikutusta, jossa sidosryhmät ovat hallitsevassa 

roolissa. Maineen hallinnalle olennaista on sidosryhmäsuhteiden hyvä hoitaminen. (Aula ja Mantere 

2006, 53.) 

 

Aula ja Heinonen toteavat myös, että kunnolliseen tilanneanalyysiin kuuluu ehdottomasti yrityksen 

maineen mittaaminen tärkeimmissä sidosryhmissä. Kun ymmärretään mitä eri sidosryhmät ajattelevat 

yrityksestä ja sen toiminnasta, resursseja voidaan suunnata tehokkaasti sinne, missä niitä todella 

tarvitaan. Maineselvitys voi osoittaa esimerkiksi, että yritys on tilanteessa, jossa ympäröivä lähiyhteisö 

kokee sen välinpitämättömäksi, etäiseksi tai epäeettiseksi. Tällöin resursseja voidaan suunnata 

yhteisöön liittyvien suhteiden hoitoon. (Aula ja Heinonen 2002, 174.) 

 

Maine ei ole vain yhden sidosryhmän asia, vaan kaikkien organisaation kannalta merkityksellisten 

ryhmien käsitysten muodostama kokonaisuus. Maine rakentuu ensi sijassa organisaation sisällä ja oma 

väki on maineen tärkeimpiä välittäjiä. Samoin merkitystä on organisaatiosta lähtevillä viesteillä ja siitä 

liikkuvilla tarinoilla, jotka välittyvät ja levittyvät eri ryhmien välisten vuorovaikutussuhteiden kautta. 

Maine on kaikkien organisaation kannalta merkityksellisten ryhmien käsitysten muodostama 

kokonaisuus. Hyvä maine – selvitys ottaa huomioon näiden toisistaan poikkeavien ryhmien 

näkemykset. Eri ulkopuoliset sidosryhmät ovat tärkeitä, mutta erityisasemassa ovat organisaation 

omien ihmisten näkemykset. Näin siksi, että maine rakentuu ensisijassa organisaation sisällä ja oma 

väki on maineen tärkeimpiä välittäjiä. Merkitystä on myös organisaatiosta lähtevillä viesteillä ja siitä 

liikkuvilla tarinoilla, jotka välittyvät ja levittyvät eri ryhmien välisten vuorovaikutussuhteiden kautta. 

Sillä ei ole merkitystä, ovatko viestit ja tarinat organisaation tarkoituksella liikkeelle laittamia vai eivät. 

(Aula ja Heinonen 2002, 175.) 
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Viestinnän tehostaminen julkisissa organisaatioissa on tärkeää jo mainitun Valtioneuvoston 

viestintäsuosituksen takia, mutta maineen tutkiminen sidosryhmien näkökulmasta antaa myös muita 

etuja, kuten työntekijöiden ja muidenkin sidosryhmien sitouttaminen. Jälkimmäiset eivät tosin 

julkisella sektorilla juuri sitouttamista kaipaa, sillä kilpailua ei ole. Sen sijaan on merkitystä tietää, jos 

sidosryhmät kokevat organisaation välinpitämättömäksi, epäeettiseksi tai etäiseksi. Nämä eivät ole 

tervetulleita käsitteitä julkisellakaan puolella.  

 

Sidosryhmäajattelu on tuonut paljon hyödyllisiä ideoita julkiselle sektorille. Se antaa erilliset 

identiteetit ennen yhtenä kokonaisuutena nähdyille ryhmille. Se myös pitää sisällään ajatuksen 

kaksisuuntaisesta viestinnästä, jolloin myös sidosryhmät voivat lausua mielipiteensä. Jatkuva 

muuttuvan ympäristön ja sen muuttuvien sidosryhmien seuranta on tärkeä askel julkisille 

organisaatioille, jotka aiemmin ovat puhutelleet vakaampaa kansalaisten ryhmää tai suurta yleisöä. 

Edellä mainittuja seikkoja ajatellen voidaan sanoa, että julkisten organisaatioiden viestinnän kohde on 

muuttumassa yleisöstä sidosryhmiin. Sidosryhmiin voidaan tosin katsoa kuuluvan niin suuri yleisö kuin 

kansalaisetkin. Kyse on lähinnä ajattelutavan muutoksesta, jossa useampi ryhmä saa äänensä kuuluviin 

julkisten organisaatioiden toiminnassa. Myös julkisten organisaatioiden legitimiteetti alkaa olla 

riippuvainen sidosryhmien arvioista. (Luoma-aho 2005, 97-98.) 

 

Sidosryhmäajatteluun suuntautuminen merkitsee siirtymistä organisaatiokeskeisestä monologista kohti 

sidosryhmien kanssa jaettua keskustelua. Sidosryhmäajattelu on yhdistelmä perinteistä ja toiminnallista 

organisaatiokeskeistä ajattelua ja dissipatiivista eli kaaoskeskeistä organisaatioviestintää. Se korostaa 

yhteisvastuuta, jatkuvaa kehitystä ja dialogia, eli vuorovaikutus ympärillä olevien kanssa muokkaa 

organisaatiota. Sidosryhmäajattelu eroaa muista teorioista siinä, että se on tarkoitettu sekä selittämään 

että ohjeistamaan toimintoja ja rakenteita edistyneissä organisaatioissa. (Luoma-aho 2005, 98-99.) 

 

Luoma-aho viittaa J. Näsin (1995, 24) ajatuksiin sidosryhmien vaikutuksesta organisaatioiden 

toimintaan. Organisaatio on olemassa vain ollakseen vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa. Sillä 

on jotakin tarjottavaa sidosryhmilleen ja vastavuoroisesti kullakin sidosryhmällä voi olla jotakin mitä 

organisaatio tarvitsee. Organisaation tulee toimia tyydyttääkseen sidosryhmiään. Mitä 

tyytymättömämpiä sidosryhmät ovat, sitä todennäköisempää on organisaation epäonnistuminen. 

(Luoma-aho 2005, 101.) 
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Lehtosen töihin viitaten Luoma-aho korostaa ympäristön havainnoinnin tärkeyttä. Ympäristön jatkuva 

muutos synnyttää keskeytymättömän tarpeen organisaation ja sen sidosryhmien väliselle 

vuorovaikutukselle. Organisaation tulee olla valmiudessa havaitakseen uudet tarpeet ja tilanteet. Näin 

ollen sillä on oltava “antenni”, millä tarkkailla ympäristöään. (Luoma-aho 2005, 101.) 
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4 KOHDEORGANISAATION KUVAUS 
 

4.1 Työsuojelupiirit 
 
Työsuojelupiirit ovat Sosiaali- ja terveysministeriön alaisia organisaatioita. Tutkimuksen tekemisen 

aikaan niitä oli kahdeksan kappaletta, mutta sittemmin organisaatiorakenne on muuttunut. 

Tutkimukseni perustuu vanhaan organisaatiojakoon, jossa työsuojelupiirejä olivat Hämeen, Itä-

Suomen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun- ja Porin, Vaasan sekä 

Uudenmaan työsuojelupiirit. Työsuojelupiirien tärkein tehtävä on valvoa työsuojelusäädösten 

noudattamista työpaikoilla. Valvonta suunnataan siten, että yhteiskunnallinen vaikuttavuus on 

mahdollisimman suuri. Ne myös ohjaavat ja neuvovat niin työntekijöitä kuin työnantajia työsuhdetta, 

työoloja ja tasa-arvoa koskevien säädösten soveltamisessa. Työsuojeluhallinnon tärkein tavoite on 

ylläpitää ja edistää työsuhteessa olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä 

ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Yhteisellä työpaikalla valvotaan myös, että itsenäiset 

työnsuorittajat täyttävät velvoitteensa. Lisäksi piirit tekevät yhteistyötä työsuojeluasioissa työnantaja- 

ja työntekijäjärjestöjen kanssa. 

 

Työsuojelupiirien tehtävät ovat siirtyneet aluehallintovirastoihin. Aiempien työsuojelupiirien tilalla 

työsuojeluasioita hoitavat Etelä-, Itä-, Lounais- Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen 

aluehallintovirastot. Työpaikkojen näkökulmasta työsuojeluvalvonta on säilynyt ennallaan. 

Aluehallintovirastoissa eli aiemmissa työsuojelupiireissä on viisi työsuojelun vastuualuetta. Niiden 

henkilöstön määrä on noin 450, joista noin 350 on työsuojelutarkastajia. Valvottavia työpaikkoja on 

noin 240 000 työpaikkaa, joille tehdään vuosittain lähes 25 000 tarkastusta. Tutkimuksessani on 

mukana Hämeen, Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Porin 

sekä Vaasan työsuojelupiirit vanhalla organisaatiojaolla. Ne vastaavat omien alueidensa työsuojelun 

piiriin kuuluvista asioista. 
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4.2 Työsuojelupiirien mainetutkimus 2008 
 

Aula ja Heinonen asettavat maineen selvittämiseen kolmenlaisia mittareita. Yrityksen nykyisen 

maineen selvittämiseen tulisi käyttää kolmenlaisia mittareita. Maine tulee tutkia laajasti keskeisissä 

sidosryhmissä, keskeisten avainhenkilöiden osalta ja median välittämän julkisuuden osalta. 

Tutkimukseen kannattaa ottaa mukaan myös kilpailijat. Niiden ja oman henkilöstön antamat arvosanat 

mahdollistavat vertailun (Aula ja Heinonen 2002, 175–176). 

 

Tutkimukseni kohteena ovat työsuojelupiirit, ja niitä tutkitaan kuuden sidosryhmän näkökulmasta. 

Tutkimusta varten kysely lähetettiin päättäjille, työnantaja- sekä työntekijäjärjestöille, 

vertaisorganisaatioille, työterveyshuoltoyksiköille sekä omalle henkilöstölle. Nämä tahot ovat 

säännöllisessä yhteydessä työsuojelupiireihin, mutta tämän lisäksi piirien maineen muodostumiseen 

vaikuttaa median, sähköisten yhteyksien ja palvelujen kautta sekä piirien julkaisujen kautta saatava 

informaatio. Tutkimukseen osallistuivat Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen, Itä-Suomen, Kaakkois-

Suomen, Keski-Suomen sekä Pohjois-Suomen työsuojelupirit. Uudenmaan työsuojelupiirin tulokset 

raportoitiin sosiaali- ja terveysministeriön mainetutkimuksen yhteydessä, joten niitä ei 

kokonaisuudessaan käsitellä tässä tutkimuksessa.  Kyselytutkimukseen vastanneet koostuivat 

työsuojelupiirien kanssa tekemisissä olevista tahoista eli sidosryhmistä. Vastaajat jaoteltiin kuuteen eri 

sidosryhmään: päättäjät, työnantajajärjestöt, työntekijäjärjestöt, vertaisorganisaatiot, oma henkilöstö 

sekä terveydenhuoltoyksiköt. Pohjois-Suomen työsuojelupiiristä ei ollut mukana päättäjiä. Kaikkien 

työsuojelupiirien ollessa edustettuina on helppo tehdä vertailu niiden välillä. Haastateltavilta kysyttiin 

myös median välittämän julkisuuden vaikutusta kokonaiskuvaan. Tutkimuksessa halutaan vastaus 

siihen, miten sidosryhmät näkevät työsuojelupiirin ja miten maine on muodostunut.  

 

Mielestäni aiemmin esille tuodut Aulan ja Heinosen asettamat mittarit sopivat myös julkisiin 

organisaatioihin. Hallinnon ja kansalaisen suhteen parantamisen yhtenä mittarina ja välineenä on 

maine. Kun saadaan mitattua kansalaisten mainekäsitys organisaatiosta, voidaan todeta, missä asioissa 

vielä on parannettavaa, jotta tämä suhde paranisi. Työsuojelupiirien tutkimista varten luotiin oma 

mittaristo, piirien kannalta tärkeiden asioiden ja kysymysten pohjalta. Kysymykset ryhmiteltiin, jolloin 

saatiin aikaan viisi eri maineen ulottuvuutta. Maineen ulottuvuudet ovat Viranomainen, Arvostettu, 
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Luotettu, Palveleva sekä Tehokas. Ulottuvuuksien kriteerit esitellään myöhemmin tutkimuksen 

analyysin yhteydessä. 

 

Mainemittarin tarkoituksena on kuvata, miten eri sidosryhmät mukaan lukien työsuojelupiirin omat 

työntekijät kokevat työsuojelupiirin toiminnan ja millaisia mielikuvia kyseinen organisaatio herättää. 

Tuloksia analysoimalla voidaan toimintaa kehittää parempaan ja asiakasystävällisempään suuntaan. 

Mainemittarin kyselylomake on liitteenä 1. 

 

Tutkimuksessani vertailin maineen ulottuvuuksia piirien välillä. Näyttää siltä, että hyvin ja huonosti 

menestyneet piirit ovat samat joka ulottuvuudessa. Tässä tutkimuksessa nostaisin esiin Pohjois-Suomen 

työsuojelupiirin. Edellisellä mittauskerralla piiri sai jokaisella ulottuvuudella huonoimmat pisteet, 

mutta vuonna 2008 se oli joka ulottuvuudella kolmen parhaan joukossa. Toisella tapaa erottui Keski-

Suomen työsuojelupiiri jääden kolmen huonoimman joukkoon kaikilla ulottuvuuksilla, vaikka se 

edellisessä mittauksessa menestyi melkein parhaiten. Piirit menestyivät eri ulottuvuuksilla melko 

tasaisesti. Jos sai hyvät arvot ulottuvuudella viranomainen, sai hyvät arvot myös ulottuvuudella 

tehokas. Näin ollen parhaat piirit olivat Hämeen, Pohjois-Suomen sekä Uudenmaan työsuojelupiirit. 

Keskimäärin piirit olivat kuitenkin melko tasaisia, eikä suuria eroja arvojen välillä ilmennyt. Piirien 

saamat keskiarvot maineen eri ulottuvuuksilla on esitetty liitteissä 2-6. 

 

Vastaajilta tiedusteltiin myös, millaisia odotuksia heillä on piirien toiminnasta tulevaisuudessa. 

Vastaajista 33,7 % oli tyytyväisiä nykyiseen toimintaan. Lisäksi 21 %:la vastaajista ei ollut erityisiä 

toiveita piirin toiminnalle tulevaisuudessa. Kuitenkin lähes puolet vastaajista odotti muutosta 

esimerkiksi johtamistapoihin, asiakaslähtöisyyteen, näkyvyyteen ja tehokkuuteen. Toivottiin myös 

yhteistyön parantamista sidosryhmiin, toimintatapojen yhtenäistämistä ja lisää resursseja. 

 

Väittämäkysymyksissä ilmeni, että piirejä pidetään asiantuntevina, luotettavina, vastuuntuntoisina ja 

hyödyllisinä. Vastoin avovastausten viestejä niiden toiminnan katsottiin olevan yhteisen hyvän puolesta 

ja kohtuullisen puolueetonta sekä yhteistyökykyistä. Eniten piireillä on kehitettävää johtamisessa, 

joustavuudessa, dynaamisuudessa ja reagointinopeudessa. Myös yhtenäisyyttä, ennakoivuutta ja 

ihmisläheisyyttä voisi kehittää. Työsuojelupiirejä ei myöskään pidetty erityisen moderneina eikä 

tavoiteltuina työpaikkoina 
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Väittämäkysymyksissä parhaiten menestyi Pohjois-Suomen työsuojelupiiri. Tämä on merkittävää, kun 

otetaan huomioon vuoden 2004 tulokset, jolloin piiri ei menestynyt niin hyvin. Hyvin menestyivät 

myös Hämeen ja Uudenmaan työsuojelupiirit. Eniten parannettavaa tämän perusteella on Vaasan 

työsuojelupiirillä, joka ei saavuttanut arvoa 4 yhdessäkään väitteessä. Merkillepantavaa on myös oman 

henkilöstön vastaukset. Henkilöstö kokee piirien toiminnan byrokraattisena, vanhanaikaisena, 

sanelevana, huonosti johdettuna ja sirpaloituneena. Muutos lähtee itsestä, joten henkilöstön 

viihtyvyyteen tulisi kiinnittää huomioita. Vain sitä kautta voidaan palvella paremmin myös 

sidosryhmien tarpeita. Oma henkilöstö on myös avainasemassa työsuojelupiirin maineen luomisessa. 

Työsuojelupiirien vahvuuksia olivat asiantuntevuus, hyödyllisyys, luotettavuus ja vastuuntuntoisuus. 

Eniten haastetta piireille tarjoaa joustavuus ja modernius sekä niiden houkuttelevuus työpaikkana. 

Työsuojelupiirien väittämien saamat keskiarvot piireittäin löytyvät liitteistä 7-14. 

 

Tutkimuksessa työsuojelupiirien vahvuuksiksi paljastuivat asiantuntevuus, hyödyllisyys, luotettavuus 

ja vastuuntuntoisuus. Työsuojelupiirien maine on siis hyvä näiden ulottuvuuksien puitteissa. Haastetta 

piireille tarjoaa joustavuus ja modernius sekä niiden houkuttelevuus työpaikkana. Piireille annettu 

kouluarvosana kuvastaa kyselyyn osallistuneiden kokonaiskäsitystä kyseenomaisesta piiristä, 

keskiarvoksi kaikkien piirien kesken muodostui 7,9. Paras maine oli Hämeen työsuojelupiirillä, mutta 

myös Pohjois-Suomen työsuojelupiiri menestyi hyvin. Huonoimpia arvoja maineen ulottuvuuksilla 

saivat Vaasan, Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen työsuojelupiirit. Eri ulottuvuudet noudattivat lähes 

samaa kaavaa, eli ollessaan hyvä esimerkiksi ulottuvuudella viranomainen, piiri menestyi myös 

ulottuvuudella palveleva. Samoin oli myös heikkouksien kohdalla. Edelliseen mittaukseen verrattuna 

piireistä nousi esiin Pohjois-Suomi parannetuilla tuloksilla ja Keski-Suomi, joka edelliskerran 

menestyjistä putosi heikoiten menestyneiden joukkoon. Erot eivät ole kovin suuria, mutta suuntaa-

antavia kuitenkin. Tulokset antavat tietoa myös siitä, missä asioissa piireillä on eniten kehitettävää.  

 

Vaikka maineella ei ole julkisille organisaatioille samanlaista merkitystä kuten yksityisille, edellä 

kuvattu kertoo kuitenkin tällaisen tutkimuksen olevan hyödyllistä myös niille. Mainetutkimuksen 

avulla saadaan arvokasta tietoa organisaation toiminnasta ja siitä, miten sen toiminta nähdään ja miten 

se vaikuttaa eri sidosryhmiin. Tutkimus toimii apuvälineenä kehitettäessä organisaatioita ja niiden 

mainetta. Yksi tärkeimmistä sidosryhmistä on oma henkilöstö. Työntekijät näkevät organisaation 

toiminnan sen sisältä käsin, ja he ovat myös oleellinen osa maineenmuodostumisessa organisaation 
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ulkopuolisten sidosryhmien muodostaessa käsitystään organisaatiosta. Työsuojelupiirien mainemittaus 

suoritettiin nyt toista kertaa. Piirikohtaisesti on hyvä verrata omia tuloksia ja pohtia suuntaa tulevalle. 

Jatkuva mainemittaus osoittaa piireille niiden kehityssuuntaa ja luo hyvät työkalut maineen ja 

toimintatapojen kehittämiseen. 
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5 TUTKIMUSAINEISTON KERUU JA KÄSITTELY 
 
Tutkimus suoritettiin vuonna 2008 käyttäen samoja mittareita kuin vuonna 2004, jolloin mittaus tehtiin 

muille piireille paitsi Uudenmaan työsuojelupiirille. Uudenmaan työsuojelupiirin mainemittaus tehtiin 

vuonna 2003. Kysely lähetettiin sähköisesti työsuojelupiirien sidosryhmien edustajille eli päättäjille, 

työnantajajärjestöille, työntekijäjärjestölle, vertaisorganisaatioille, omalle henkilöstölle sekä 

terveydenhuoltoyksiköille. Mainetta mitattaessa on tärkeää ottaa kattavasti tutkimukseen mukaan 

organisaation sidosryhmät, jotta saadaan mahdollisimman monipuolinen käsitys sen maineesta. 

