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Lukijalle
Kehityskeskusteluista on olemassa paljon tietoa henkilöstöhallinnon ja esimiesten
näkökulmasta. Työntekijöiden kokemukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
Siksi halusimme antaa tilaa työntekijöiden kokemuksille ja äänelle.
Tässä raportissa kerrotaan työntekijöiden näkemyksiä työpaikkojen kehityskeskusteluista. Tulokset on saatu Julkisten ja hyvinvointialojen liiton toimisto-, hallintoja IT-alan kärkihankkeen yhteydessä.
JHL haluaa omalla panoksellaan osallistua työelämän kehittämiseen ja vaikuttaa
tälläkin raportilla työelämän laatuun työpaikoilla.
Toivomme raportin palvelevan kehityskeskustelujen kehittämis- ja uudistamistyössä omalla työpaikallasi.
Helsingissä elokuussa 2014
JHL Kehittämispalvelut
Heini Wink
heini.wink@jhl.fi
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KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS

1.1. Taustaa
Tämä on raportti JHL:n toteuttamasta kehityskeskustelukyselystä, joka tehtiin toimisto-, hallinto- ja
IT-alojen jäsenille helmi-maaliskuussa 2014. Kysely liittyy liiton vuoden 2014 ammatilliseen kärkihankkeeseen kyseisillä aloilla ja sen tarkoituksena oli tuottaa liiton käyttöön uutta tuoretta tietoa kehityskeskusteluista. Tietoa jalostetaan ja hyödynnetään kehityskeskustelujen kehittämistyössä sekä tulevissa
kehityskeskustelukoulutuksissa. Kysely on JHL:ssä ensimmäinen laatuaan ja se kohdistuu kärkihankkeen
johdosta juuri toimisto-, hallinto- ja IT-alojen työntekijöihin.
JHL:läiset toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset työskentelevät pääosin julkisella sektorilla eli
kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden sekä valtion palveluksessa. Kunta-alan erilaisissa toimisto- ja hallintopalvelualan tehtävissä yleisiä tehtävänimikkeitä ovat toimistosihteeri, kanslisti,
osastosihteeri, toimistovirkailija, koulusihteeri, palkkasihteeri, taloussihteeri ja etuuskäsittelijä. Valtiolla
toimisto-, hallinto- ja tietoteknisissä tehtävissä ammattilaiset toimivat eri ministeriöissä, valtion laitoksissa ja virastoissa. JHL:llä on oma valtakunnallinen ammatillinen verkosto näille ammattialoille. Kysely
toteutettiin tälle ryhmälle.
Kyselyn avulla haluttiin saada tietoa jäsenten kehityskeskustelukokemuksista, koska tunnetusti kokemuksilla on merkitystä työntekijöiden työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle. Myönteiset kokemukset
motivoivat laadukkaan ja tuloksellisen työn tekemiseen synnyttäen työniloa ja innostusta. Kielteiset
kokemukset toimivat päinvastoin. Kehityskeskusteluihin liittyviä kokemuksia voivat olla esimerkiksi
kokemus kuulluksi tulemisesta, aidosta kohtaamisesta, välittämisestä, luottamuksesta, omista vaikutusmahdollisuuksista, sovittujen asioiden toteutumisesta ja seuraamisesta. Tämän kaltaisilla kysymyksillä
myös lähestyttiin vastaajia.
Kokemustietoa kartoittamalla haluttiin auttaa jäseniä /työntekijöitä oman ammatillisen uran kehittämisessä siten, että he tiedostaisivat paremmin kehityskeskustelun merkityksen itselleen ja omalle
työuralleen sekä osaisivat jatkossa hyödyntää kehityskeskustelujen mahdollisuuksia. Pyrkimyksenä oli
myös innostaa työntekijöitä ajattelemaan kehityskeskustelua hyvänä vaikutuskanavana ja keinona olla
mukana tärkeässä omaan ammattitaitoon, työuraan, työpaikkaan ja organisaatioon liittyvässä kehitystyössä. Kysely oli työntekijälähtöinen; haluttiin saada kokemustietoa esimiehen kanssa viimeksi käydystä kehityskeskustelusta.