Sidosryhmiksi on määritelty sellaiset ryhmät, jotka ovat tekemisissä tutkittavan organisaation kanssa. 

Tärkein sidosryhmä organisaatiolle on sen oma henkilöstö. Vaikka sidostyhmät ovat samat kuin 

vuoden 2004 mittauksessa, ovat henkilöt vaihtuneet. Tämä vaikeuttaa vertailua eri mittauskertojen 

välillä, mutta antaa kuitenkin suuntaa-antavan kuvan piirien kehityssuunnasta ja maineesta. 

Uudenmaan piirin tiedot on kerätty STM:n hallinnonalan mainetutkimuksen yhteydessä ja sen tulosten 

analyysin on suorittanut Vilma Luoma-aho Jyväskylän yliopistosta. Uudenmaan työsuojelupiirin 

tulokset ovat mukana perustietojen sekä väittämien osalta, mutta muita tuloksia ei tässä tutkimuksessa 

ole analysoitu. Taulukossa 1 esitetään työsuojelupiirien vastaajat jokaisesta piiristä sidosryhmittäin. 

 

Taulukko 1 Kyselyyn vastanneet sidosryhmittäin kaikista työsuojelupiireistä 
       

TSP:t YHTEENSÄ lomakkeita palautui palautus% 

Päättäjät 103 31 27,8 

Työnantajajärjestöt 171 95 54,8 

Työntekijäjärjestöt 255 158 61,1 

Vertaisorganisaatiot 218 126 56,5 

Oma henkilöstö 149 115 77,8 

Työterveyshuoltoyksiköt 154 78 46,8 

Yhteensä 1050 603 54,2 

      

UUTSP lomakkeita palautui palautus% 

Päättäjät 28 7 25,0 

Työnantajajärjestöt 37 18 49,0 

Työntekijäjärjestöt 56 29 52,0 
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Vertaisorganisaatiot 49 29 59,0 

Oma henkilöstö 26 17 65,0 

Työterveyshuoltoyksiköt 26 12 46,0 

Yhteensä 222 112 49,3 

      

TUTSP lomakkeita palautui palautus% 

Päättäjät 11 7 63,6 

Työnantajajärjestöt 37 25 67,6 

Työntekijäjärjestöt 50 31 62,0 

Vertaisorganisaatiot 24 14 58,3 

Oma henkilöstö 19 17 89,5 

Työterveyshuoltoyksiköt 24 14 58,3 

Yhteensä 165 108 65,5 

      

HÄTSP lomakkeita palautui palautus% 

Päättäjät 19 5 26,0 

Työnantajajärjestöt 15 7 47,0 

Työntekijäjärjestöt 35 18 51,0 

Vertaisorganisaatiot 28 20 71,0 

Oma henkilöstö 24 14 58,0 

Työterveyshuoltoyksiköt 7 1 14,0 

Yhteensä 128 65 44,5 

      

ISTSP lomakkeita palautui palautus% 

Päättäjät 15 3 20,0 

Työnantajajärjestöt 15 7 47,0 

Työntekijäjärjestöt 23 15 65,0 

Vertaisorganisaatiot 22 11 50,0 

Oma henkilöstö 21 18 86,0 

Työterveyshuoltoyksiköt 18 12 67,0 

Yhteensä 114 66 55,8 

      

KSTSP lomakkeita palautui palautus% 

Päättäjät 11 3 27,0 

Työnantajajärjestöt 7 4 57,0 
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Työntekijäjärjestöt 9 4 44,0 

Vertaisorganisaatiot 27 15 56,0 

Oma henkilöstö 16 13 81,0 

Työterveyshuoltoyksiköt 15 8 53,0 

Yhteensä 85 47 53,0 

      

KATSP lomakkeita palautui palautus% 

Päättäjät 10 5 50,0 

Työnantajajärjestöt 22 9 41,0 

Työntekijäjärjestöt 27 16 59,0 

Vertaisorganisaatiot 15 7 47,0 

Oma henkilöstö 15 15 100,0 

Työterveyshuoltoyksiköt 15 7 47,0 

Yhteensä 104 59 57,3 

      

VATSP lomakkeita palautui palautus% 

Päättäjät 9 1 11,0 

Työnantajajärjestöt 8 5 63,0 

Työntekijäjärjestöt 16 11 69,0 

Vertaisorganisaatiot 22 11 50,0 

Oma henkilöstö 8 5 63,0 

Työterveyshuoltoyksiköt 8 3 38,0 

Yhteensä 71 36 49,0 

      

PSTSP lomakkeita palautui palautus% 

Päättäjät 0 0 0,0 

Työnantajajärjestöt 30 20 67,0 

Työntekijäjärjestöt 39 34 87,0 

Vertaisorganisaatiot 31 19 61,0 

Oma henkilöstö 20 16 80,0 

Työterveyshuoltoyksiköt 41 21 51,0 

Yhteensä 161 110 57,7 

 



 

36 
 

Tutkimuskaavakkeessa oli yhteensä 49 kysymystä. Ensimmäisessä pyydettiin kertomaan muutamalla 

sanalla tai adjektiivilla mitä vastaajalle ensimmäisenä tulee mieleen kyseistä työsuojelupiiristä. Tällä 

kysymyksellä saatiin kuva vastaajan aivan päällimmäisistä käsityksistä ilman vastausvaihtoehtojen 

johdattelua. Nämä vastaukset jaoteltiin positiivisiin, negatiivisiin ja neutraaleihin. Tästä saatiin käsitys 

miten ihmiset keskimääräisesti kokivat työsuojelupiirin maineen. Jos piirin maine on keskimääräisesti 

negatiivinen, voi vastauksista nähdä missä seikoissa parannusta kannattaa tehdä, jotta yleisö kokisi 

piirin maineen positiivisempana. Seuraavaksi oli 38 väittämäkysymystä, jotka oli jaettu viiteen 

maineulottuvuuteen. Kysymyksillä mitattiin esimerkiksi organisaation yhteistyökykyä, 

byrokraattisuutta, tunnettuutta, arvostusta, puolueettomuutta, eettisyyttä, tavoitettavuutta sekä 

tehokkuutta. Näitä ominaisuuksia tutkittiin semanttista differentiaalia käyttävillä adjektiivipareilla, eli 

esimerkiksi yhteistyökykyä arvioitiin sanaparilla yhteistyökyvytön – yhteistyökykyinen viisiportaisella 

asteikolla. Asteikossa 1 edusti aina kielteistä päätä ja 5 myönteistä. Esimerkiksi mitä 

yhteistyökykyisempänä vastaaja organisaatiota piti, sitä lähempänä vastaus oli numero 5:tä. 

Väittämäkysymysten jälkeen vastaajilta pyydettiin antamaan kokonaisarvosana työsuojelupiirin 

toiminnalle kouluarvosana-asteikolla 4-10. Seuraavaksi pyydettiin arvioimaan kokemuksia kyseisestä 

piiristä vastausvaihtoehtoina kielteinen, neutraali, myönteinen, sekä myönteinen että kielteinen sekä 

minulla ei ole kokemuksia. Vastaajilta kysyttiin myös odotuksia piirin toiminnalle tulevaisuudessa 

vaihtoehdoilla toiminnan tulisi jatkua entisellään, minulla ei ole erityisiä toiveita ja odotan muutosta 

seuraaviin asioihin. Viimeisessä vaihtoehdossa annettiin vastaajalle vapaa sana kertoa mihin asioihin 

haluaisi muutosta. Julkissuden vaikutusta piiristä muodostuvaan kokonaiskuvaan kysyttiin myös. 

Taustatiedoissa kysyttiin vastaajan ikää ikäryhmittäin, sukupuolta, asiointitiheyttä, työtehtävää sekä 

aluetta, jolla toimii. Lopuksi tiedusteltiin missä ja mitä kautta mielikuva työsuojelupiiristä on 

muodostunut. Tarkemmat tiedot kaikista kysymyksistä löytyy liitteistä kysymyslomakkeen kohdalta.  

 

Tutkimustulokset esitellään ensin kokonaisuutena vertaillen vuoden 2004 tutkimustuloksiin ja lopuksi 

niitä arvioidaan piirikohtaisesti. Väittämäkysymyksiä käsitellään tutkimuksessa niin yksitellen kuin 

maineen ulottuvuuksien kannalta. Ensimmäinen avoin kysymys jaoteltiin positiivisiin, negatiivisiin ja 

neutraaleihin. Kouluarvosanoista laskettiin kullekin piirille keskiarvo ja keskihajonta, jolloin saatiin 

keskimääräinen arvosana kullekin piirille. 
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6 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN ANALYYSI 
 

6.1 Kaikkien työsuojelupiirien kouluarvosanat 
 

Kouluarvosanoja antoi 586 vastaajaa, 17 jätti vastaamatta. Suosituin arvosana oli 8, sen antoi 117 

vastaajaa eli 19,4 %. Huonoja arvosanoja annettiin verrattain vähän, välillä 4-5½ annettiin vain 24kpl, 

mikä on kaikista vastaajista vain n. 4 %. Organisaatioiden toiminnalle annettiin kouluarvosana sekä 

ensimmäisessä mittauksessa että vuonna 2008. Muutosta kouluarvosanojen suhteen ei ole tapahtunut 

merkittävästi, sillä sekä vuonna 2004 että 2008 organisaatioiden eniten saama kouluarvosana oli 8. 

Taulukossa 2 ovat erikseen kaikkien piirien saamat kouluarvosanat sidosryhmittäin. 

 

Taulukko 2 Piirien saamat kouluarvosanat sidosryhmittäin 

2008 2004 

Hämeen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Hämeen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 8,7 / 9- 5 1,03 päättäjät 8,3/8+ 6 0,90 

työnantajajärjestöt 8,8 / 9- 7 ,52 työnantajajärjestöt 8,0/8 2 0,00 

työntekijäjärjestöt 8,7 / 9- 18 ,75 työntekijäjärjestöt 7,9/8 19 1,09 

vertaisorganisaatiot 8,2 / 8+ 20 ,85 vertaisorganisaatiot 8,3/8+ 14 0,80 

työterveyshuoltoyksikö
t 8 / 8 1 . työterveyshuoltoyksikö

t 8,3/8+ 5 0,45 

oma henkilöstö 8,1 / 8 14 1,04 oma henkilöstö 8,0/8 17 0,87 

Yhteensä 8,4 / 8½ 65 ,87 Yhteensä 8,1/8 63 0,7 

 

2008 2004 

Itä-Suomen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Itä-Suomen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 7,5 / 7½ 3 1,00 päättäjät 7,3/7+ 4 0,80 

työnantajajärjestöt 7,1 / 7 7 1,60 työnantajajärjestöt 7,9/8 11 0,66 

työntekijäjärjestöt 7,8 / 8- 15 1,10 työntekijäjärjestöt 7,2/7+ 12 1,39 

vertaisorganisaatiot 7,6 / 7½ 11 1,51 vertaisorganisaatiot 7,9/8 11 0,67 

työterveyshuoltoyksikö
t 8,2 / 8+ 12 ,99 työterveyshuoltoyksikö

t 8,0/8 6 0,00 
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oma henkilöstö 8,1 / 8 18 1,06 oma henkilöstö 8,2/8+ 5 0,84 

Yhteensä 7,8 / 8- 66 1,21 Yhteensä 7,8/8- 49 0,7 

 

2008 2004 

Kaakkois-Suomen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Kaakkois-Suomen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 7,5 / 7½ 5 ,790 päättäjät 7,3/7+ 6 0,56 

työnantajajärjestöt 6,6 / 6½ 8 1,410 työnantajajärjestöt 8,1/8 8 1,30 

työntekijäjärjestöt 7,2 / 7+ 16 1,390 työntekijäjärjestöt 7,4/7½ 14 0,85 

vertaisorganisaatiot 8,2 / 8+ 7 ,990 vertaisorganisaatiot 7,8/8- 11 1,08 

työterveyshuoltoyksikö
t 7,3 / 7+ 6 ,410 työterveyshuoltoyksikö

t 7,7/8- 10 1,06 

oma henkilöstö 7,5 / 7½ 15 1,100 oma henkilöstö 7,3/7+ 8 0,65 

Yhteensä 7,4 / 7½ 57 1,190 Yhteensä 7,6/7½ 57 0,9 

 

2008 2004 

Keski-Suomen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Keski-Suomen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 9,0 / 9 2 ,7071 päättäjät 7,9/8 5 0,74 

työnantajajärjestöt 8,0 / 8 4 1,4720 työnantajajärjestöt 8,0/8 4 0,00 

työntekijäjärjestöt 6,5 / 6½ 4 1,7795 työntekijäjärjestöt 7,9/8 13 0,71 

vertaisorganisaatiot 7,1 / 7 15 1,3211 vertaisorganisaatiot 8,3/8+ 20 0,78 

työterveyshuoltoyksikö
t 7,2 / 7+ 8 1,2518 työterveyshuoltoyksikö

t    

oma henkilöstö 7,4 / 7½ 11 1,2060 oma henkilöstö 8,2/8+ 6 0,75 

Yhteensä 7,3 / 7+ 44 1,3442 Yhteensä 8,0/8 48 0,6 

 

2008 2004 

Pohjois-Suomen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Pohjois-Suomen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

työnantajajärjestöt 8,5 / 8½ 20 ,8095 työnantajajärjestöt 7,8/8- 1
4 0,97 

työntekijäjärjestöt 8,1 / 8 33 ,8728 työntekijäjärjestöt 7,4/7½ 1
9 1,12 

vertaisorganisaatiot 8,1 / 8 19 ,8541 vertaisorganisaatiot 6,3/6+ 4 2,53 

työterveyshuoltoyksikö
t 8,6 / 8½ 20 ,6996 työterveyshuoltoyksikö

t 8,2/8+ 1
0 0,69 

oma henkilöstö 8,3 / 8+ 15 1,0965 oma henkilöstö 6,4/6,5 1
3 1,37 

Yhteensä 8,3 / 8+ 10 ,8716 Yhteensä 7,2/7+ 6 1,3 
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7 0 

 

2008 2004 

Turun- ja Porin 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Turun- ja Porin 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 8,2 / 8+ 30 ,9482 päättäjät 8,7/9- 5 0,45 

työnantajajärjestöt 7,9 / 8- 94 1,1904 työnantajajärjestöt 8,3/8+ 1
4 0,72 

työntekijäjärjestöt 8,0 / 8 15
3 1,1488 työntekijäjärjestöt 7,6/7½ 2

0 1,15 

vertaisorganisaatiot 7,8 / 8- 12
5 1,1224 vertaisorganisaatiot 7,5/7½ 3 0,50 

työterveyshuoltoyksikö
t 8,1 / 8 77 ,9787 työterveyshuoltoyksikö

t 7,8/8- 7 1,52 

oma henkilöstö 7,9 / 8- 10
7 1,0980 oma henkilöstö 7,8/8- 1

3 0,90 

Yhteensä 7,9 / 8- 58
6 1,1095 Yhteensä 7,9/8 6

2 0,9 

 

2008 2004 

Vaasan 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Vaasan 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 5,5 / 5½ 1 . päättäjät 7,0/7 8 1,09 

työnantajajärjestöt 6,2 / 6+ 5 1,4405 työnantajajärjestöt 8,1/8 4 0,85 

työntekijäjärjestöt 7,1 / 7 11 1,3003 työntekijäjärjestöt 6,8/7- 14 1,44 

vertaisorganisaatiot 7,1 / 7 11 1,4970 vertaisorganisaatiot 8,1/8 19 0,89 

työterveyshuoltoyksikö
t 7,3 / 7+ 3 ,2887 työterveyshuoltoyksikö

t 7,7/8- 6 0,78 

oma henkilöstö 8,0 / 8 5 ,3536 oma henkilöstö 7,4/7½ 13 1,34 

Yhteensä 7,1 / 7 36 1,2992 Yhteensä 7,5/7½ 64 1,1 

 

   

2008 2004 

Uudenmaan 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Uudenmaan 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 8,5 / 8½ 7 ,2887 päättäjät 8,3/8+ 4 0,50 

työnantajajärjestöt 8,3 / 8+ 18 ,6216 työnantajajärjestöt 7,0/7 1
0 0,82 

työntekijäjärjestöt 8,4 / 8½ 28 ,9165 työntekijäjärjestöt 7,9/8 2
8 0,92 

vertaisorganisaatiot 8,1 / 8 28 ,8008 vertaisorganisaatiot 7,8/8- 1 1,07 
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7 

työterveyshuoltoyksikö
t 8,3 / 8+ 12 ,6201 työterveyshuoltoyksikö

t 7,7/8- 9 0,57 

oma henkilöstö 8,0 / 8 17 1,0308 oma henkilöstö 8,3/8+ 1
4 1,09 

Yhteensä 8,2 / 8+ 11
0 ,8064 Yhteensä 7,8/8- 8

2 0,8 

 

6.2 Väittämäkysymykset 
 

Tutkimuksessa oli yhteensä 38 väittämäkysymystä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri väitteitä 

asteikolla 1-5, missä 1 on kielteinen ja 5 myönteinen arvio kyseisestä väitteestä. Yleisimmin annetut 

arvot olivat 3 ja 4, mitkä olivat samat myös vuonna 2004. Parhaimmat tulokset mainemittauksessa 

saivat väitteet hyödytön – hyödyllinen sekä asiantuntematon – asiantunteva. Koko tutkimuksen 

keskiarvo näille oli 4,2. Samat väitteet pärjäsivät myös vuoden 2004 tutkimuksessa. Tästä voidaan 

päätellä, että työsuojelupiirit nähdään keskimääräisesti hyödyllisinä sekä asiantuntevina. Myös väitteet 

epäluotettava – luotettava ja ei vastuuntuntoinen – vastuuntuntoinen pääsivät yli 4. Voidaan myös 

sanoa, että piirit ovat yleisesti oikeudenmukaisia, eettisiä, yhteistyökykyisiä ja puolueettomia sekä 

toimivat yleisen edun puolesta. Huonoimman arvon 3,0 sai väite byrokraattinen – joustava. Myöskään 

väitteet vanhanaikainen – moderni, ei tavoiteltu työpaikka – tavoiteltu työpaikka, etäinen – 

ihmisläheinen sekä staattinen – dynaaminen eivät päässeet kovin paljon yli arvon 3. Samat väitteet 

saivat huonoja arvoja myös vuonna 2004. Kuviossa 1 on esitettynä koko mainetutkimukseen 

osallistuneiden vastaajien mielipiteiden keskiarvot. Tulokset ovat lähes yhtenevät vuoden 2004 

mittauksen kanssa. Raja-arvon ollessa 3, ovat piirit pärjänneet keskimääräisesti pärjänneet kohtuullisen 

hyvin.  
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Kuva 1 Kaikkien väittämien keskiarvot 
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6.3 Väittämäkysymyksien vertailua ja maineen ulottuvuudet 
 

Seuraavassa vertaillaan eri piirien keskiarvoja viiden eri maineen ulottuvuuden perusteella, samalla 

verrataan tuloksia myös edelliseen tutkimukseen. Molemmissa vertailuissa on syytä pitää mielessä, että 

ne ovat vain suuntaa-antavia. Eri piireillä on erilaiset vastuualueet, vaatimukset, velvollisuudet sekä 

tehtävät. Edelliseen tutkimuksen vertailussa taas pitää ottaa huomioon vastaajien vaihtuminen. Vuonna 

2004 maine jaettiin viiteen ulottuvuuteen väittämäkysymyksien perusteella ja sama jaottelu 

kysymyksineen on käytössä myös tässä tutkimuksessa. Nämä ulottuvuudet ovat Arvostettu, Luotettu, 

Palveleva sekä Tehokas. Alla lueteltuna ulottuvuudet ja niitä mittaavat kysymykset (Luoma-Aho 

2004): 

 

Viranomainen  

yhteistyökyvytön – yhteistyökykyinen  
ei asiakaslähtöinen – asiakaslähtöinen     

sulkeutunut – avoin  
staattinen – dynaaminen  

byrokraattinen – joustava  
etäinen – ihmisläheinen  

saneleva – keskusteleva  
vanhanaikainen – moderni 

ei kuuntele – kuunteleva 
 

Arvostettu 
ei kehitä toimintaansa – kehittää toimintaansa   

tuntematon – tunnettu  
ei arvostettu – arvostettu  

jälkikäteen reagoiva – ennakoiva  
motivoitumaton henkilöstö – motivoitunut henkilöstö 

ei tavoiteltu työpaikka – tavoiteltu työpaikka 
jäljessä alallaan – suunnannäyttäjä alallaan 
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Luotettu 

puolueellinen – puolueeton  
omien etujensa puolesta – yhteisen hyvän puolesta 

ei vastuuntuntoinen – vastuuntuntoinen  
epäeettinen – eettinen  

epäoikeudenmukainen – oikeuden mukainen 
asiantuntematon – asiantunteva  

epäluotettava – luotettava  
 

Palveleva 
passiivinen – aktiivinen  

ei ota huomioon asiakkaiden tarpeita – ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet 
ei viesti selkeästi keneen voi ottaa tarvittaessa yhteyttä – viestii selkeästi keneen voi ottaa tarvittaessa 
yhteyttä 
heikkolaatuinen – korkealaatuinen  

ei tavoitettavissa – tavoitettavissa  
hyödytön – hyödyllinen   

ei vastaa odotuksia – vastaa odotuksia 
ei toimi selkeiden periaatteiden mukaan – toimii selkeiden periaatteiden mukaan 

tuottaa vaikeasti hyödynnettävää tietoa – tuottaa helposti hyödynnettävää tietoa 
 

Tehokas 
tehoton – tehokas  

huonosti johdettu – hyvin johdettu 
hidas – nopea  

ei pysy sovituissa aikatauluissa – pysyy sovituissa aikatauluissa 
viestii epäselvästi tavoitteensa – viestii selkeästi tavoitteensa 

sirpaloitunut – yhtenäinen 
 

Maineen ulottuvuudet kuvaavat niitä kokonaisuuksia, jotka syntyvät vastaajan ajatuksissa hänen 

arvioidessaan kohdeorganisaatiota. Organisaatioita voi siis kehittää kehittämällä niitä ominaisuuksia, 

jotka eivät ole mittauksessa menestyneet riittävän hyvin. Raja-arvona voidaan pitää kolmea, jos piiri 

jää siihen tai sen alle on sillä kehitettävää kyseisellä ulottuvuudella. Jos piiri taas pääsee neljään ja sen 
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yli voidaan olla tyytyväisiä tulokseen. Ulottuvuuden nimi jo kertoo, millaisia ominaisuuksia se käsittää. 

Viranomaisulottuvuudella mitataan viranomaistoimintaa ja siihen liittyviä ongelmia, arvostettu mittaa 

piirin arvostukseen liittyviä asioita, luotettu-ulottuvuus kuvaa luottamukseen ja eettisyyteen liittyviä 

seikkoja, palvelu-ulottuvuuden kysymykset on johdettu palvelutilanteista ja tehokkuus luonnollisesti 

kuvaa tehokkuuden ja kilpailukyvyn eri puolia. 

 

Seuraavissa kuvissa esitetään tekstin ja kaavion avulla työsuojelupiirien saamat keskiarvot eri maineen 

ulottuvuuksilla vuosina 2004 ja 2008. Erot ovat keskimääräisesti pieniä, mutta antavat viitteitä 

kehityskohteista sekä heijastavat piirien muutosta edelliseen tutkimukseen verrattaessa. 

 

Kuva 2 Työsuojelupiirien saamat keskiarvot maineen ulottuvuudella Viranomainen 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edellä olevassa kuvassa on nähtävissä maineen ulottuvuudella Viranomainen piirien saamat keskiarvot 

vuosilta 2004 ja 2008. Viranomaisulottuvuus käsittelee kysymyksiä 2-10. Tällä ulottuvuudella mitattiin 

esimerkiksi yhteistyökykyä, joustavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja avoimuutta. Voidaan todeta, että 

parhaimmat keskiarvot sai Hämeen työsuojelupiiri, Pohjois-Suomen työsuojelupiiri sekä Uudenmaan 

työsuojelupiiri. Tämän perusteella eniten parannettavaa tällä ulottuvuudella löytyy Kaakkois- ja Keski-

Suomen työsuojelupiireillä sekä Vaasan työsuojelupiirillä. Edelliseen tutkimukseen verrattaessa nostan 
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esiin erityisesti Keski-Suomen työsuojelupiirin, joka menestyi parhaiten vuonna 2004. Tänä vuonna 

sama piiri oli huonoin jääden keskiarvossaan jopa kolmen alapuolelle. Toinen huomion arvoinen piiri 

on Pohjois-Suomen työsuojelupiiri, joka edellisellä kerralla oli huonoin, mutta pääsi tänä vuonna 

kolmen parhaan joukkoon. 

 

Kuva 3 Työsuojelupiirien saamat keskiarvot maineen ulottuvuudella Arvostettu 
 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

Maineen ulottuvuudella arvostettu mitattiin esimerkiksi sitä, kuinka hyvin kyseinen piiri tunnetaan, 

mikä on henkilöstön motivaation taso tai miten piiri kehittää toimintaansa. Parhaan keskiarvon sai 

Pohjois-Suomen työsuojelupiiri. Lähes yhtä hyvin menestyi myös Uudenmaan työsuojelupiiri sekä 

Hämeen työsuojelupiiri. Huonoiten tällä alueella menestyi Vaasan työsuojelupiiri, jonka keskiarvo jäi 

alle 3:n sekä Keski-Suomen työsuojelupiiri ja Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri, jotka pääsivät juuri ja 

juuri hieman 3:n päälle. Verrattuna vuoteen 2004 ainoastaan Uudenmaan työsuojelupiiri sekä Pohjois-

Suomen työsuojelupiiri paransivat tulostaan tällä maineen ulottuvuudella. Eniten huononivat Vaasan 

sekä Keski-Suomen työsuojelupiirien keskiarvot. Varsinkin Vaasan työsuojelupiirillä on kehitettävää 

tällä ulottuvuudella, sillä se jää kriittisyysrajan 3 alle. 
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Kuva 4 Työsuojelupiirien saamat keskiarvot maineen ulottuvuudella Luotettu 

 

 

Ulottuvuudella luotettu kolme piiriä pääsi yli neljän keskiarvoon. Tämä on ainoa maineen ulottuvuus, 

jossa saadaan näin hyvät keskiarvot, kaikki 3.5 paremmalla puolella. Vuoden 2004 mittauksessa Keski-

Suomi oli tälläkin ulottuvuudella paras, mutta yli neljän pääsi myös Hämeen, Turun- ja Porin sekä 

Vaasan työsuojelupiirit, mutta tänä vuonna kolmen kärki on sama kuin kahdessa aikaisemmassa 

ulottuvuudessa eli Pohjois-Suomen, Hämeen ja Uudenmaan työsuojelupiirit. Keski-Suomen ohella 

myös Vaasan työsuojelupiiri ja Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri saivat huonommat arvot kuin vuonna 

2004. Pohjois-Suomi sekä Uudenmaan työsuojelupiiri paransivat tulostaan suhteellisen paljon tällä 

ulottuvuudella. Häme ja Pohjois-Suomi saivat tällä ulottuvuudella kaikista väittämistä yli neljän 

keskiarvon, joten voidaan sanoa, että näihin piireihin luotetaan paljon. Myös Uudenmaan 

työsuojelupiiri sai lähes kaikista väittämistä keskiarvoiksi yli neljä, ainoastaan puolueellinen - 

puolueeton jäi juuri ja juuri alle.  
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Kuva 5 Työsuojelupiirien saamat keskiarvot maineen ulottuvuudella Palveleva 

 

 

Palvelu-ulottuvuudella mitattiin esimerkiksi piirien aktiivisuutta, hyödyllisyyttä, asiakkaiden 

huomioimista sekä laatua. Tämä ulottuvuus on haastava, sillä työsuojelupiirien valvontaviranomaisen 

tehtävät eivät aina kulje käsi kädessä palvelun kanssa. Piirien saamat arvosanat ovat melko tasaisia, 

yksikään ei yltänyt neljään, mutta toisaalta kaikki ovat yli kolmen. Erot edelliseen tutkimukseen eivät 

ole merkittäviä. Joidenkin piirien tulokset olivat hieman parantuneet, toisten huonontuneet, mutta 

vastaajien vaihtuminen jo itsessään saattaa vaikuttaa tähän. Kysymys hyödytön-hyödyllinen sai 

keskiarvokseen 4,18, joten kaikkien piirien toimintaa pidetään hyödyllisenä. Edelleen samat kolme 

piiriä, Häme, Pohjois-Suomi sekä Uusimaa, saivat tälläkin ulottuvuudella parhaat keskiarvot. Vaasan 

työsuojelupiirillä on eniten haastetta palvelun parantamisessa 
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Kuva 6 Työsuojelupiirien saamat keskiarvot maineen ulottuvuudella Tehokas 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

 

 

Ulottuvuudella Tehokas mitattiin muun muassa johtamista, nopeutta, aikatauluissa pysymistä sekä 

tavoitteista viestimistä. Kaikki piirit jäivät reilusti alle neljän keskiarvon. Tulokset eivät juuri 

muuttuneet edelliseltä mittaukselta ja piirit ovat keskenäänkin aika tasa-arvoisia tämän suhteen. Suurin 

muutos on tapahtunut Keski-Suomen ja Pohjois-Suomen työsuojelupiireissä. Keski-Suomen tulos 

tippui vuodesta 2004, kun taas Pohjois-Suomi paransi tulostaan tässä mittauksessa. Tehokkuus on ollut 

viime vuosina yksi julkisen sektorin kehittämisen kohteita laajemminkin. Työsuojelupiirien osalta 

huomiota kannattaa tämän tutkimuksen perusteella kiinnittää erityisesti nopeuteen ja johtamiseen. 

 

Näyttää siltä, että jokaisella ulottuvuudella on yhtäläinen muoto, eli niin sanotusti hyvin ja huonosti 

menestyneet piirit ovat samat joka ulottuvuudessa. Tässä tutkimuksessa nostaisin esiin Pohjois-Suomen 

työsuojelupiirin. Edellisellä mittauskerralla piiri sai jokaisella ulottuvuudella huonoimmat pisteet, 

mutta tänä vuonna se oli joka ulottuvuudella kolmen parhaan joukossa. Toisella tapaa erottui Keski-

Suomen työsuojelupiiri jääden kolmen huonoimman joukkoon kaikilla ulottuvuuksilla, vaikka 

edellisessä mittauksessa menestyi melkein parhaiten. Edellä olevat kaaviot ovat muodoiltaan lähes 

identtiset, mikä kertoo siitä, että piirit menestyivät eri ulottuvuuksilla melko tasaisesti. Jos sai hyvät 

arvot ulottuvuudella viranomainen, sai hyvät arvot myös ulottuvuudella tehokas. Näin ollen parhaat 
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piirit olivat Hämeen -, Pohjois-Suomen – sekä Uudenmaan työsuojelupiirit. Keskimäärin piirit olivat 

kuitenkin melko tasaisia, suuria eroja arvojen välillä ei ilmennyt. 

 

6.4 Organisaatiokohtaiset vastaukset 
 

Seuraavassa käsitellään tarkemmin kyselyn vastaukset ja taustatiedot jokaisen piirin osalta erikseen. 

Uudenmaan työsuojelupiiri on jätetty tästä pois, sillä sen tulokset on käsitelty STM:n ja hallinnonalan 

mainemittarissa. Tässä kappaleessa kerrotaan mainemittarin tulokset tältä vuodelta ja vertaillaan niitä 

vuoden 2004 tuloksiin soveltuvin osin. Suurimmassa osassa tapauksia ei muutosta ole tapahtunut kovin 

merkittävästi esimerkiksi taustatietojen osalta, mutta mielenkiintoisia muutoksiakin löytyy. Tuloksia 

lukiessa kannattaa miettiä mitä on tehty toisin edellisen mittauksen jälkeen ja mistä nämä muutokset 

johtuvat. Näin voidaan toimintaa kehittää paremmaksi. 

 

6.4.1 Hämeen työsuojelupiiri 

 

Hämeen työsuojelupiiristä kyselyyn osallistui yhteensä 65 vastaajaa kuudesta eri sidosryhmästä. 

Vastaajista suurin osa oli miehiä. Suhde oli lähes sama kuin edellisessä mittauksessa, jolloin 72 % 

vastaajista oli miehiä. Yli 50-vuotiaita oli 70,8 %, 31–50-vuotiaiden osuus tippui 35 %:sta 29,2 %:iin. 

Sidosryhmistä eniten vastaajia oli vertaisorganisaatioissa, mutta työntekijäjärjestöjen ja oman 

henkilöstön vastausprosentti oli hyvä. Vähiten vastaajia oli työterveyshuoltoyksiköiltä, vain yksi, 

samoin päättäjien ja työnantajajärjestöjen sidosryhmistä. Taulukko 1 kertoo määrät ja prosentuaaliset 

osuudet tarkemmin. Suurin osa vastaajista oli työkseen asiantuntijatehtävissä, työntekijä tai 

toimihenkilö. Asiointitiheys jakautui melko tasaisesti viikoittain, kuukausittain ja vuosittain välillä. 

Vain 7,7 % vastaajista asioi piirin kanssa harvemmin kuin vuosittain. Vastaajista hieman yli puolet oli 

Länsi-Suomen läänistä ja 45,3 % Etelä-Suomen läänistä. Itä-Suomen läänistä vastaajia oli vain 1,6 %. 

Kuvista 7-11 selviää kyselyyn vastanneiden taustatiedot Hämeen työsuojelupiirin osalta. 
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Kuvat 7-11 Hämeen työsuojelupiirin vastaajien taustatiedot 

 
 

 
 

 

 

Hämeen työsuojelupiiri sai hyviä kouluarvosanoja. Keskiarvoksi piiri sai 8½, viime kerralla vastaava 

luku oli 8. Kouluarvosanojen perusteella kaikkein tyytyväisimpiä Hämeen työsuojelupiiriin olivat 

työntekijäjärjestöt, työnantajajärjestöt ja päättäjät. Kaikkein pienimmän kouluarvosanan antoivat 

työterveyshuoltoyksiköt, sekin kuitenkin hyvä 8. Eniten annettu arvosana oli 8, sen antoi 20 vastaajaa. 

Yksi vastaaja ei antanut kouluarvosanaa ollenkaan. Taulukossa 3 on esitettynä sidosryhmien antamat 

kouluarvosanat. 

75.4	  

24.6	  

Sukupuoli	  

mies	  

nainen	  

29.2	  

70.8	  

Ikä	  

31-‐50	  
vuotta	  

yli	  50	  
vuotta	  

29.2	  

29.2	  
33.8	  

7.7	  

Asiointitiheys	  

viikoittain	  

kuukausittain	  

vuosittain	  

harvemmin	  kuin	  
vuosittain	  

28.1	  

12.5	  
14.1	  

45.3	  

Työtehtävä	  
työntekijä	  /	  
toimihenkilö	  
keskijohto	  

ylin	  johto	  

asiantuntija	  

45.3	  

53.1	  

1.6	  
Alue	  

Etelä-‐Suomen	  
lääni	  
Länsi-‐Suomen	  
lääni	  
Itä-‐Suomen	  
lääni	  
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Taulukko 3 Hämeen työsuojelupiirin sidosryhmien antamat kouluarvosanat 

2008 2004 

Hämeen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Hämeen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 8,7 / 9- 5 1,03 päättäjät 8,3/8+ 6 0,90 

työnantajajärjestöt 8,8 / 9- 7 ,52 työnantajajärjestöt 8,0/8 2 0,00 

työntekijäjärjestöt 8,7 / 9- 18 ,75 työntekijäjärjestöt 7,9/8 19 1,09 

vertaisorganisaatiot 8,2 / 8+ 20 ,85 vertaisorganisaatiot 8,3/8+ 14 0,80 

työterveyshuoltoyksikö
t 8 / 8 1 . työterveyshuoltoyksikö

t 8,3/8+ 5 0,45 

oma henkilöstö 8,1 / 8 14 1,04 oma henkilöstö 8,0/8 17 0,87 

Yhteensä 8,4 / 8½ 65 ,87 Yhteensä 8,1/8 63 0,7 

 

Väittämäosuudessa Hämeen työsuojelupiiri sai varsin hyviä arvosanoja kaikilta sidosryhmiltään. 

Arvosteluasteikolla 1-5 1 oli negatiivinen ja 5 positiivinen. Tulosta voidaan pitää hyvänä kun päästään 

yli kolmen, ja huonona jos jäädään sen alle.  

 

Hämeellä alle kolmen jäi vain kolme väittämää, ja niissäkin vain yhden tai kahden sidosryhmän osalta. 

Voidaan todeta, että oma henkilöstö ja päättäjät pitävät Hämeen työsuojelupiiriä melko 

vanhanaikaisena. Väite vanhanaikainen - moderni sai päättäjiltä keskiarvoksi 2,8 ja omalta 

henkilöstöltä 2,5. Oma henkilöstö ei myöskään koe olevansa erityisen motivoitunut, sillä väite 

motivoitumaton henkilöstö - motivoitunut henkilöstö sai arvokseen 2,9. Viimeinen huonohkoja arvioita 

saanut väite oli ei-tavoiteltu työpaikka – tavoiteltu työpaikka, jolle vertaisorganisaatiot antoivat arvoksi 

2,9. Hämeen työsuojelupiirillä olisi siis parannettavaa näiden muutaman väitteen kohdalla, tosin 

kaikkien sidosryhmien yhteenlasketuissa keskiarvoissa yksikään väite ei jäänyt alle kolmen, joten 

tilanne ei ole kovin huono. 

 

Kaikkein tyytyväisin sidosryhmä näyttäisi olevan työterveyshuolto, sillä ainoastaan yksi väite, 

byrokraattinen – joustava, sai kolmosen. Muut väitteet pääsivät vähintään neljään, jotkut jopa viiteen. 

Oma henkilöstö arvioi piiriä kaikkein kriittisimmin. Suurin osa väitteistä jää alle neljän, kaksi jopa alle 

kolmen. He pitävät piiriä kohtuullisen vanhanaikaisena ja henkilöstöä motivoitumattomana. Toisaalta 

piirin katsotaan olevan asiantunteva, luotettava ja hyödyllinen sekä vastuuntuntoinen ja hyvin 

odotuksiin vastaava.  
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Väitteet epäluotettava – luotettava sekä hyödytön – hyödyllinen sai korkeimmat yhteenlasketut 

keskiarvot tuloksella 4,4. Keskiarvojen pohjalta voidaan todeta, että näiden ulottuvuuksien lisäksi 

Hämeen työsuojelupiiriä pidetään yhteistyökykyisenä, arvostettuna, puolueettomana, yhteisen hyvän 

puolesta toimivana, vastuuntuntoisena, eettisenä, oikeudenmukaisena sekä asiantuntevana. Liitteessä xx 

on tarkempi erittely sidosryhmien antamista arvoista jokaisen väittämän osalta. Väitteiden saamat 

keskiarvot Hämeen työsuojelupiirin osalta ovat liitteessä 7. 