1.2. Kyselyn toteuttaminen
Koska kehityskeskustelukysely tehtiin ensimmäistä kertaa JHL:ssä, siihen ei ollut olemassa mitään valmista mallia. Kyselyä suunniteltaessa tavoitteena oli, että kyselylomake ei saa olla liian pitkä eikä monimutkainen, jotta vastaaminen olisi helppoa ja nopeaa. Tämä innostaisi jäseniä vastaamaan kiireisenkin
työpäivän lomassa.
Kyselyä suunniteltiin ja työstettiin hyödyntämällä olemassa olevaa kehityskeskustelutietoa sekä muu-

TYÖNTEKIJÄN ÄÄNI – KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA

7

alla tehtyjä kehityskeskustelukyselymalleja ja sitä jalostettiin erilaisissa pienryhmissä. Kyselyyn haluttiin
saada mukaan joitakin yleisiä taustatietoja vastaajista ja sellaisia erityisiä kehityskeskusteluihin liittyviä
kysymyksiä, jotka on koettu tärkeiksi tai jopa vaikeiksi kysymyksiksi jäsenten keskuudessa. Kysymyksissä
painotettiin vastaajien omia kokemuksia kehityskeskusteluista.
Kyselyssä oli 10 kysymystä, joista alussa olevat kysymykset olivat yleisiä taustakysymyksiä ja kehityskeskusteluun liittyviä taustakysymyksiä. Varsinaisia kokemuksiin liittyviä kysymyksiä olivat kysymykset
9 ja 10, jotka kumpikin oli jaettu väittämiin. Kysymys 9 koostui 11:stä väittämästä ja kysymys 10 10:stä
väittämästä. Kysymyksessä 11 annettiin vastaajille vielä mahdollisuus kirjoittaa vapaamuotoisesti kehityskeskusteluista. Kysely testattiin ja lopullisen kyselyversion hyväksyi toimisto-, hallinto- ja IT-alan
ammatillisen kärkihankkeen projektiryhmä.
Tulevasta kyselystä tiedotettiin ammattialasivuilla joulukuun lopussa 2013. Helmikuussa 2014 kysely
lähetettiin yhteensä 6229:lle JHL:n toimisto-, hallinto- ja IT-alan jäsenelle. Kysely toteutettiin verkkokyselynä. Vastausaika oli 26.2. – 12.3.2014. Vastaamisesta muistutettiin vielä kyselyn aikana kertaalleen
niin ikään sähköpostitse.
Määräaikaan mennessä vastauksia kertyi yhteensä 1552. Vastausprosentiksi muodostui 25 %, joka on
tämän tyyppisessä JHL:n vapaaehtoiseen verkostoon kohdistuvassa verkkokyselyssä varsin kohtuullinen saavutus. Vastaajajoukon voidaankin tässä sanoa edustavan perusjoukkoa melko hyvin ja tulosten
perusteella voidaan tehdä yleistyksiä.