 

Mainemittarin ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin vastaajia kertomaan ensivaikutelmia Hämeen 

työsuojelupiiristä. Näin saatiin käsitys vastaajien päällimmäisistä mielikuvista piiriä koskien. 

Vastaukset jaoteltiin positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin. Oheisessa taulukossa on tarkempi 

erittely. Positiivisia ja neutraaleja vastauksia oli eniten ja negatiivisia vain 10 %. Tähän kysymykseen 

vastasi 31 vastaajaa eli n. 48 % Hämeen työsuojelupiirin vastaajista. Positiivisissa vastauksissa 

nostettiin esiin muun muassa Hämeen työsuojelupiirin palvelualttius, asiantuntevuus, 

oikeudenmukaisuus sekä monipuolisuus. Neutraaleiksi luokiteltiin vastaukset, joissa kerrottiin yleistä 

tietoa esimerkiksi piirin tehtävistä ja sijainnista. Kolmessa kielteisessä kommentissa kyseenalaistettiin 

tuloksellisuus vaikuttavuuden kannalta ja pidettiin piiriä vanhanaikaisena ja kyykytettynä 

organisaationa.  

 

Taulukko 4 Hämeen työsuojelupiirin ensivaikutelmien jakautuminen 

Piiri Positiivinen Neutraali Negatiivinen Yhteensä 
Hämeen 
työsuojelupiiri 

15 kpl / 48 % 13 kpl / 42 % 3 kpl / 10 % 31 kpl / 100 % 

 

Mainemittarissa kysyttiin myös millaisia kokemuksia vastaajilla on ollut kyseisessä piirissä. 

Jakautuminen myönteisiin, neutraaleihin ja positiivisiin on kuvattu kuvassa 12. Seuraava kuva kertoo 

millaisen kuvan piiristä julkisuus on luonut. Reippaasti yli puolet eli 60 % piti kokemuksiaan 

työsuojelupiiristä positiivisina, kielteisinä vain 1,5 %. Myös julkisuuskuva on myönteinen, sillä 65,1 % 

pitää julkisuudessa syntynyttä kuvaa positiivisena ja vain 1,6 % negatiivisena. Mielikuva 

työsuojelupiiristä on muodostunut pääasiassa henkilökohtaisissa tapaamisissa kuten palavereissa, oman 

työsuhteen kautta, tarkastuksissa tai koulutuksissa. Myös sähköisten yhteyksien ja palveluiden sekä 

median kautta on muodostunut mielikuva, mutta vain 6,2 % vastaajista valitsi jommankumman 

vaihtoehdon. 
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Kuva 12 Kokemukset Hämeen työsuojelupiiristä 

   

Kuva 13 Hämeen työsuojelupiirin julkisuuskuva 

 

Kuva 14 Mielikuvan muodostuminen Hämeen työsuojelupiirissä 

 

 

Avokysymyksiä oli tällä kertaa kaksi, ensimmäisen mittauksen neljän sijaan. Ensimmäistä 

avokysymystä käsiteltiin jo yllä. Toisessa kysymyksessä haluttiin kuulla vastaajien odotuksia piirin 

toiminnasta tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina oli, että toiminnan tulisi jatkua nykyisellään, ei erityisiä 

toiveita tai odotettiin muutosta tiettyihin seikkoihin. Hämeen työsuojelupiirin osalta vastaukset 

jakaantuivat hyvin tasaisesti näiden vaihtoehtojen kesken. Muutosta halusi 31,25 % kysymykseen 

1.5	  10.8	  

60	  

18.5	  
9.2	  

Kokemukset	  työsuojelupiiristä	  
kielteisiä	  

neutraaleja	  

myönteisiä	  

sekä	  myönteisiä	  että	  
kielteisiä	  
ei	  ole	  kokemuksia	  

1.6	   14.3	  

65.1	  

12.7	   6.3	  

Minkälainen	  kuva	  työsuojelupiiristä	  
on	  syntynyt	  julkisuudessa	  

enimmäkseen	  kielteinen	  

melko	  neutraali	  

enimmäkseen	  myönteinen	  

sekä	  myönteinen	  että	  kielteinen	  

ei	  ole	  muodostunut	  selvää	  kuvaa	  

93.8	  

3.1	  3.1	  

Mielikuva	  työsuojelupiiristä	  on	  
muodostunut	  etupäässä	  

henkilökohtaisissa	  
tapaamisissa	  
sähköisten	  yhteyksien	  /	  
palveluiden	  kautta	  
median	  kautta	  
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vastanneista. Avovastauksissa toivottiin muutosta esimerkiksi henkilöstöjohtamiseen sekä jämäkkyyttä 

asioiden hoitamiseen. 

 

Kuva 15 Odotukset Hämeen työsuojelupiiriä kohtaan tulevaisuudessa 

 

 

6.4.2 Itä-Suomen työsuojelupiiri 

 

Itä-Suomen työsuojelupiirin osalta kyselyyn vastasi yhteensä 66 vastaajaa kuudesta eri sidosryhmästä. 

Eniten vastanneita oli omassa henkilöstössä, mutta lähes yhtä suuri vastaajaryhmä oli 

työntekijäjärjestöt. Vähiten vastauksia tuli päättäjiltä ja työnantajajärjestöiltä. Sukupuolijakauma oli 

melko tasainen, miehiä tänäkin vuonna enemmän 51,52 %. Verrattuna vuoden 2004 tutkimukseen 

naisten osuus on nyt suurempi, sillä edellisellä kerralla naisia oli vain 36 % vastaajista. Yli 50-vuotiaat 

oli edelleen suurin ikäryhmä, mutta tällä kertaa uutena ryhmänä olivat alle 30-vuotiaat 1,5 %:n 

osuudella. Suurin osa vastaajista toimii asiantuntijatehtävissä, mutta työntekijä/toimihenkilö – ryhmä 

oli lähes yhtä suuri. 38,5 % vastaajista asioi piirin kanssa vuosittain, sekä viikoittain että kuukausittain 

asioi 27,7 % vastaajista ja vain 6,2 % harvemmin kuin vuosittain. Lähes kaikki vastaajat olivat Itä-

Suomen läänistä, mutta myös Etelä- ja Länsi-Suomen lääneistä tuli pieni joukko vastaajia. Taustatiedot 

on kuvattuna kuvioissa 16-20. 

34.38	  

34.38	  

31.25	  

Odotukset	  työsuojelupiirin	  
toiminnasta	  tulevaisuudessa	  

toiminnan	  tulisi	  
jatkua	  nykyisellään	  
ei	  erityisiä	  toiveita	  

odotan	  muutosta	  
seuraaviin	  asioihin	  
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Kuvat 16-20 Itä-Suomen työsuojelupiirin vastaajien taustatiedot 

 
 

 
 

 

 

Itä-Suomen työsuojelupiiri sai lähes samat keskiarvot kouluarvosanoissa kuin vuonna 2004. Kaikkien 

sidosryhmien yhteenlaskettu keskiarvo on 8-. Eniten annettu kouluarvosana oli 8½. Vastaajat eivät 

olleet yhtä yksimielisiä kuin edellisessä mittauksessa sillä keskihajonta oli nyt 1,2 ja vuonna 2004 0,7. 

Parhaimman kouluarvosanan Itä-Suomen työsuojelupiiri sai tälläkin kerralla omalta henkilöstöltä, 

hieman muita huonomman arvosanan antoivat työnantajajärjestöt. Taulukossa 5 on piirin saamat 

kouluarvosanat sidosryhmittäin. 

51.52	  

48.48	  
Sukupuoli	  

mies	  

nainen	  

1.5	  
36.4	  

62.1	  

Ikä	   30	  vuotta	  
tai	  aille	  
31-‐50	  
vuotta	  
yli	  50	  vuotta	  

33.3	  

16.7	  7.6	  

42.4	  

Työtehtävä	  

työntekijä	  /	  
toimihenkilö	  
keskijohto	  

ylin	  johto	  

asiantuntija	  

27.7	  

27.7	  

38.5	  

6.2	  

Asiointitiheys	  

viikoittain	  

kuukausittain	  

vuosittain	  

harvemmin	  kuin	  
vuosittain	  

6.1	  

90.9	  

3	  

Alue	  

Etelä-‐Suomen	  
lääni	  
Itä-‐Suomen	  
lääni	  
Länsi-‐Suomen	  
lääni	  
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Taulukko 5 Itä-Suomen työsuojelupiirin sidosryhmien antamat kouluarvosanat 

2008 2004 

Itä-Suomen 
työsuojelupiiri 

Keskiarvo / 
Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Itä-Suomen 
työsuojelupiiri 

Keskiarvo / 
Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 7,5 / 7½ 3 1,00 päättäjät 7,3/7+ 4 0,80 

työnantajajärjestöt 7,1 / 7 7 1,60 työnantajajärjestöt 7,9/8 11 0,66 

työntekijäjärjestöt 7,8 / 8- 15 1,10 työntekijäjärjestöt 7,2/7+ 12 1,39 

vertaisorganisaatiot 7,6 / 7½ 11 1,51 vertaisorganisaatiot 7,9/8 11 0,67 

työterveyshuoltoyksikö
t 8,2 / 8+ 12 0,99 työterveyshuoltoyksikö

t 8,0/8 6 0,00 

oma henkilöstö 8,1 / 8 18 1,06 oma henkilöstö 8,2/8+ 5 0,84 

Yhteensä 7,8 / 8- 66 1,21 Yhteensä 7,8/8- 49 0,7 

 

Väittämäkysymyksissä Itä-Suomi menestyi melko keskinkertaisesti. Vain muutama väite pääsi 

keskiarvossa neljään ja sen yli. Toisaalta vain yksi jäi alle kolmen. Suurin osa väittämistä sai 

keskiarvokseen hieman kolmen yli. Parhaimmat keskiarvot väittämissä tuli päättäjiltä. Erityisen 

tyytyväinen tämä ryhmä oli piirin puolueettomuuteen ja luotettavuuteen, mutta hyviä arvoja saivat 

myös väittämät ei vastuuntuntoinen - vastuuntuntoinen, hyödytön – hyödyllinen, epäeettinen – eettinen, 

epäoikeudenmukainen – oikeudenmukainen sekä asiantuntematon – asiantunteva. Päättäjät pitivät piiriä 

myös muun muassa yhteistyökykyisenä, asiakaslähtöisenä, ihmisläheisenä, keskustelevana ja hyvin 

johdettuna. Kaikki sidosryhmät yhteenlaskettuna piiri nähtiin hyödyllisenä, luotettavana, 

asiantuntevana, vastuuntuntoisena ja alansa suunnannäyttäjänä. Piiriä pidetään myös hieman 

vanhanaikaisena. Yhteistyökyky ja selkeiden periaatteiden mukaan toimiminen menestyivät myös 

suhteellisen hyvin saaden keskiarvoksi 3,9. Muut väittämät olivat tasaisesti jakautuneet kolmen 

asteikolla. Väitteet sidosryhmittäin Itä-Suomen osalta on esitetty liitteessä 8. 

 

Mainemittarin ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin vastaajia kertomaan ensivaikutelmia Itä-

Suomen työsuojelupiiristä. Näin saatiin käsitys vastaajien päällimmäisistä mielikuvista piiriä koskien. 

Vastaukset jaoteltiin positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin. Oheisessa taulukossa on tarkempi 

erittely. Kysymykseen vastasi yhteensä 53 vastaajaa eli 80 %. Lähes puolet eli 45 % arvioi Itä-Suomen 

työsuojelupiiriä positiivisesti. Sitä kuvailtiin muun muassa ammattitaitoiseksi, luotettavaksi, 

asiantuntevaksi, palvelualttiiksi sekä yhteistyökykyiseksi. Myös neutraaleja kommentteja tuli paljon eli 

40 %. Neutraaleiksi luokiteltiin piiriä ja sen toimintaa kuvailevat vastaukset sekä vastaukset, joissa oli 
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sekä positiivisia että negatiivisia kommentteja. Myös neutraaleissa vastauksissa nousi esiin piirin ja 

sidosryhmien välinen yhteistyö. Muutamassa negatiivisessa kommentissa mainittiin 

yhteistyökyvyttömyys, näkymättömyys ja tiukkapipoisuus. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että 

negatiivisia kommentteja oli vain 15 %. Negatiivisina piirteinä piirin toiminnassa nousi esiin 

organisaation sisäiset ongelmat, yhteistyökyvyttömyys ja näkymättömyys.  

 

Taulukko 6 Itä-Suomen työsuojelupiirin ensivaikutelmien jakaantuminen 

Piiri Positiivinen Neutraali Negatiivinen Yhteensä 

Itä-Suomen 
työsuojelupiiri 

24 kpl / 45 %  21kpl 40 % 8kpl / 15 % 53kpl / 100 % 

 

Kysymyksillä 41 ja 43 haluttiin selvittää millaisia kokemuksia vastaajilla on ollut Itä-Suomen 

työsuojelupiiristä ja millainen kuva siitä on julkisuudessa muodostunut. Alla olevissa kuvioissa on 

esiteltynä näiden kysymysten vastaukset. Selvästi yli puolet vastaajista on saanut myönteisiä 

kokemuksia Itä-Suomen työsuojelupiiristä. 21,5 %:la vastaajista kokemukset ovat sekä myönteisiä että 

kielteisiä. Täysin kielteisiä kokemuksia on kuitenkin vain 3,1 %:la vastaajista. Julkisuuskuva on 

enimmäkseen myönteinen, mutta vastaajista 36,9 % pitää julkisuudessa syntynyttä kuvaa neutraalina. 

Vain 6,2 % vastaajista kokee Itä-Suomen työsuojelupiirin julkisuuskuvan kielteisenä. Suurin osa Itä-

Suomen työsuojelupiirin vastaajista muodosti mielikuvansa henkilökohtaisissa tapaamisissa. 

 

Kuva 21 Kokemukset Itä-Suomen työsuojelupiiristä 

 

 

 

3.1	   16.9	  

58.5	  

21.5	  

Kokemukset	  
työsuojelupiiristä	  

kielteisiä	  

neutraaleja	  

myönteisiä	  

sekä	  myönteisiä	  että	  
kielteisiä	  
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Kuva 22 Itä-Suomen työsuojelupiirin julkisuuskuva 

 

 

Kuva 23 Mielikuvan muodostuminen Itä-Suomen työsuojelupiirissä 

 

 

Kuva 24 Odotukset Itä-Suomen työsuojelupiiriä kohtaan tulevaisuudessa 

 

 

Vastaajille annettiin mahdollisuus vapaasti kertoa millaisia odotuksia heillä on piirin toiminnasta 

tulevaisuudessa. Melkein puolet vastanneista odotti muutosta piirin toimintaan. Muutosta haluttiin 

6.2	  

36.9	  
43.1	  

10.8	   3.1	  

Minkälainen	  kuva	  työsuojelupiiristä	  on	  
muodostunut	  julkisuudessa	  

enimmäkseen	  kielteinen	  

melko	  neutraali	  

enimmäkseen	  myönteinen	  

sekä	  myönteinen	  että	  
kielteinen	  
ei	  ole	  syntynyt	  selvää	  kuvaa	  
julkisuudessa	  

90.8	  

4.6	   3.1	   1.5	  

Mielikuva	  työsuojelupiiristä	  on	  
muodostunut	  etupäässä	  

henkilökohtaisissa	  
tapaamisissa	  
sähköisten	  yhteyksien	  /	  
palveluiden	  kautta	  
piirin	  julkaisujen	  kautta	  

median	  kautta	  

34.9	  

15.9	  

49.2	  

Odotukset	  piirin	  toiminnasta	  
tulevaisuudessa	  

toiminnan	  tulisi	  
jatkua	  nykyisellään	  

ei	  erityisiä	  toiveita	  

odotan	  muutosta	  
seuraaviin	  asioihin	  



 

59 
 

esimerkiksi johtamiseen, tehokkuuteen, näkyvyyteen ja aktiivisuuteen. Lisäksi toivottiin parempaa 

yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä asiakaslähtöisyyttä.  

 

6.4.3 Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri 

 

Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin osalta kyselyyn vastasi yhteensä 59 ihmistä kuudesta eri 

sidosryhmästä. Eniten vastaajia oli työntekijäjärjestön sidosryhmästä ja omasta henkilöstöstä, 

molempia noin neljännes kaikista vastaajista. Myös tässä piirissä suurin osa vastaajista oli miehiä, 74,6 

%, määrä on hieman kasvanut vuoden 2004 mittauksesta. Ikäryhmistä yli 50-vuotiaita oli eniten, mutta 

myös 31–50 -vuotiaiden ryhmä oli melko suuri. Nuoria, alle 30-vuotiaita oli vain 1,7 %. Asiointitiheys 

oli aika tasaisesti jakautunut kaikkien neljän vaihtoehdon välille, kuukausittain asioi kuitenkin suurin 

osa eli 29,31 %. Harvemmin kuin kerran vuodessa asioi 17,24 % vastaajista. Viikoittaisen asioinnin 

määrä on hieman kohonnut edellisestä mittauksesta, jolloin viikoittain asioi 18 % vastaajista. 

Asiantuntijoita ja työntekijä / toimihenkilöitä oli yhtä paljon, molempia 37,9 %. Vuonna 2005 

asiantuntijoita oli vastaajista lähes puolet. Myös ylin johto ja keskijohto olivat vastaajaryhminä yhtä 

suuret. Taustatiedot ovat melkein yhteneväiset vuoden 2004 mittauksen kanssa, suuria vaihteluita ei 

juuri ole. Työtehtävien osalta työntekijä / toimihenkilö – ryhmä on hieman kasvanut asiantuntijoiden 

kustannuksella. Puolet vastaajista tuli Etelä-Suomen läänistä ja Itä-Suomen läänistä vastaajia oli 42,4 

%. Joitakin vastaajia oli myös Länsi-Suomen ja Lapin lääneistä. Kuvissa 24-28 on esitetty Kaakkois-

Suomen työsuojelupiirin osalta kyselyyn vastanneiden taustatiedot. 

 

Kuvat 24-28 Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin vastaajien taustatiedot 
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Kaakkois-Suomi sai kouluarvosanojen keskiarvoksi 7½ eli saman kuin vuoden 2004 mittauksessa. 

Radikaalia muutosta ei siis ole tapahtunut myöskään kouluarvosanojen kohdalla. Ainoastaan 

työnantajajärjestöiltä tuli edelliskertaa huonompi keskiarvo. Vuonna 2004 tämän sidosryhmän antama 

kouluarvosana oli 8, mutta nyt 6½. Piirin olisi hyvä miettiä mistä näin suuri lasku johtuu. Vaikka 

täydellinen vertaaminen mittausten välillä ei ole mahdollista vastaajien ollessa eri, kertoo näin suuri ero 

jostakin negatiivisesta muutoksesta. Kaakkois-Suomen työsuojelupiirille eniten annettu kouluarvosana 

oli 7, myös 7½ annettiin lähes yhtä paljon. Kaksi vastaajaa ei antanut kouluarvosanaa.   

 

Taulukko 7 Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin sidosryhmien antamat kouluarvosanat 

2008 2004 

Kaakkois-Suomen 
työsuojelupiiri 

Keskiarvo / 
Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Kaakkois-Suomen 
työsuojelupiiri 

Keskiarvo / 
Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 7,5 / 7½ 5 0,790 päättäjät 7,3/7+ 6 0,56 

työnantajajärjestöt 6,6 / 6½ 8 1,410 työnantajajärjestöt 8,1/8 8 1,30 

työntekijäjärjestöt 7,2 / 7+ 16 1,390 työntekijäjärjestöt 7,4/7½ 14 0,85 

vertaisorganisaatiot 8,2 / 8+ 7 0,990 vertaisorganisaatiot 7,8/8- 11 1,08 

työterveyshuoltoyksikö
t 7,3 / 7+ 6 0,410 työterveyshuoltoyksikö

t 7,7/8- 10 1,06 

37.9	  

12.1	  12.1	  

37.9	  

Työtehtävä	  
työntekijä	  /	  toimihenkilö	  

keskijohto	  

ylin	  johto	  

asiantuntija	  

27.59	  

29.31	  25.86	  

17.24	  
Asiointitiheys	  

viikoittain	  

kuukausittain	  

vuosittain	  

harvemmin	  kuin	  
vuosittain	  

50	  41.4	  

6.9	   1.7	  
Alue	  

Etelä-‐Suomen	  lääni	  

Itä-‐Suomen	  lääni	  

Länsi-‐Suomen	  lääni	  

Lapin	  lääni	  
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oma henkilöstö 7,5 / 7½ 15 1,100 oma henkilöstö 7,3/7+ 8 0,65 

Yhteensä 7,4 / 7½ 57 1,190 Yhteensä 7,6/7½ 57 0,9 

 

Väittämäosuudessa selviteltiin piirin ominaisuuksia asteikolla 1-5, missä 1 oli negatiivinen pää ja 5 

positiivinen. Tässä osuudessa Kaakkois-Suomi ei saanut kovin korkeita tuloksia. Ainoastaan väite 

hyödyllinen – hyödytön sai kaikilta sidosryhmiltä melko yksimielisesti keskiarvoksi 4. Tulosten 

perusteella voidaan sanoa, että sidosryhmät pitävät piiriä myös asiantuntevana, sillä tämän väitteen 

keskiarvoksi tuli 3,9. Kaikkein heikoimman arvosanan piiri sai omalta henkilöstöltä väittämästä 

huonosti johdettu – hyvin johdettu. Keskiarvoksi tuli 2,1, joten oma henkilökunta pitää piiriä huonosti 

johdettuna. Sama sidosryhmä katsoo myös piirin olevan sirpaloitunut, ei-asiakaslähtöinen ja 

henkilöstön motivoitumaton. Samat heikkoudet nousivat esiin myös kaikkien muidenkin sidosryhmien 

kohdalla. Lisäksi parannettavaa löytyy moderniudessa, joustavuudessa, ihmisläheisyydessä, 

dynaamisuudessa sekä avoimuudessa. Parhaan arvion piiri sai vertaisorganisaatiolta. Tämä sidosryhmä 

koki piirin muun muassa yhteistyökykyiseksi, motivoituneeksi, puolueettomaksi, vastuuntuntoiseksi, 

luotettavaksi ja tietenkin myös hyödylliseksi. Myös työterveyshuollolta tuli erittäin hyviä arvosanoja 

osalle näistä väitteistä. Väittämien saamat arvot sidosryhmittäin Kaakkois-Suomen osalta ovat liitteessä 

9. 

 

Kyselyssä oli myös kaksi avointa kysymystä, joissa ensimmäisessä pyydettiin vastaajaa kertomaan 

muutamalla sanalla tai adjektiivilla mitä hänelle tulee ensimmäisenä mieleen Kaakkois-Suomen 

työsuojelupiiristä. Vastaukset jaoteltiin positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin. Oheisesta taulukosta 

löytyy tarkempi erittely. Vastaukset jakaantuivat erittäin tasaisesti näiden kolmen välillä. 35 % 

vastauksista luokiteltiin negatiiviseksi. Eroa vuoden 2004 mittaukseen on, sillä silloin ei tullut yhtään 

positiivista vastausta. Tosin kielteisiäkään ei ollut paljoa vaan suurin osa oli neutraaleja vastauksia. 

Tänä vuonna positiivisina seikkoina piiristä mainittiin esimerkiksi yhteistyökyky, asiantuntevuus ja 

tehokkuus. Vastaajat myös kokivat piirin helposti lähestyttäväksi ja hyvin toimivaksi. Neutraaleiksi 

laskettiin vastaukset, jotka keskittyivät kuvaamaan piirin toimialaa tai sijaintia sekä muut vastaukset, 

jotka eivät olleet positiivia tai negatiivisia. Negatiivisina asioina mainittiin esimerkiksi byrokraattisuus, 

passiivisuus ja etäisyys. Piiriä pidettiin myös huonosti johdettuna ja tarkastajien ammattitaidossa oli 

huomattu eroavaisuuksia.  
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Taulukko 8 Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin ensivaikutelman jakaantuminen 

Piiri Positiivinen Neutraali Negatiivinen Yhteensä 

Kaakkois-Suomen 
työsuojelupiiri 

17 kpl / 33 % 16 kpl / 31 % 18 kpl / 35 % 51 kpl / 100 % 

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös millaisia kokemuksia vastaajilla oli ollut työsuojelupiiristä. Kaakkois-

Suomen työsuojelupiirissä vastaajista 35,6 %:la oli ollut myönteisiä kokemuksia ja 42,4 %:la sekä 

myönteisiä että kielteisiä kokemuksia. Vain 1,7 % piti kokemuksiaan kielteisinä. Parannusta 

kokemuksissa on tapahtunut, sillä vuonna 2004 vastaajista 9 % piti kokemuksia kielteisinä ja 23 % 

myönteisinä. Ohessa oleva kuva 22 esittää kokemusten prosentuaaliset osuudet. 

 

Kuva 29 Kokemukset Kaakkois-Suomen työsuojelupiiristä 

 

 

Julkisuuskuva oli muodostunut 42,4 %:le vastaajista melko neutraaliksi. Hieman alle 30 % piti 

julkisuuskuvaa myönteisenä ja 5,1 % kielteisenä. Suurta eroa edelliseen tutkimukseen ei ole 

havaittavissa. Mielikuva piiristä oli muodostunut pääasiassa henkilökohtaisissa tapaamisissa, kuten 

palavereissa, oman työsuhteen kautta, tarkastuksissa ja koulutuksissa. Vähäistä vaikutusta oli myös 

medialla 3,5 % sekä sähköisillä yhteyksillä ja piirin julkaisuilla kumpikin 1,8 %. 

1.7	   16.9	  

35.6	  
42.4	  

3.4	  
Kokemukset	  työsuojelupiiristä	  

kielteisiä	  

neutraaleja	  
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sekä	  myönteisiä	  että	  
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Kuva 30 Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin julkisuuskuva 

 

Kuva 31 Mielikuvan muodostuminen Kaakkois-Suomen työsuojelupiirissä 

 

 

Tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien odotuksia piirin toiminnalle tulevaisuudessa. Puolet 

vastaajista halusi muutosta piirin toimintaan. 21,4 % oli sitä mieltä, että toiminta voisi jatkua 

entisellään ja 28,6 %:la ei ollut erityisiä toiveita. Parannusta toivottiin esimerkiksi johtamiseen ja 

henkilöstön osaamiseen. Kaivattiin myös aloitteellisempaa yhteistyötä ja lisää resursseja. Vastauksissa 

tuli esiin tyytymättömyys palkkakäytäntöihin. 

 

Kuva 32 Odotukset Kaakkois-Suomen työsuojelupiiriä kohtaan tulevaisuudessa 
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93	  
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6.4.4 Keski-Suomen työsuojelupiiri 

 

Keski-Suomen työsuojelupiirin kyselyyn osallistui 47 vastaajaa kuudesta eri sidosryhmästä. 

Sidosryhmistä eniten oli vastaajia vertaisorganisaatioista ja melkein yhtä monta vastasi omasta 

henkilöstöstä. Yli puolet vastaajista oli miehiä, naisia hieman alle 40 %. Ikäryhmistä yli 50-vuotiaat oli 

suurempi, heitä oli 67,4 % vastaajista. 31–50-vuotiaita 32,6 %. Jakautuminen työtehtävien mukaan oli 

melko tasaista, suurimmat ryhmät olivat asiantuntija ja työntekijä / toimihenkilö. Lähes kaikki vastaajat 

tulivat Länsi-Suomen läänistä, mutta myös Etelä-Suomen läänistä tuli muutamia vastaajia. Vuoden 

2004 mittaukseen verrattuna suuria muutoksia ei ole tapahtunut taustatiedoissa. Asiointitiheyden 

suhteen on pientä muutosta havaittavissa. Ensimmäisessä mittauksessa kuukausittain asioi 47 % 

vastaajista, nyt sama luku oli 23,9 %. Vuosittaisten asiointien määrä oli kasvanut 32 %:sta 41,3 %:iin. 

Myös viikoittaisten asiointien määrä oli kasvanut noin kymmenellä prosentilla ja harvemmin kuin 

vuosittain oli tuplannut osuutensa aiemmasta 4 %:sta tämän vuoden 8 %:iin. Myös työtehtävien osalta 

oli muutosta hieman varsinkin ylimmän johdon kohdalla, sillä he olivat kasvattaneet osuuttaan 11 %:sta 

26, 09 %:iin. Kuvissa 32-36 esitettynä taustatietojen jakautuminen. 

 

Kuvat 32-36 Keski-Suomen työsuojelupiirin vastaajien taustatiedot 
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Kouluarvosanoja Keski-Suomen työsuojelupiiri sai 44 vastaajalta. Keskiarvo piirille annetuissa 

kouluarvosanoissa on 7+. Eniten annettu arvosana oli 7. Keskiarvo on hieman tippunut vuodesta 2004. 

Silloin keskiarvo oli 8. Vastaajat eivät tällä kertaa olleet yhtä yksimielisiä kouluarvosanojen suhteen 

sillä keskihajonta on 1,3. Huonoin arvosanojen keskiarvo tuli työntekijäjärjestöiltä, neljän vastaajan 

keskiarvo oli nyt 6½, kun se edellisellä kerralla oli 8. Parhaan arvosanan antoi päättäjien ryhmä, 

kahden vastaajan keskiarvo oli 9. Myös työnantajajärjestöjen antama kouluarvosana oli hyvä 8. Muut 

sidosryhmät antoivat tasaisesti noin 7. 

 

Taulukko 9 Keski-Suomen työsuojelupiirin sidosryhmien antamat kouluarvosanat 
2008 2004 

Keski-Suomen 
työsuojelupiiri 

Keskiarvo / 
Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Keski-Suomen 
työsuojelupiiri 

Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 9,0 / 9 2 0,71 päättäjät 7,9/8 5 0,74 

työnantajajärjestöt 8,0 / 8 4 1,47 työnantajajärjestöt 8,0/8 4 0,00 

työntekijäjärjestöt 6,5 / 6½ 4 1,78 työntekijäjärjestöt 7,9/8 13 0,71 

vertaisorganisaatiot 7,1 / 7 15 1,32 vertaisorganisaatiot 8,3/8+ 20 0,78 

työterveyshuoltoyksikö
t 7,2 / 7+ 8 1,25 työterveyshuoltoyksikö

t    

oma henkilöstö 7,4 / 7½ 11 1,21 oma henkilöstö 8,2/8+ 6 0,75 

Yhteensä 7,3 / 7+ 44 1,34 Yhteensä 8,0/8 48 0,6 

 

Väittämäosuudessa Keski-Suomen työsuojelupiiri ei saanut kovinkaan hyviä arvosanoja. Ainoastaan 

kysymys hyödytön – hyödyllinen sai keskiarvokseen 4, muut jäivät melko lailla alle tämän arvon. Voi 

kuitenkin katsoa, että piiriä pidetään melko luotettavana ja asiantuntevana, sillä nämä kysymykset 

saivat keskiarvoikseen 3,9. Piiriä pidetään myös suhteellisen oikeudenmukaisena, eettisenä, 

vastuuntuntoisena, puolueettomana ja yhteisen hyvän puolesta toimivana, sillä näiden keskiarvot olivat 

4.3	  

95.7	  

Alue	  

Etelä-‐Suomen	  
lääni	  

Länsi-‐Suomen	  
lääni	  
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3,7. Huonoimman arvon sai kysymys vanhanaikainen – moderni, keskiarvoksi tuli vain 2,6. Piiriä 

pidetään myös staattisena, byrokraattisena, etäisenä ja huonosti johdettuna. Myös kysymys sulkeutunut 

– avoin jäi alle 3.  

 

Tyytyväisimpiä piirin toimintaan olivat työnantajajärjestöt ja päättäjät, heiltä tuli eniten yli 4 

arvosanoja. Myös vertaisorganisaatioilta tuli jonkun verran hyviä arvosanoja, työterveyshuoltoyksiköltä 

vain yksi koskien hyödyllisyyttä. Oman henkilöstön antamat arvosanat jäivät kaikki alle 4, jopa 

hyödyllisyys sai vain 3,3. Kaikkein tyytymättömin oma henkilöstö oli johtamiseen, kysymys huonosti 

johdettu- hyvin johdettu sai arvokseen vain 1,8. Tämä kohta sai muiltakin sidosryhmiltä melko huonoja 

arvosanoja, keskiarvo jäi 2,8:aan. Työntekijäorganisaatiot antoivat arvoksi 2,5, toisaalta päättäjät ja 

työnantajajärjestöiltä sama kysymys sai arvoksi melkein 4. Keskiarvoja, jotka jäävät alle 3 voidaan jo 

pitää hälyttävänä. Hajontaa kuitenkin oli, sillä keskihajonta on 1,1. Yksi oman henkilöstön edustaja 

antoi kysymykselle 4, neljä vastaajaa antoi 3 ja loput kaikki vain 1. Arvo 3 viittaa usein siihen, että 

vastaaja ei oikein osaa tai halua arvioida kysymystä. Työntekijäjärjestöjen arvion mukaan piiri ei vastaa 

odotuksia, he antoivat tälle kysymykselle arvoksi 2,3 kun taas muut sidosryhmät ainakin 3 ja 

työnantajajärjestöt jopa 4,3. Piirin saamat tulokset väittämien osalta on esitetty liitteessä 10. 

 

Tämän piirin kohdalla on mielenkiintoista se, että tulokset ovat melkein päinvastaisia vuoden 2004 

mittaukseen. Silloin tyytymättömimpiä olivat työnantajajärjestöt ja parhaita arvosanoja antoivat 

vertaisorganisaatiot ja oma henkilöstö. Vertaisorganisaatiot tosin antoivat tänäkin vuonna melko hyviä 

arvosanoja. Nyt tyytyväisimpiä olivat päättäjät ja työnantajajärjestöt ja selkeästi tyytymättömin ryhmä 

oma henkilöstö. Vuonna 2004 oltiin myös hieman yksimielisempiä vastausten suhteen. Voidaan todeta 

keskiarvojen laskeneen jokaisen väittämän kohdalla ainakin hieman. Vahvuusalueet olivat kuitenkin 

molemmissa mittauksissa samat, asiantuntevuus, luotettavuus ja hyödyllisyys. 

 

Mainemittarin ensimmäisellä kysymyksellä haluttiin tutkia vastaajien päällimmäisiä mielikuvia piiristä. 

Heitä pyydettiin kertomaan muutamalla sanalla tai adjektiivilla mitä piiristä ensimmäisenä tulee 

mieleen. Kysymykseen vastasi lähes kaikki vastaajat. Vastaukset jaoteltiin kolmeen osaan positiivinen 

– neutraali – negatiivinen – lajittelulla. Positiivisia ja neutraaleja oli yhtä paljon muodostaen selkeän 

enemmistön vastauksista, kielteisiä oli 23 %. Vuoden 2004 mittauksessa yli puolet jätti vastaamatta 

tähän kysymykseen ja suurin osa maininnoista oli neutraaleja. Positiivisia mainintoja oli 2 %, kun 
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mukaan laskettiin myös puuttuvat, kielteisiä mainintoja ei ollut yhtään.  Positiivisissa vastauksissa 

nousi esiin piirin asiantuntevuus, yhteistyökykyisyys ja aktiivisuus. Nostettiin esiin myös sen valvonta 

tehtävä. Neutraaleiksi luokitellut vastaukset nostivat esiin valvontatehtävän ja viranomaisorganisaation. 

Tähän ryhmään laitettiin myös vastaukset, jotka kuvailivat piirin perustehtäviä ja kertoivat siitä muuta 

yleistä tietoa. Negatiivisina asioina piiristä mainittiin sen byrokraattisuus, etäisyys ja vanhanaikaisuus. 

Ongelmat työyhteisössä ja johdossa heijastuvat myös sidosryhmiin. 

 

Taulukko 10 Keski-Suomen työsuojelupiirin ensivaikutelmien jakautuminen 
Piiri Positiivinen Neutraali Negatiivinen Yhteensä 

Keski-Suomen 
työsuojelupiiri 

17 kpl / 39 % 17 kpl / 39 % 10 kpl / 23 % 44 kpl / 100 % 

 

Seuraavaksi mainemittarissa tutkittiin vastaajien kokemuksia ja odotuksia työsuojelupiiristä. 

Suurimmalla osalla vastaajista kokemukset Keski-Suomen työsuojelupiiristä olivat neutraaleja. Myös 

myönteisiä ja myönteisiä sekä kielteisiä kokemuksia oli paljon. Kielteiseksi kokemukset oli kokenut 

8,7 % vastaajista ja 4,3 %:la ei ollut kokemuksia.  Julkisuudessa syntynyttä kuvaa piti neutraalina 24,44 

% vastaajista ja enimmäkseen myönteisenä 22,22 %. Kielteinen kuva piiristä oli syntynyt 15,56 %:le. 

20 % vastaajista koki, ettei julkisuus ollut luonut kuvaa piiristä, ja 17,78 % oli saanut sekä myönteisen 

että kielteisen kuvan piiristä julkisuuden kautta. Vertailua vuoden 2004 tutkimustuloksiin vaikeuttaa 

erilainen vastausten jäsentely. Silloin kokemuksista neutraaleja oli 51 %, myönteisiä 30 % ja 19 % jätti 

vastaamatta tähän kysymykseen. Julkisuuskuvan suhteen neutraaleja oli 70 %, myönteisiä 11 % ja 19 

% ei vastannut. Vuonna 2004 kysymykset olivat avoimia ja neutraaleiksi laskettiin myös sellaiset 

vastaukset, joissa oli sekä positiivisia että negatiivisia arvioita.  

 
Kuva 37 Kokemukset Keski-Suomen työsuojelupiiristä 
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Kuva 38 Keski-Suomen työsuojelupiirin julkisuuskuva 

 

 

Suurimmalle osalle vastaajista mielikuva työsuojelupiiristä oli muodostunut henkilökohtaisissa 

tapaamisissa kuten palavereissa, oman työsuhteen kautta, tarkastuksissa ja koulutuksissa. Median 

vaikutus oli vähäinen, sillä vain 4,5 %:le oli kuva muodostunut radion, tv:n tai sanomalehtien 

välityksellä. 2,3 %:le oli kuva muodostunut sähköisten yhteyksien ja palveluiden kuten internet, 

sähköposti ja kampanjasivut kautta. Piirin omat julkaisut eivät olleet tavoittaneet tähän kyselyyn 

vastaajia Keski-Suomen osalta. 

 

Kuva 39 Mielikuvan muodostuminen Keski-Suomen työsuojelupiiristä 

 

 

Vastaajat saivat myös kertoa odotuksistaan piirin toiminnasta tulevaisuudessa. 34,09 % toivoi 

toiminnan jatkuvan entisellään ja 25 %:la ei ollut erityisiä toiveita. Lähes 41 % vastaajista toivoi piiriltä 

muutoksia esimerkiksi johtamiseen, asiakaslähtöisyyteen sekä toimintatapoihin.  