1.3. Kyselyn tulosten raportointi
Tässä raportissa kyselyn tulokset käydään läpi siten, että ensin tarkastellaan yleisiä taustatietoja vastaajista luvussa 1.4., jonka jälkeen luvussa 1.5. kerrotaan kehityskeskustelujen taustakysymysten tulokset.
Varsinaisista kokemuksiin liittyvistä tuloksista kerrotaan luvussa 2. Tarkastelun kohteena ovat kaikki
vastaajat.
Kehityskeskustelukokemuksiin liittyviä väittämiä oli kaikkiaan 21 (kysymykset 9 ja 10). Tulosten analysoinnissa väittämät on ryhmitelty ja teemoitettu kuudeksi aihekokonaisuudeksi, joita ovat: valmiudet
käydä kehityskeskusteluja, vuorovaikutus kehityskeskusteluissa, kehityskeskustelun seuranta – puheesta
käytännön tekoihin, kehityskeskustelujen hyödyt, kehityskeskustelujen vaikutusmahdollisuudet ja kehityskeskustelukäytäntöjen kaavamaisuus. Aihekokonaisuudet eli teemat nousevat kyselyn väittämistä ja
saavat sisältöä kyselyn tuloksista. Tulosten havainnollistamiseksi raportissa tuodaan esiin myös suoria
lainauksia (otteita) vastaajien vapaamuotoisista kommenteista. Lisäksi vapaamuotoisia kommentteja on
tarkasteltu siitä näkökulmasta, mitkä asiat ovat eniten puhuttaneet vastaajia. Tämä kerrotaan luvussa
2.7.
Luvussa 3 on yhteenveto ja johtopäätökset. Keskeisistä tuloksista johdetut kehittämisehdotukset ovat
luvussa 4. Kyselylomake on raportin liitteenä.
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1.4. Vastaajien taustatiedot
Ammattialoittain kyselyyn vastaajat jakautuivat siten, että suurin ryhmä oli toimistoala, jolla työskenteli 66 % vastaajista. Hallintoalalla työskenteli 24 % ja IT-alalla 9 %. Naisia vastaajista oli valtaosa eli
86 % ja miehiä 14 %. Naiset työskentelivät enimmäkseen toimisto- ja hallintoalalla ja vain n. 4 % naisista oli IT-alalla. Miehistä lähes puolet oli IT-alalla (47 %) toisen puolen jakautuessa tasaisesti hallintoja toimistoalalle. Organisatorisen aseman mukaan vastaajat jakautuivat siten, että työntekijäasemassa
oli lähes puolet eli 45 %, toimihenkilöasemassa 39 %, asiantuntija-asemassa 10 %, esimies-, esimies- ja
asiantuntija-asemassa sekä keskijohdossa oli yhteensä 5 %. Vastaajista 1 % ilmoitti asemakseen jonkun
muun kuin yllämainitut.
Työnantajana oli kunta tai kuntayhtymä yli puolella vastaajista (65 %). Valtiotyönantaja oli 13 %:lla vastaajista ja yksityinen työnantaja 11 %:lla vastaajista. Seurakunnassa työskenteli 1 % vastaajista. 11 % vastaajista ilmoitti työnantajakseen jonkun muun kuin yllämainitut ja tähän luokkaan sijoittuvat yhdistykset,
järjestöt, säätiöt, 3. sektori, kunnalliset liikelaitokset, osakeyhtiöt sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut.
Vastaajilta kysyttiin, mihin ikäryhmään he kuuluvat. Kuusi kymmenestä vastaajasta oli yli 50-vuotias ja
15 % oli yli 59-vuotias. Lähes joka neljäs vastaaja kuului 40 - 49 -vuotiaisiin ja noin joka kymmenes oli
30-39 -vuotias. Alle 30-vuotiaita oli vastaajista vain 3 %. Miesten joukossa painottuu hiukan enemmän
30-39-vuotiaiden sekä 40-49-vuotiaiden osuus (yli 50 %) ja naisissa painottuu enemmän 40-49-vuotiaiden sekä 50-59-vuotiaiden osuus (yli 70 %).

Kysyttäessä vastaajilta kuinka kauan he ovat olleet työelämässä, vaihtelivat vastaukset yhdestä vuodesta 58:een vuoteen. Keskimäärin vastaajat olivat olleet työelämässä 30 vuotta.
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1.5. Taustakysymykset kehityskeskusteluista
1.5.1. Kuinka monta kertaa käyneet kehityskeskustelun?
Ennen varsinaisia kokemuskysymyksiä vastaajilta kysyttiin muutama taustakysymys kehityskeskustelujen käymisestä. Ensin haluttiin selvittää, kuinka monta kertaa vastaajat olivat käyneet kehityskeskustelun työelämässä olonsa aikana. Neljä kymmenestä vastaajasta oli käynyt vain 1-5 kertaa keskustelun.
33 % vastaajista oli käynyt 6-10 kertaa ja 12 % oli käynyt 11 -15 kertaa. Joka kymmenes oli käynyt
keskustelun yli 15 kertaa. 3 % eli 52 henkilöä ei ollut käynyt kertaakaan kehityskeskustelua työelämässä olonsa aikana.

Tuloksista voidaan havaita, että vastaajien pitkähköillä työelämässä olo ajoilla ei näyttäisi olevan yhteyttä
käytyjen kehityskeskustelujen määrään. Pitkät työurat eivät välttämättä takaa kehityskeskustelujen käymistä. Vastaajien vapaat kommentit vahvistavat tätä asiaa. Lukuisista kommenteista voidaan lukea, että kehityskeskusteluja ei ole käyty säännöllisesti, vaan väliin on voinut jäädä useita vuosia, jopa kymmeniä vuosia.