15.56	  

24.44	  

22.22	  17.78	  

20	  

Minkälainen	  kuva	  työsuojelupiiristä	  
on	  muodostunut	  julkisuudessa	  

enimmäkseen	  kielteinen	  

melko	  neutraali	  

enimmäkseen	  myönteinen	  

sekä	  myönteinen	  että	  
kielteinen	  
ei	  ole	  syntynyt	  selvää	  kuvaa	  
julkisuudessa	  

93.2	  

2.3	  

4.5	  

Mielikuva	  työsuojelupiiristä	  
on	  muodostunut	  etupäässä	  

henkilökohtaisissa	  
tapaamisissa	  
sähköisten	  yhteyksien	  
kautta	  
median	  kautta	  
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Kuva 40 Odotukset Keski-Suomen työsuojelupiiriä kohtaan tulevaisuudessa 

 

 

6.4.5 Pohjois-Suomen työsuojelupiiri 
 

Pohjois-Suomen työsuojelupiiristä kyselyyn vastasi 110 vastaajaa viidestä eri sidosryhmästä. Tässä 

piirissä päättäjiä ei ollut vastaajissa yhtään. Eniten vastauksia tuli työntekijäorganisaatioilta. Suurin osa 

vastaajista oli miehiä, eroa ei vuoden 2004 mittaukseen juuri ole. Suurin ikäryhmä oli edelleen yli 50-

vuotiaat, mutta 31–50 -vuotiaiden ryhmä oli hieman edellistä mittausta suurempi. Vuonna 2004 heitä 

oli 34 % vastaajista ja tässä mittauksessa yli 40 %. Alle 30-vuotiaita oli vastaajista 0,9 %. 

 

Suurin osa vastaajista asioi Pohjois-Suomen työsuojelupiirin kanssa kuukausittain, mutta myös 

vuosittain -ryhmä oli melko suuri. 12 % asioi viikoittain ja 3,7 % harvemmin kuin vuosittain. Myös 

tässä piirissä asiantuntijat ja työntekijä / toimihenkilö – ryhmät olivat suurimmat kysyttäessä 

työtehtävää. Myös keskijohtoa oli aika paljon, 21,3 %. Ylimmästä johdosta vastaajia oli 9,3 % ja myös 

yrittäjiä osallistui 0,9 % eli käytännössä 1 vastaaja oli yrittäjä. Yli puolet vastaajista oli Oulun läänistä. 

Myös Lapin läänistä tuli paljon vastaajia, 40 %. Etelä-Suomen läänistä vastaajia oli 3,6 %.  

 

Kuvat 40-44 Pohjois-Suomen työsuojelupiirin vastaajien taustatiedot 

  

34.09	  

25	  

40.91	  
Odotukset	  piirin	  toiminnalle	  

tulevaisuudessa	  
toiminnan	  tulisi	  
jatkua	  nykyisellään	  

ei	  erityisiä	  toiveita	  

odotan	  muutosta	  
seuraaviin	  asioihin	  

63.3	  

36.7	  

Sukupuoli	  

mies	  

nainen	  

0.9	  

40.4	  
58.7	  

Ikä	  

30	  vuotta	  tai	  
alle	  

31-‐50	  vuotta	  

yli	  50	  vuotta	  
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Pohjois-Suomen työsuojelupiirille annettiin melko tasaisesti hyviä kouluarvosanoja. Kaikkien 

sidosryhmien antamien kouluarvosanojen keskiarvot olivat noin 8. Parannusta on tapahtunut 

vertaisorganisaatioiden ja oman henkilöstön kohdalla verrattuna vuoteen 2004. Vertaisorganisaatioiden 

kohdalla on huomattava, että tällä kertaa vastaajia oli huomattavasti enemmän kuin edellisessä 

mittauksessa. Yhteenlaskettuna keskiarvo parani vuoden 2004 7+:sta tämän vuoden 8+:aan. Vastaajat 

olivat myös hieman yksimielisempiä kouluarvosanoista kuin edellisessä mittauksessa. Eniten annettu 

kouluarvosana oli 9, edellisen mittauksen vastaava luku oli 8. Tältäkin osin Pohjois-Suomi on 

parantanut tuloksiaan vuoden 2004 mainemittaukseen verrattaessa. 

12	  

46.3	  
38	  

3.7	  

Asiointitiheys	  
viikottain	  

kuukausittain	  

vuosittain	  

harvemmin	  kuin	  
vuosittain	  

3.6	  

56.4	  

40	  

Alue	  

Etelä-‐Suomen	  
lääni	  
Oulun	  lääni	  

Lapin	  lääni	  

32.4	  

21.3	  9.3	  

36.1	  
0.9	  

Työtehtävä	  

työntekijä	  /	  toimihenkilö	  
keskijohto	  
ylin	  johto	  
asiantuntija	  
yrittäjä	  
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Taulukko 11 Pohjois-Suomen työsuojelupiirin sidosryhmien antamat keskiarvot 

2008 2004 

Pohjois-Suomen 
työsuojelupiiri 

Keskiarvo / 
Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Pohjois-Suomen 
työsuojelupiiri 

Keskiarvo / 
Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

työnantajajärjestöt 8,5 / 8½ 20 0,8095 työnantajajärjestöt 7,8/8- 1
4 0,97 

työntekijäjärjestöt 8,1 / 8 33 0,8728 työntekijäjärjestöt 7,4/7½ 1
9 1,12 

vertaisorganisaatiot 8,1 / 8 19 0,8541 vertaisorganisaatiot 6,3/6+ 4 2,53 

työterveyshuoltoyksikö
t 8,6 / 8½ 20 0,6996 työterveyshuoltoyksikö

t 8,2/8+ 1
0 0,69 

oma henkilöstö 8,3 / 8+ 15 1,0965 oma henkilöstö 6,4/6,5 1
3 1,37 

Yhteensä 8,3 / 8+ 10
7 0,8716 Yhteensä 7,2/7+ 6

0 1,3 

 

Väittämäosuudessa Pohjois-Suomen työsuojelupiiri sai melko hyviä arvosanoja. Kaikilta sidosryhmiltä 

tuli arvoja 4 ja suurin osa väittämistä pääsi yli kolmen, ainoastaan oma henkilöstö antoi muutamia alle 

3 arvosanoja. Tyytyväisimmät sidosryhmät näyttäisivät olevan työterveyshuoltoyksiköt ja 

työntekijäjärjestöt. Vähiten hyviä arvosanoja antoivat vertaisorganisaatiot, mutta oma henkilöstö oli 

ainoa joka antoi hyvien lisäksi myös huonoja arvoja. Väittämä hyödytön – hyödyllinen sai parhaan 

keskiarvon 4,4. Piiri on onnistunut myös luotettavuudessa, asiantuntevuudessa, vastuuntuntoisuudessa, 

oikeudenmukaisuudessa, puolueettomuudessa, yhteistyökykyisyydessä ja eettisyydessä. Piirin 

katsotaan toimivan selkeiden periaatteiden mukaan ja yhteisen hyvän puolesta sekä olevan helposti 

tavoitettavissa. Kaikkein korkeimmat arvot piiri sai työntekijäjärjestöiltä asiantuntevuudesta, 

luotettavuudesta ja hyödyllisyydestä. Myös työterveyshuoltoyksiköt antoivat asiantuntevuudesta 

kiitettävän keskiarvon. Huonoimmat keskiarvot piiri sai sidosryhmiltään arvioitaessa joustavuutta ja 

kykyä kuunnella. Piiriä ei myöskään pidetä tavoiteltuna työpaikkana. Näissäkin väitteissä tosin päästiin 

keskiarvoon 3,3. Kriittisimmin piiriä arvioi oma henkilöstö. He pitävät piiriä vanhanaikaisena, 

sanelevana ja byrokraattisena. Myös johtamisessa ja asiakaslähtöisyydessä olisi parannettavaa. 

 

Parannusta vuoden 2004 mittaukseen verrattaessa on tapahtunut. Aiemmassa mittauksessa alle kolmen 

kriittisyysrajan jäi usea väittämä. Parannusta on tapahtunut melko tasaisesti ja edellisessä mittauksessa 

alle 3 jääneet ovat nyt päässeet rajan yli, osa jopa reilustikin. Samat väittämät ovat kuitenkin edelleen 
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piirin vahvuuksia ja heikkouksia, arvosanat vain ovat muuttuneet. Myös sidosryhmien kohdalla 

tyytyväisimmät ja tyytymättömimmät ovat edelleen samat joskin paremmilla arvosanoilla. Pohjois-

Suomen työsuojelupiirin tulokset väittämien osalta on esitetty liitteessä 11. 

 

Mainemittarin ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin vastaajaa kertomaan muutamalla sanalla 

ensivaikutelmiaan Pohjois-Suomen työsuojelupiiristä. Tähän kysymykseen vastasi 94 vastaajaa. 

Vastaukset jaoteltiin positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin. Puolet avoimista vastauksista oli 

positiivisia, neutraaleja 40 % ja vain 10 % kuvasi ensivaikutelmiaan negatiivisesti. Positiivisissa 

vastauksissa kehuttiin piirin tehokkuutta, asiantuntevuutta, aktiivisuutta ja luotettavuutta. Henkilökunta 

on ystävällistä ja palvelualtista ja yhteistyö sidosryhmien kanssa toimii. Neutraaleiksi katsottiin 

vastaukset, joissa viitataan piirin viranomaistehtävään, on laitettu sekä positiivista että negatiivista 

samaan vastaukseen sekä kaikki piirin toimintaa kuvaavat vastaukset. Negatiivisissa vastauksissa 

mainittiin esimerkiksi jäykkyys ja piirin suuresta koosta johtuva kiireisyys ja kaukaisuus. Myös 

johtamiseen viitattiin ja toivottiin siihen uudenaikaistamista. 

 

Taulukko 12 Pohjois-Suomen työsuojelupiirin ensivaikutelmien jakautuminen 
Piiri Positiiviset Neutraalit Negatiiviset Yhteensä 
Pohjois-Suomen 
työsuojelupiiri 

47 kpl / 50 % 38 kpl / 40 % 9 kpl / 10 % 94 kpl / 100 % 

 

Tutkimuksen lopuksi selvitettiin vielä hieman tarkemmin vastaajien kokemuksia ja mielikuvia piiristä 

sekä kysyttiin odotuksista piiriä kohtaan tulevaisuudessa. Lähes 70 % vastaajista pitää kokemuksiaan 

Pohjois-Suomen työsuojelupiiristä positiivisina. Noin 20 %:la kokemukset ovat olleet sekä myönteisiä 

että kielteisiä, pelkästään kielteisiä kokemuksia oli vain 1,8 %:la vastaajista. Julkisuudessa 

muodostunut kuva oli myönteinen yli puolelle vastaajista, lähes viidennes piti julkisuuskuvaa melko 

neutraalina ja vain 1,8 % piti sitä enimmäkseen kielteisenä. Lähes kaikille vastaajille mielikuva piiristä 

oli muodostunut henkilökohtaisissa tapaamisissa kuten palavereissa, oman työsuhteen kautta, 

tarkastuksissa tai koulutuksissa. Vain harvalle mielikuva oli syntynyt muuta kautta. Sähköisten 

yhteyksien ja palveluiden sekä piirin julkaisujen kautta syntyi kuva 1,8 %:le vastaajista ja median 

vaikutus oli vain 0,9 %. 
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Kuva 45 Kokemukset Pohjois-Suomen työsuojelupiiristä 

 

Kuva 46 Mielikuvan muodostuminen Pohjois-Suomen työsuojelupiiristä 

 

Kuva 47 Pohjois-Suomen työsuojelupiirin julkisuuskuva 

 

 

Melkein puolet vastaajista odotti muutosta joihinkin asioihin Pohjois-Suomen työsuojelupiirissä. 42,5 

% katsoi, että toiminnan tulisi jatkua nykyisellään. Vastaajista 8,4 %:la ei ollut erityisiä toiveita piirin 

suhteen. Parannuksia piirin toiminnassa tulevaisuudessa odotettiin esimerkiksi yhteistyön ja johtamisen 

suhteen. Piiriltä toivottiin enemmän näkyvyyttä ja ennakoivaa toimintaa. 

1.8	   8.2	  

69.1	  

20.9	  

Kokemukset	  työsuojelupiiristä	  

kielteisiä	  

neutraaleja	  

myönteisiä	  

sekä	  myönteisiä	  että	  
kielteisiä	  

95.4	  

1.8	   1.8	   0.9	  

Mielikuva	  työsuojelupiiristä	  on	  
muodostunut	  etupäässä	  

henkilökohtaisissa	  
tapaamisissa	  
sähköisten	  yhteyksien	  /	  
palveluiden	  kautta	  
piirin	  julkaisujen	  kautta	  

median	  kautta	  

1.8	   19.1	  

53.6	  

15.5	  
10	  

Minkälainen	  kuva	  piiristä	  on	  syntynyt	  
julkisuudessa	  

enimmäkseen	  kielteinen	  

melko	  neutraali	  

enimmäkseen	  myönteinen	  

sekä	  myönteinen	  että	  kielteinen	  

ei	  ole	  syntynyt	  selvää	  kuvaa	  julkisuudessa	  
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Kuva 48 Odotukset Pohjois-Suomen piiriä kohtaan tulevaisuudessa 

 

 

6.4.6 Turun- ja Porin työsuojelupiiri 

 

Turun- ja Porin työsuojelupiiristä kyselyyn osallistui yhteensä 108 vastaajaa, joista kuusi oli 

ruotsinkielisiä. Vastaajia oli kaikista kuudesta sidosryhmästä. Tässä piirissä jako miesten ja naisten 

välillä oli tasaisempi kuin muissa, sillä naisiakin oli peräti 43,52 %. Vastaajista suurin osa eli lähes 

60% oli yli 50 -vuotiaita.  31–50 -vuotiaita oli 37,4 % ja alle 30 -vuotiaita 2,8 %. Lähes 45 % asioi 

piirissä vuosittain, 33 % asioi kuukausittain. Viikoittain asioivien osuus oli 17,9 % ja harvemmin kuin 

vuosittain asioi vain 4,7 %. Suurin osa vastaajista toimi asiantuntijatehtävissä. Myös työntekijöitä / 

toimihenkilöitä oli melko paljon 28,6 %. Keskijohto ja ylin johto olivat vastaajaryhminä lähes 

samankokoiset, pienin ryhmä oli yrittäjät, joita vastaajista oli vain 0,7 %. Taustatiedot eivät juuri 

poikkea vuoden 2004 tutkimuksesta. Ikäryhmää 30 vuotta tai alle ei ollut vuonna 2004 ja käyntimäärät 

näyttäisivät hieman harvenneen, mutta muuten taustamuuttujat ovat aikalailla yhtenevät. Lähes kaikki 

vastaajista tulivat Länsi-Suomen läänistä, vain 7,8 % vastaajista tuli Etelä-Suomen läänistä. 

 

Kuvat 48-52 Turun- ja Porin työsuojelupiirin vastaajien taustatiedot 

  
 

42.5	  

8.4	  

49.1	  

Odotukset	  piirin	  toiminnasta	  
tulevaisuudessa	  

toiminnan	  tulisi	  jatkua	  
nykyisellään	  
ei	  erityisiä	  toiveita	  

odotan	  muutosta	  
seuraaviin	  asioihin	  

56.48	  

43.52	  

Sukupuoli	  

mies	  

nainen	  

2.8	  

37.4	  

59.8	  

Ikä	  

30	  vuotta	  
tai	  alle	  
31-‐50	  
vuotta	  
yli	  50	  
vuotta	  
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Turun- ja Porin työsuojelupiiri sai melko hyviä kouluarvosanoja. Eniten annettu arvosana oli 8, samoin 

oli vuonna 2004. Alla olevassa taulukossa on sidosryhmien antamat kouluarvosanojen keskiarvot sekä 

vuodelta 2008 että 2004. Parhaan kouluarvosanan antoivat päättäjät, mutta eroa muihin sidosryhmiin ei 

juuri ollut. Kouluarvosanoja annettiin yhteensä 104, eli huomattavasti enemmän kuin vuoden 2004 

mittauksessa. Erityisesti vertaisorganisaatioiden ja työterveyshuoltoyksiköiden vastaajamäärät olivat 

lisääntyneet. Vain neljä vastaajaa ei antanut Turun- ja Porin työsuojelupiirille kouluarvosanaa. 

 

Taulukko 13 Turun- ja Porin työsuojelupiirin sidosryhmien antamat keskiarvot 

2008 2004 

Turun- ja Porin 
työsuojelupiiri 

Keskiarvo / 
Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Turun- ja Porin 
työsuojelupiiri 

Keskiarvo / 
Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 8,3 / 8+ 7 0,5669 päättäjät 8,7/9- 5 0,45 

työnantajajärjestöt 7,9 / 8 26 0,9489 työnantajajärjestöt 8,3/8+ 1
4 0,72 

työntekijäjärjestöt 8,1 / 8 28 1,0338 työntekijäjärjestöt 7,6/7½ 2
0 1,15 

vertaisorganisaatiot 7,7 / 8- 14 1,0136 vertaisorganisaatiot 7,5/7½ 3 0,50 

työterveyshuoltoyksikö
t 7,9 / 8 15 1,1526 työterveyshuoltoyksikö

t 7,8/8- 7 1,52 

oma henkilöstö 7,4 / 7½ 14 1,1906 oma henkilöstö 7,8/8- 1
3 0,90 

17.9	  

33	  44.3	  

4.7	  

Asiointitiheys	  

viikoittain	  

kuukausittain	  

vuosittain	  

harvemmin	  kuin	  
vuosittain	  

34	  

16	  

9.4	  

38.7	  

1.9	  
Työtehtävä	  

työntekijä	  /	  toimihenkilö	  
keskijohto	  
ylin	  johto	  
asiantuntija	  
yrittäjä	  

7.8	  

92.2	  

Alue	  

Etelä-‐Suomen	  
lääni	  
Länsi-‐Suomen	  
lääni	  
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Yhteensä 7,9 / 8 10
4 1,0293 Yhteensä 7,9/8 6

2 0,9 

 

Väittämäkysymyksissä Turun- ja Porin työsuojelupiiri sai melko hyviä arvosanoja. Suurin osa 

sidosryhmien antamista keskiarvoista oli yli 3 ja jotkut jopa yli neljä. Työsuojelupiiriä pidetään 

asiantuntevana, luotettavana, hyödyllisenä ja vastuuntuntoisena, näissä päästiin yli 4 arvon. Myös 

yhteistyökykyinen, puolueeton, eettinen ja oikeidenmukainen saivat hyvät arvot 3,9. Heikoimmin 

pärjäsi väite byrokraattinen – joustava, se sai arvokseen vain 2,8. Kaikkein tyytyväisin sidosryhmä 

väittämien perusteella on työterveyshuolto. Erityisen tyytyväisiä he olivat piirin luotettavuuteen, 

yhteistyökykyyn, asiantuntemukseen ja hyödyllisyyteen. Myös päättäjät ja työntekijäorganisaatiot 

olivat tyytyväisiä piirin toimintaan. Kaikkein kriittisimmin piiriin suhtautui oma henkilöstö. Ainoastaan 

väite asiantuntematon – asiantunteva pääsi yhteenlaskettuna keskiarvona yli 4. Oma henkilöstö katsoi 

piirin olevan myös luotettava ja hyödyllinen. Kaikkein tyytymättömin tämä sidosryhmä oli johtamiseen 

ja joustavuuteen. Piiri sai sidosryhmältä huonot arviot myös dynaamisuudessa, keskustelevuudessa, 

nopeudessa ja yhtenäisyydessä. Oma henkilöstö piti piiriä myös vanhanaikaisena, jälkikäteen 

reagoivana ja jäljessä alallaan. Työsuojelupiiri on parantanut edellisessä mittauksessa havaittuja 

heikkouksia, varsinkin vertaisorganisaatiot ovat tällä kertaa tyytyväisempiä. Muuten ei suuria 

muutoksia ole edelliseen mittaukseen verrattuna. Piirin saamat tulokset väitteiden osalta esitetään 

liitteessä 12. 

 

Mainemittarin ensimmäisellä avokysymyksellä haluttiin selvittää vastaajien ensivaikutelmia 

työsuojelupiiristä. Vastaukset jaoteltiin positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin. Alla on taulukko 

vastausten jakautumisesta. Eniten oli neutraaleiksi luokiteltuja vastauksia, mutta positiivisia oli lähes 

yhtä paljon. Vastauksista 20 % luokiteltiin negatiivisiksi. Positiivisissa vastauksissa tuli esille 

asiantunteva ja palveleva henkilöstö, hyvä yhteistyö, palvelun parantuminen, luotettavuus, 

vastuuntunto. Neutraaleissa vastauksissa viitataan piirin viranomaistehtäviin, asiantuntevuuteen, 

valvontaan ja työturvallisuusasioihin. Negatiivisian asioina nousi esiin esimerkiksi näkymättömyys, 

hitaus, byrokraattisuus ja tehottomuus asioiden hoidossa. 
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Taulukko 14 Turun- ja Porin työsuojelupiirin ensivaikutelmien jakaantuminen 
Piiri Positiiviset Neutraalit Negatiiviset Yhteensä 

Turun ja Porin 
työsuojelupiiri 

35 kpl / 39 % 37 kpl / 41 % 18 kpl / 20 % 90 kpl / 100 % 

 

Mainemittarissa kartoitettiin myös vastaajien kokemuksia, mielikuvia ja odotuksia työsuojelupiiristä. 

Puolella vastaajista on myönteisiä kokemuksia Turun ja Porin työsuojelupiiristä. Sekä myönteisiä että 

kielteisiä kokemuksia oli 31,1 %:la vastaajista. Vain 1,9 %:la oli pelkästään negatiivisia kokemuksia. 

Vuoden 2004 mainemittauksessa tämä kysymys oli avoin. Avoimet vastaukset luokiteltiin 

neutraaleihin, myönteisiin, kielteisiin ja puuttuvin. Myönteisiksi luokiteltiin silloin 32 % ja kielteisiksi 

8 %. Neutraaleiksi vastauksiksi luokiteltiin hieman yli puolet vastauksista. Parannusta kokemuksien 

osalta näyttäisi siis tapahtuneen, mutta kysymysten eri muoto vaikeuttaa vertailua.  

 

Myös julkisuuskuvan koki myönteiseksi puolet vastaajista. Melko neutraalina sitä piti 27,8 %, sekä 

myönteiseksi että kielteiseksi julkisuuskuvan koki 9,3 % ja 5,6 % enimmäkseen kielteisenä. Myös tämä 

kysymys oli vuonna 2004 avoin ja vastaukset luokiteltiin neutraaleihin, myönteisiin, kielteisiin ja 

puuttuviin. Tuolloin julkisuuskuva oli myönteinen 20 %:la vastaajista ja yli puolet vastauksista oli 

luokiteltu neutraaleiksi. Kielteisenä julkisuuskuvan koki 14 % vastaajista ja vastaamatta jätti 11 %.  

 

Kuva 53 Kokemukset Turun- ja Porin työsuojelupiiristä 

 

8.2	   16	  

50.9	  

31.1	  

Kokemukset	  
työsuojelupiiristä	  

kielteisiä	  

neutraaleja	  

myönteisiä	  

sekä	  myönteisiä	  että	  
kielteisiä	  
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Kuva 54 Julkisuuskuvan muodostuminen Turun- ja Porin työsuojelupiiristä 

 

 

Suurimmalle osalle vastaajista mielikuva työsuojelupiiristä oli muodostunut henkilökohtaisissa 

tapaamisissa kuten palavereissa, oman työsuhteen kautta, tarkastuksissa ja koulutuksissa. Sähköisten 

yhteyksien ja palveluiden kautta muodostui kuva 5,6 %:le vastaajista. Sähköisinä yhteyksinä ja 

palveluina käsitetään internet, sähköposti ja kampanjasivut. Ainoastaan 1,9 %:le julkisuuskuva oli 

muodostunut piirin julkaisujen kautta ja 0,9 %:le median kautta. Näitä kysymyksiä ei ollut vuoden 

2004 mainemittarissa. 

 

Kuva 55 Mielikuvan muodostuminen Turun- ja Porin työsuojelupiiristä 

 

 

Tutkimuksella haluttiin myös saada selville millaisia toiveita sidosryhmillä on piirin toiminnasta 

tulevaisuudessa. 29,5 % halusi toiminnan jatkuvan nykyisellään ja 24,8 %:la ei ollut erityisiä toiveita. 

Muutosta piirin toimintaan halusi 45,7 % vastaajista. Kysymykseen oli liitetty myös avoin osa mihin 

5.6	  
27.8	  

50	  

9.3	   7.4	  

Minkälainen	  kuva	  piiristä	  on	  syntynyt	  
julkisuudessa	  

enimmäkseen	  kielteinen	  

melko	  neutraali	  

enimmäkseen	  myönteinen	  

sekä	  myönteinen	  että	  kielteinen	  

ei	  ole	  syntynyt	  selvää	  kuvaa	  
julkisuudessa	  

91.6	  

5.6	   1.9	   0.9	  

Mielikuva	  työsuojelupiiristä	  on	  
muodostunut	  etupäässä	  

henkilökohtaisissa	  
tapaamisissa	  
sähköisten	  yhteyksien	  /	  
palveluiden	  kautta	  
piirin	  julkaisujen	  kautta	  

median	  kautta	  



 

79 
 

vastaajat saivat kirjoittaa haluamiaan toiveita. Toimintaan haluttiin lisää nopeutta ja näkyvyyttä sekä 

tiiviimpää yhteistyötä ammattiliittojen kanssa. 

 

Kuva 56 Odotukset Turun- ja Porin työsuojelupiirin toiminnasta tulevaisuudessa 

 

 

6.4.7 Vaasan työsuojelupiiri 

 

Vaasan työsuojelupiiristä kyselyyn osallistui 36 vastaajaa kuudesta eri sidosryhmästä. Myös tässä 

piirissä suurin osa vastaajista oli miehiä eli 72,2 %, naisia puolestaan oli 27,8 %. Osuudet ovat lähes 

samat kuin vuonna 2004. Ikäryhmistä yli 50 -vuotiaita oli eniten eli 69,4 %, 31–50 oli 30,6 % ja alle 30 

-vuotiaita ei ollut ollenkaan vastanneiden joukossa. Vastaajista yli 50 -vuotiaita oli hieman enemmän ja 

31–50 -vuotiaita hieman vähemmän kuin vuonna 2004. 

 

Vastaajista 41,7 % asioi piirin kanssa harvemmin kuin vuosittain. Kuukausittain asioivien osuus oli 

30,6 %, viikoittain ja harvemmin kuin vuosittain asioivia oli molempia 13,9 %. Vuosittain käyvien 

osuus on hieman suurempi kuin vuonna 2004 ja kuukausittain asioivien taas hieman pienempi. Myös 

harvemmin kuin vuosittain asioivien osuus oli tällä kertaa hieman suurempi, viikoittain asioivia 

puolestaan oli vähemmän. Työtehtävät olivat jakautuneet melko tasaisesti asiantuntija-ryhmän ollessa 

suurin. Yrittäjiä oli vain 2,8 %. Nämä taustatiedot eivät juuri poikenneet vuodesta 2004. Työtehtävien 

osalta yrittäjät oli uusi ryhmä, muuten ei ole suurta muutosta edelliseen tutkimukseen verrattuna. Lähes 

90 % vastaajista tuli Länsi-Suomen läänistä, Etelä-Suomen läänistä kyselyyn osallistui 11,1 % 

vastaajista. 
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Kuvat 56-60 Vaasan työsuojelupiirin vastaajien taustatiedot 

 
 

 

 

 

Yleisin Vaasan työsuojelupiirin saama koulukeskiarvo oli 7½. Keskiarvoksi tuli 7, mikä on hieman 

alhaisempi kuin vuonna 2004. Ero ei kuitenkaan ole merkittävä. Eniten laskivat päättäjien ja 

työnantajajärjestöjen antamat keskiarvot.  Kaikkein huonoin arvosana tuli yhdeltä vastanneelta 

päättäjältä, mutta työnantajajärjestöjenkään antama arvosana ei ollut kovin korkea. Parhaimman 

arvosanan antoi oma henkilöstö, muut arvioivat piiriä hyvin tasaisesti. Silmiinpistävin ero vuoteen 

2004 on työnantajajärjestöjen antaman arvosanan lasku tänä vuonna. Myös päättäjien antama arvosana 

oli paljon huonompi kuin edellisessä mittauksessa, mutta silloin heitä oli määrällisesti enemmän. 
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Taulukko 15 Vaasan työsuojelupiirin sidosryhmien antamat keskiarvot 

2008 2004 

Vaasan 
työsuojelupiiri 

Keskiarvo / 
Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

Vaasan 
työsuojelupiiri 

Keskiarvo / 
Kouluarvosan
a N 

Keskihajont
a 

päättäjät 5,5 / 5½ 1 . päättäjät 7,0/7 8 1,09 

työnantajajärjestöt 6,2 / 6+ 5 1,4405 työnantajajärjestöt 8,1/8 4 0,85 

työntekijäjärjestöt 7,1 / 7 11 1,3003 työntekijäjärjestöt 6,8/7- 14 1,44 

vertaisorganisaatiot 7,1 / 7 11 1,4970 vertaisorganisaatiot 8,1/8 19 0,89 

työterveyshuoltoyksikö
t 7,3 / 7+ 3 0,2887 työterveyshuoltoyksikö

t 7,7/8- 6 0,78 

oma henkilöstö 8,0 / 8 5 0,3536 oma henkilöstö 7,4/7½ 13 1,34 

Yhteensä 7,1 / 7 36 1,2992 Yhteensä 7,5/7½ 64 1,1 

 

Väittämäkysymyksien mielenkiintoinen piirre Vaasan kohdalla on, että sidosryhmät antoivat toisistaan 

paljonkin poikkeavia arvosanoja väitteille. Vaasan työsuojelupiirin arvosanat olivat myös aika huonoja, 

alle kolmen jäi moni väite ja oma henkilöstö antoi paljon arvoja jotka jäivät jopa alle kahden. 

Mielenkiintoista on, että kouluarvosanoissa päättäjät antoivat huonon arvosanan, mutta väittämissä tuli 

esiin myös joitakin seikkoja joihin oltiin tyytyväisiä. Oma henkilöstö puolestaan arvioi piirin 

kouluarvosanoissa korkeammalle kuin väittämäkysymyksissä. 

 

Yksikään väite ei päässyt yhteenlaskettuna arvoon 4. Asiantunteva – asiantuntematon sai parhaan 

arvon, 3.7. Muita verrattain hyviä arvoja saivat väitteet epäluotettava – luotettava sekä hyödytön – 

hyödyllinen. Näiden saamat keskiarvot olivat 3,6. Voidaan sanoa, että piiriä pidetään myös melko 

yhteistyökykyisenä, puolueettomana, vastuuntuntoisena, ja eettisenä, näissä arvoksi saatiin 3.5. Myös 

väite omien etujensa puolesta – yhteisen hyvän puolesta pääsi arvoon 3.5.  

 

Huonoiten menestyi väite ei-tavoiteltu työpaikka – tavoiteltu työpaikka, jonka yhteenlasketuksi arvoksi 

jäi 2.6. Piiriä pidetään myös vanhanaikaisena, jälkikäteen reagoivana, jäljessä alallaan olevana sekä 

huonosti johdettuna. Alle 3 arvon jäivät myös väitteet sulkeutunut – avoin, staattinen – dynaaminen, 

byrokraattinen – joustava, etäinen – ihmisläheinen, tuntematon – tunnettu, ei arvostettu – arvostettu, 

motivoitumaton henkilöstö – motivoitunut henkilöstö, passiivinen – aktiivinen, tehoton – tehokas sekä 
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hidas – nopea. Piirillä on parannettavaa erityisesti edellä mainituissa seikoissa, mutta myös muihin 

kysymyksiin kannattaa kiinnittää huomiota. 

 

Vuoden 2004 mainemittariin verrattuna oma henkilöstö ja työntekijäjärjestöt ovat edelleen 

tyytymättömimmät. He antoivat eniten alle 3 jääviä arvoja ja oma henkilöstö antoi vain yhden 4 

puolueettomuudesta. Huonoimman arvon 1,4 antoi oma henkilöstö väitteelle tuntematon – tunnettu. 

Parhaimman puolestaan työterveyshuoltoyksiköt luotettavuudesta 4,7. Edellisen kerran tyytyväisin 

ryhmä oli vertaisorganisaatiot, mutta nyt enemmän yli 4 arvoja antoi työterveyshuoltoyksiköt. Annetut 

arvot tippuivat tällä kertaa rajusti, sillä edellisen mittauksen parhaimmat piirteet, oikeudenmukaisuus, 

puolueettomuus ja hyödyllisyys, saivat vuonna 2004 arvoikseen lähes 4.5 ja nyt ne jäivät keskimäärin 

3.5. Vaasan työsuojelupiirin väittämien keskiarvot sidosryhmittäin ovat liitteessä 13. 

 

Mainemittarin ensimmäisellä avoimella kysymyksellä haluttiin kartoittaa vastaajien ensivaikutelmia 

työsuojelupiiristä. Heitä pyydettiin kertomaan muutamalla sanalla tai adjektiivilla mitä piiristä tulee 

ensimmäisenä mieleen. Vastaukset jaoteltiin positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin. Alla olevassa 

taulukossa on vastausten prosentuaaliset osuudet. Lähes kaikki vastaajat vastasivat tähän kysymykseen. 

Eniten tuli neutraaleiksi tai negatiiviseksi luokiteltavia vastauksia, positiivisia oli 23 % vastauksista. 

Positiivisissa vastauksissa tuli esille piirin asiantuntevuus ja tarpeellisuus sekä asiallinen ote. 

Neutraaleiksi luokiteltiin vastaukset joissa oli sekä positiivisia että negatiivisia kommentteja sekä 

yleisesti piirin toimintaa kuvaavia kommentteja. Neutraaleissa vastauksissa nousi esille esimerkiksi 

yhteistyökumppanuus. Negatiivisissa vastauksissa nousi esiin johtamisongelmat, 

yhteistyökyvyttömyys, hitaus ja näkymättömyys.  

 

Taulukko 16 Vaasan työsuojelupiirin ensivaikutelmien jakautuminen 
Piiri Positiiviset Neutraalit Negatiiviset Yhteensä 

Vaasan 
työsuojelupiiri 

7 kpl / 23 % 12 kpl / 40 % 11 kpl / 37 % 30 kpl / 100 % 

 

Mainemittarissa kartoitettiin myös vastaajien kokemuksia, mielikuvia ja odotuksia työsuojelupiiristä. 

Mielenkiintoista on, että monista negatiivisista vastauksista huolimatta kokemukset työsuojelupiiristä 

ovat olleet enimmäkseen positiivisia. 41,7 % vastaajista piti kokemuksia myönteisinä ja sekä 
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myönteisiä että kielteisiä kokemuksia oli 25 %:la. Kielteisiksi kokemukset kokivat vain 13,9 % 

vastaajista ja neutraaleiksi 19,4 %. Aiemmassa mittauksessa suurin osa kokemuksien sävyistä 

luokiteltiin neutraaleiksi, myönteisiä oli 28 % ja kielteisiä 13 %. Julkisuudessa syntynyt kuva oli 

enimmäkseen myönteinen 36,1 %:le vastaajista ja neutraali 33,3 %:le. Vain 11,1 %:le vastaajista oli 

julkisuuskuva muodostunut kielteiseksi ja 8,3 %:le julkisuuden kautta syntynyt kuva oli sekä 

myönteinen että kielteinen. 11,1 %:le vastaajista ei ollut muodostunut kuvaa julkisuuden kautta. 

Vuoden 2004 mittauksessa julkisuuskuva oli enimmäkseen neutraali, myönteisten ja kielteisten 

kokemuksien osuudet jäivät molemmat alle 10 %:n.  

 

Kuva 61 Kokemukset Vaasan työsuojelupiiristä 

 

Kuva 62 Julkisuuskuvan muodostuminen Vaasan työsuojelupiirissä 

 

 

Pääasiallisesti mielikuva työsuojelupiiristä oli muodostunut henkilökohtaisissa tapaamisissa kuten 

palavereissa, oman työsuhteen kautta, tarkastuksissa ja koulutuksissa. Sähköisten yhteyksien ja 

palveluiden kautta muodostui mielikuva 8,3 %:le vastaajista, median kautta 5,6 %:le ja vain 2,8 %:le 

muodostui mielikuva piirin julkaisujen kautta.  
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Kuva 63 Mielikuvan muodostuminen Vaasan työsuojelupiiristä 

 

 

Mainemittarin toisessa avoimessa kysymyksessä kysyttiin vastaajien odotuksia piirin toiminnasta 

tulevaisuudessa. 20 % vastaajista halusi toiminnan jatkuva nykyisellään ja 25,7 %:la ei ollut erityisiä 

toiveita. Yli puolet vastaajista odotti muutosta piirin toimintaan. Piiriltä toivottiin esimerkiksi parempaa 

johtamista, tehokkaampaa ja nopeampaa tarttumista sille annettuihin tehtäviin sekä asiakaslähtöisyyttä. 

Vastauksissa tuli esiin myös lisähenkilökunnan tarve resurssipulan vuoksi. 

 

Kuva 64 Odotukset Vaasan työsuojelupiirin toiminnasta tulevaisuudessa 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Maineen ja sidosryhmän käsitteet ovat olleet yritysmaailmassa tuttuja jo pitkään, mutta uusien 

johtamisteorioiden ja esimerkiksi tasa-arvo- ja avoimuusvaatimusten myötä niistä on tullut tuttuja myös 

julkisella sektorilla. Julkisen hallinnon ja kansalaisen välisen suhteen tutkiminen on ollut monitieteistä 

ja hajanaista. Siinä on yleensä keskitytty organisaation sisäisiin suhteisiin toimijan eli organisaation 

näkökulmasta. Myös Suomessa on kuitenkin alettu tutkia kansalaisen ja hallinnon välistä suhdetta 

objektin eli kansalaisen näkökulmasta. Tutkielmani avasi tätä suhdetta ja selvitti maineen ja 

sidosryhmän käsitteitä sekä niiden merkitystä julkisille organisaatioille. Empiirinen osio käsitteli 

työsuojelupiirien mainetta niiden sidosryhmien näkökulmasta.  

 

Tutkielmani käsitteli kansalaisen ja hallinnon kohtaamista. Tärkeimmiksi termeiksi nousivat maine ja 

sidosryhmät. Maineen merkitystä julkisissa organisaatioissa käsiteltiin lähinnä sidosryhmien 

näkökulmasta. Alan tutkimus on ollut vähäistä ja eriytynyttä sen monitahoisuuden vuoksi, mutta viime 

vuosina uutta tutkimustietoa on alkanut tulla myös Suomesta. Maineella on yhteys legitimiteettiin, jos 

sidosryhmä kokee organisaation maineen huonona, sen legitimiteettikin vähenee. Toisaalta hyvä maine 

lisää organisaation legitimiteettiä.  

 

Tutkimuksessa kohteeni oli suora kohtaaminen hallinnon ja kansalaisen välillä kansalaisen 

näkökulmasta. Kansalaista käsiteltiin sidosryhmä nimikkeellä. Näkökulma on suhteellisen vähän 

käytetty alan tutkimuksessa, mutta on sitäkin hyödyllisempi. Sidosryhmiä tutkimalla saadaan tietoa 

kyseisen hallinnon alan maineesta ja mahdollisista kehityskohteista. Maineella on suuri merkitys myös 

julkisille organisaatioille. Jotta julkinen organisaatio voisi selviytyä, on sen vakuutettava 

sidosryhmänsä legitimiteetistään. Julkisille organisaatioille on asetettu useita vaatimuksia, kuten 

tehokkuus ja tuottavuus. Myös avoimuus, kansalaiskeskeisyys, osallistuminen ja vuorovaikutus ovat 

olennaisia tavoitteita. Näissä vaatimuksissa onnistumista voidaan mitata sidosryhmien kokemusten 

kautta. Eri sidosryhmät voivat kokea saman organisaation hyvinkin eri lailla. Siksi on tärkeää ottaa 

tutkimukseen mukaan kaikki sidosryhmät. Ulkoisten sidosryhmien lisäksi merkittävin on oma 

henkilöstö. Se toimii yleensä ensiarvoisena kontaktina muiden sidosryhmien ja organisaation välillä ja 

näin viestittää ulkoisille toimijoille organisaation tilasta. Maine rakentuu ensisijassa organisaation 
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sisällä.  Ellei oma henkilöstö ole tyytyväinen organisaatioon, ei se voi myöskään välittää siitä kovin 

positiivista kuvaa ulospäin.  

Julkisen organisaation arvojen täytyy olla kansalaisten hyväksymiä ja niiden toiminnan täytyy 

hyödyntää suurinta osaa kansasta. Maineen mittaamisen kautta saadaan käsitys siitä onko näissä 

tavoitteissa onnistuttu. Hyvä maine ja sidosryhmien luottamus summautuvat organisaation 

aineettomaksi pääomaksi. Tämä tukee organisaation toimintoja ja vaikuttaa positiivisesti kaikkeen sen 

ympärillä. Hyvä maine vaikuttaa organisaation houkuttavuuteen esimerkiksi työnantajana tai 

yhteistyökumppanina sekä sen uskottavuuteen ja kykyyn sitouttaa esimerkiksi työntekijöitä 

 

Työsuojelupiirien maine mitattiin sidosryhmien näkökulmasta. Sidosryhmiä olivat päättäjät, 

työnantajajärjestöt, työntekijäjärjestöt, vertaisorganisaatiot, oma henkilöstö sekä 

terveydenhuoltoyksiköt. Maineen rakentumiseen liittyvän arvioinnin tekevät sidosryhmät tiettyjen 

organisaatioihin liitettävien kriteerien avulla. Näistä kriteereistä muodostuvat hyvän maineen 

ulottuvuudet. Työsuojelupiirien mainemittauksessa käytettiin viittä eri ulottuvuutta kuvaamaan näitä 

kriteerejä. Kaikkia työsuojelupiirejä pidettiin luotettavina, hyödyllisinä ja asiantuntevina, ne saivat 

keskimäärin parhaimmat tulokset kaikilta sidosryhmiltä. Toisaalta työsuojelupiirejä pidettiin 

vanhanaikaisina ja byrokraattisina organisaatioina. Toisin sanoen työsuojelupiireillä on enemmän 

kehitettävää viranomaisulottuvuudella, kun taas luotettu ulottuvuudella ne pärjäsivät kohtuullisen 

hyvin. Uusi organisaatiorakenne on laittanut vanhan työsuojelupiirien jaon uusiksi ja olisi hyvä tutkia, 

miten tämä on vaikuttanut niiden maineeseen varsinkin näillä huonoimmin menestyneillä maineen 

ulottuvuuksilla. Onko organisaatiouudistuksesta ollut enemmän haittaa vai hyötyä ja mitä muita 

vaikutuksia se on tuonut mukanaan. Tutkimus toimii apuvälineenä kehitettäessä organisaatioita ja 

niiden mainetta.  

 

Tuloksista selviää mihin kriteereihin työsuojelupiirin kannattaa tulevaisuudessa kiinnittää huomiota 

parantaakseen mainettaan ja organisaation toimintaa. Vertailu eri mittauskertojen välillä kertoo miten 

toiminta on mittausvälillä muuttunut. Jos tulokset esimerkiksi tippuvat edellisestä kerrasta, on hyvä 

pohtia syitä ja parannusehdotuksia. Seuraavalla mittauskerralla muutos voi olla parempaan suuntaan. 

Jos tulokset taas ovat parantuneet edellisestä mittauskerrasta organisaatio tietää toimineensa oikein ja 

jatka samaan malliin tai jopa parantaa entisestään.  
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Työsuojelupiirien tutkimustuloksista päätellen Keski-Suomen työsuojelupiirin tulisi miettiä, mitä on 

tehty erilailla edelliseen mittausajankohtaan verrattuna ja missä on mahdollisesti menty vikaan. 

Tuloksiaan parantaneet voivat olla tyytyväisiä ja käyttää tuloksia henkilökunnan kannustamiseen ja 

sitouttamiseen. Hyvät tulokset myös parantavat organisaation mainetta entisestään. Tuloksia 

analysoidessa on hyvä kiinnittää huomiota myös eri sidosryhmien näkemyksiin. Jos esimerkiksi oma 

henkilökunta voi erityisen huonosti muihin sidosryhmiin nähden, tulee kiinnittää erityishuomio tämän 

sidosryhmän esiin nostamiin epäkohtiin. 

 

Erityishuomiota tulevaisuudessa tulisi antaa tutkimustiedon käytännön soveltamiseen. On selvää, että 

sidosryhmäajattelu on tullut osaksi julkisia organisaatioita ja, että myös näissä organisaatioissa maineen 

tutkiminen ja hallinta on oleellinen osa organisaatioiden toiminnan ja tasa-arvoisuuden kehittämistä. 

Maineen mittaaminen auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa ja mahdollistaa toiminnan 

arvioinnin.  
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LIITTEET 
 
Liite 1 Kyselylomake 
TYÖSUOJELUPIIRIEN MAINEMITTAUKSEN KYSELYLOMAKE 
 

1. Kertokaa muutamalla sanalla tai adjektiivilla mitä Teille tulee ensimmäisenä mieleen ko. 
Työsuojelupiiristä:  

 
Pyydän Teitä arvioimaan ko. Työsuojelupiiriä väiteparien avulla. 
Miettikää kunkin väiteparin kohdalla, miten hyvin ominaisuus kuvaa piiriä. 
Valitkaa tämän jälkeen mielipidettänne parhaiten kuvaava numero. 
 
 1   2   3  4  5  
2. yhteistyökyvytön        yhteistyökykyinen 
3. ei asiakaslähtöinen       asiakaslähtöinen 
4. sulkeutunut       avoin 
5. staattinen       dynaaminen 
6. byrokraattinen       joustava 
7. etäinen       ihmisläheinen 
8. saneleva       keskusteleva 
9. vanhanaikainen       moderni 
10. ei kuuntele       kuunteleva 
 
11. ei kehitä toimintaansa       kehittää toimintaansa 
12. tuntematon       tunnettu 
13. ei arvostettu       arvostettu 
14. jälkikäteen reagoiva       ennakoiva 
15. motivoitumaton henkilöstö       motivoitunut henkilöstö 
16. ei-tavoiteltu työpaikka       tavoiteltu työpaikka 
17. jäljessä alallaan       suunnannäyttäjä alallaan 
 
18. puolueellinen       puolueeton 
19. omien etujensa puolesta       yhteisen hyvän puolesta 
20. ei vastuuntuntoinen       vastuuntuntoinen 
21. epäeettinen       eettinen 
22. epäoikeudenmukainen       oikeudenmukainen 
23. asiantuntematon       asiantunteva 
24. epäluotettava       luotettava 
 
25. passiivinen       aktiivinen 
26. ei ota huomioon sidosryhmiensä       ottaa huomioon sidosryhmiensä 
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     tarpeita    tarpeet 
27. ei viesti selkeästi keneen voi       viestii selkeästi keneen voi 
      ottaa tarvittaessa yhteyttä    ottaa tarvittaessa yhteyttä 
28. heikkolaatuinen       korkealaatuinen 
29. ei tavoitettavissa       tavoitettavissa 
30. hyödytön       hyödyllinen 
31. ei vastaa odotuksia       vastaa odotuksia 
32. ei toimi selkeiden periaatteiden       toimii selkeiden periaatteiden  
     mukaan    mukaan 
33. tuottaa vaikeasti hyödynnettävää       tuottaa helposti hyödynnettävää  
    tietoa    tietoa 
 
34. tehoton       tehokas 
35. huonosti johdettu       hyvin johdettu 
36. hidas       nopea 
37. ei pysy sovituissa aikatauluissa       pysyy sovituissa aikatauluissa 
38. viestii epäselvästi tavoitteensa       viestii selkeästi tavoitteensa 
39. sirpaloitunut       yhtenäinen 
 
40. Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisitte ko. Työsuojelupiirin toiminnalle? _______ 
 
Seuraavaksi pyydämme Teitä kertomaan käsityksiänne ko. Työsuojelupiiristä 
41. Kokemukseni ko. Työsuojelupiirin toiminnasta ovat etupäässä: 
  kielteisiä 
  neutraaleja 
  myönteisiä 
  sekä myönteisiä että kielteisiä 
  minulla ei ole kokemusta 
 
42. Odotukseni piirin toiminnasta tulevaisuudessa: 
  toiminnan tulisi jatkua nykyisellään 
  minulla ei ole erityisiä toiveita 
  odotan muutosta seuraaviin asioihin 
 
43. Minkälainen kuva piiristä on syntynyt julkisuudessa 
  enimmäkseen kielteinen 
  melko neutraali 
  enimmäkseen myönteinen 
  sekä myönteinen että kielteinen 
  ei ole syntynyt selvää kuvaa julkisuudessa 
 
Valitkaa lopuksi Teitä koskevat tiedot tilastointia varten 
44. sukupuoli 
  mies 
  nainen 
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45. ikä 
  30 vuotta tai alle 
  31-50 vuotta 
  yli 50 vuotta 
 
46. asioin ko. Työsuojelupiirin kanssa 
  viikoittain 
  kuukausittain 
  vuosittain 
  harvemmin kuin vuosittain 
 
47. työtehtävä 
  työntekijä / toimihenkilö 
  keskijohto 
  ylin johto 
  asiantuntija 
  yrittäjä 
 
48. alue 
  Etelä-Suomen lääni 
  Itä-Suomen lääni 
  Länsi-Suomen lääni 
  Oulun lääni 
  Lapin lääni 
 
49. mielikuvani ko. Työsuojelupiiristä on muodostunut pääasiassa etupäässä 
  henkilökohtaisissa tapaamisissa (palavereissa, oman työsuhteen kautta, tarkastuksissa, 

koulutuksissa) 
  sähköisten yhteyksien / palveluiden kautta (internet, sähköposti, kampanjasivut) 
  piirin julkaisujen kautta (kirjat, lehdet, kertomukset, esitteet, mainokset) 
  median kautta (radio, tv, sanomalehdet) 
 
Kiitos arvokkaasta avustanne! 
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Liite 2 Työsuojelupiirien saamat keskiarvot maineen ulottuvuudella Viranomainen  
 

organisa
ation 

numero 

yhteistyök
yvytön - 

yhteistyök
ykyinen 

ei 
asiakasläh

töinen - 
asiakasläh

töinen 

sulkeutu
nut - 
avoin 

staattinen 
- 

dynaamin
en 

byrokraatt
inen - 

joustava 

etäinen - 
ihmislähe

inen 

saneleva 
- 

keskuste
leva 

vanhanai
kainen - 
moderni 

ei 
kuuntele 

- 
kuuntele

va 
Häme 

 
 

4,05 3,75 3,69 3,41 3,45 3,65 3,60 3,17 3,78 

Itäsuomi 
 3,89 3,34 3,17 3,05 3,02 3,20 3,36 2,86 3,54 

Kaakkois
-Suomi 3,55 2,95 2,90 2,93 2,83 2,91 3,24 2,84 3,34 

Keski-
Suomi 3,59 3,20 2,89 2,72 2,70 2,82 3,00 2,63 3,29 

Pohjois-
Suomi 4,14 3,63 3,70 3,45 3,25 3,49 3,55 3,26 3,74 

Turku ja 
Pori 3,92 3,39 3,24 3,00 2,81 3,01 3,36 2,99 3,59 

Vaasa 
 3,50 3,00 2,83 2,78 2,75 2,94 3,31 2,69 3,28 

Uusimaa 
4,08 3,69 3,59 3,52 3,17 3,33 3,61 3,51 3,74 

Yhteensä 3,91 3,44 3,35 3,19 3,04 3,22 3,43 3,08 3,59 
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Liite 3 Työsuojelupiirien saamat keskiarvot maineen ulottuvuudella Arvostettu 

organisaation 
numero 

ei kehitä 
toimintaansa 

- kehittää 
toimintaansa 

tuntematon - 
tunnettu 

ei 
arvostettu 

- 
arvostettu 

jälkikäteen 
reagoiva - 
ennakoiva 

motivoitum
aton 

henkilöstö 
- 

motivoitun
ut 

henkilöstö 

ei-tavoiteltu 
työpaikka - 
tavoiteltu 
työpaikka 

jäljessä 
alallaan - 

suunnannäytt
äjä alallaan 

Hämeen 
työsuojelupiiri 3,92 3,69 3,98 3,56 3,56 3,19 3,67 

Itäsuomen 
työsuojelupiiri 3,59 3,36 3,51 3,12 3,39 3,23 3,13 

Kaakkois-
Suomen 

työsuojelupiiri 
3,31 3,04 3,14 2,97 3,14 2,97 3,10 

Keski-Suomen 
työsuojelupiiri 3,30 3,02 3,18 2,82 3,14 3,07 2,98 

Pohjois-
Suomen 

työsuojelupiiri 
3,88 3,81 3,88 3,44 3,75 3,35 3,62 

Turun- ja Porin 
työsuojelupiiri 3,50 3,35 3,61 3,11 3,54 3,20 3,27 

Vaasan 
työsuojelupiiri 3,06 2,81 2,89 2,67 2,89 2,56 2,72 

Uudenmaan 
työsuojelupiiri 4,09 3,69 3,83 3,57 3,83 3,09 3,76 

Yhteensä 3,68 3,45 3,61 3,24 3,51 3,14 3,38 
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Liite 4 Piirien saamat keskiarvot maineen ulottuvuudella Luotettu 

organisaation 
numero 

puolueel
linen - 

puolueet
on 

omien 
etujensa 

puolesta - 
yhteisen 
hyvän 

puolesta 

ei 
vastuuntun

toinen - 
vastuuntun

toinen 
epäeettinen - 

eettinen 

epäoikeudenm
ukainen -

oikeudenmukai
nen 

asiantuntem
aton - 

asiantunteva 

epäluotetta
va - 

luotettava 
Hämeen 

työsuojelupiiri 4,09 4,00 4,17 4,08 4,11 4,34 4,38 

Itäsuomen 
työsuojelupiiri 3,98 3,78 3,98 3,81 3,75 4,08 4,17 

Kaakkois-
Suomen 

työsuojelupiiri 
3,54 3,49 3,63 3,54 3,53 3,95 3,72 

Keski-Suomen 
työsuojelupiiri 3,73 3,69 3,74 3,67 3,71 3,87 3,89 

Pohjois-Suomen 
työsuojelupiiri 4,06 4,01 4,27 4,02 4,15 4,32 4,34 

Turun- ja Porin 
työsuojelupiiri 3,86 3,85 3,98 3,90 3,88 4,16 4,10 

Vaasan 
työsuojelupiiri 3,53 3,47 3,53 3,47 3,41 3,67 3,61 

Uudenmaan 
työsuojelupiiri 3,95 4,10 4,20 4,15 4,07 4,30 4,23 

Yhteensä 3,89 3,86 4,02 3,90 3,90 4,15 4,12 
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Liite 5 Piirien saamat keskiarvot maineen ulottuvuudella Palveleva 

organisaa
tion 

numero 

passiivi
nen - 

aktiivine
n 

ei ota 
huomioon 
sidosryhmi

ensä 
tarpeita - 

ottaa 
huomioon 
sidosryhmi
en tarpeet 

ei viesti 
selkeästi 

keneen voi 
ottaa 

tarvittaessa 
yhteyttä - 

viestii 
selkeästi 

keneen voi 
ottaa 

tarvittaessa 
yhteyttä 

heikkol
aatuine

n - 
korkeal
aatuine

n 

ei 
tavoitettav

issa - 
tavoitettav

issa 

hyödytö
n - 

hyödylli
nen 

ei 
vastaa 
odotuk

sia - 
vastaa 
odotuk

sia 

ei toimi 
selkeiden 
periaattei

den 
mukaan - 

toimii 
selkeiden 
periaattei

den 
mukaan 

tuottaa 
vaikeasti 

hyödynnett
ävää tietoa 

- tuottaa 
helposti 

hyödynnett
ävää tietoa 

Häme 
 3,78 3,83 3,71 3,84 3,86 4,36 3,94 3,92 3,80 

Itäsuomi 
 3,28 3,36 3,55 3,48 3,71 4,18 3,54 3,86 3,58 

Kaakkois-
Suomi 3,02 3,09 3,11 3,38 3,60 3,97 3,16 3,36 3,22 

Keski-
Suomi 2,96 3,36 3,18 3,24 3,29 3,96 3,29 3,53 3,16 

Pohjois-
Suomi 3,86 3,88 3,88 3,93 3,95 4,41 3,83 4,05 3,68 

Turku ja 
Pori 3,24 3,55 3,45 3,62 3,53 4,06 3,53 3,72 3,45 

Vaasa 
 2,81 3,11 3,00 3,08 3,42 3,57 2,92 3,17 2,94 

Uusimaa 
3,79 3,83 3,59 3,82 3,94 4,33 3,85 4,00 3,65 

Yhteensä 3,45 3,59 3,51 3,64 3,72 4,18 3,60 3,79 3,51 
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Liite 6 Piirien saamat keskiarvot maineen ulottuvuudella Tehokas 

organisaation numero 
tehoton - 
tehokas 

huonosti 
johdettu - hyvin 

johdettu 
hidas - 
nopea 

ei pysy sovituissa 
aikatauluissa - 

pysyy sovituissa 
aikatauluissa 

viestii 
epäselvästi 
tavoitteensa 

- viestii 
selkeästi 

tavoitteensa 

sirpaloit
unut - 

yhtenäin
en 

Hämeen työsuojelupiiri 3,69 3,62 3,42 3,84 3,69 3,39 
Itäsuomen työsuojelupiiri 3,43 3,31 3,11 3,81 3,52 3,20 

Kaakkois-Suomen 
työsuojelupiiri 3,16 2,71 2,97 3,43 3,19 2,88 

Keski-Suomen 
työsuojelupiiri 3,04 2,78 2,96 3,40 3,15 2,96 

Pohjois-Suomen 
työsuojelupiiri 3,78 3,51 3,60 3,94 3,84 3,54 

Turun- ja Porin 
työsuojelupiiri 3,40 3,41 3,08 3,59 3,55 3,32 

Vaasan työsuojelupiiri 2,94 2,69 2,92 3,42 3,03 3,03 
Uudenmaan työsuojelupiiri 

3,68 3,72 3,48 3,75 3,62 3,45 

Yhteensä 3,48 3,34 3,26 3,69 3,53 3,29 
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Liite 7 Hämeen työsuojelupiirin väittämien keskiarvot sidosryhmittäin

Liite 8 Itä-Suomen työsuojelupiirin väittämien keskiarvot sidosryhmittäin 
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Liite 9 Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin väittämien keskiarvot sidosryhmittäin 
	  

 
 
Liite 10 Keski-Suomen työsuojelupiirin väittämien keskiarvot sidosryhmittäin 
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Liite 11 Pohjois-Suomen työsuojelupiirin väittämien keskiarvot sidosryhmittäin 

 
 
Liite 12 Turun- ja Porin työsuojelupiirin väittämien keskiarvot sidosryhmittäin 
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Liite 13 Vaasan työsuojelupiirin väittämien keskiarvot sidosryhmittäin 

 
 
Liite 14 Kaikkien työsuojelupiirien väittämien keskiarvot sidosryhmittäin 

 
 