1.5.2. Milloin vastaajat ovat viimeksi käyneet kehityskeskustelun?
Kysyttäessä vastaajilta, milloin he olivat viimeksi käyneet kehityskeskustelun, kolme neljästä henkilöstä
(yli 74 %) vastasi, että oli käynyt keskustelun viimeisen vuoden aikana. Viimeisen kahden vuoden aikana keskustelun oli käynyt n. joka kymmenes (13 %) ja yli kaksi vuotta sitten oli keskustelun käynyt niin
ikään joka kymmenes (12 %).
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Kun tarkastellaan käytyjen kehityskeskustelujen määrää ja viimeksi käydyn kehityskeskustelun ajankohtaa
voidaan havaita, että keskusteluja on käyty vähänlaisesti kaiken kaikkiaan vastaajien työssäolo aikana,
mutta viimeisen vuoden aikana keskustelun on käynyt kolme neljästä (70 %). Tämä herättää kysymyksen,
miksi kehityskeskustelut näyttävät painottuvan juuri viimeksi kuluneeseen vuoteen. Vastaajien vapaista
kommenteista voi ehkä löytyä joitain selityksiä, kuten uuden esimiehen innokkuus käydä kehityskeskusteluja (organisaatiomuutokset) (1), työnantajan käyttöönottamat uudet lomakkeet (2), organisaation johtamisjärjestelmän vuosittaiset kehityskeskustelukäytännöt (3), osaavat ja ammattitaitoiset esimiehet (4):
”Nyt viimeksi oli 2013 alkuvuodesta ja sekin johtui siitä, että minulle tuli uusi esimies ja hän
innokkaana veti heti kehityskeskustelut ja siihen se sitten jäikin. Jatkuva organisaation muutos on estänyt jatkuvuuden. Työtehtävät ja esimiehet vaihtuvat parin vuoden välein.” (1)
”Oma työnantajani on vuoden alusta ottanut käyttöön uuden, xx-sivuisen kehityskeskustelulomakkeen, joka tulee täyttää keskustelun aikana.” (2)
”Kehityskeskustelu meidän työyhteisössä on se pakollinen joka vuosi toteutettava lomake, jonka toteutumista seurataan talon johdon tasolta. Kyseessä on siis valmis lomake’’patteristo”, joka on ollut sama jo viimeiset 10 vuotta…” (3)
”Kehityskeskustelut käydään työpaikallani joka vuosi, ennen kevätlomia.” (3)
”Meillä käydään kehityskeskustelut kerran vuodessa, seuraamme useimmiten samaa kaavaa ja
käymme aina läpi edellisen kehityskeskustelun, mitä on toteutunut ja mitä ei ole tehty. Mielestäni
kehityskeskustelu on hyvä käydä jonkin kaavan läpi mihin työntekijä saa aiemmin tutustua.” (3)
”Parin viimeisen vuoden aikana minulla on ollut parhaat ja osaavat esimiehet ja näin ollen
kehityskeskustelutkin ovat sujuneet moitteettomasti ja kannustavasti!” (4)

TYÖNTEKIJÄN ÄÄNI – KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA

2.

11

TULOKSET

KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA
Kyselyssä vastaajia pyydettiin muistelemaan kokemuksiaan viimeksi käymästään kehityskeskustelusta
oman esimiehen kanssa. Vastausvaihtoehdot olivat: Täysin samaa mieltä, Pääosin samaa mieltä, Pääosin
eri mieltä, Täysin eri mieltä, En osaa arvioida. Tulosten tarkastelussa samaa mieltä ja eri mieltä olevat
vastaukset on yhdistetty ja En osaa arvioida–vastaus on jätetty pois, koska tämän vastausvaihtoehdon
osuudet eivät enimmäkseen ole merkittäviä tässä kyselyssä. Tästä syystä väittämien yhteenlaskettu
summa ei joka kohdassa aina ole 100 %.
Tuloksia tarkastellaan koko vastaajajoukon osalta.

2.1. Valmiudet käydä kehityskeskusteluja
Jotta kehityskeskusteluja ylipäätään voidaan onnistuneesti käydä, tarvitaan tiettyä ennakkotietämystä
ja ymmärrystä niiden tarkoituksesta sekä valmiuksia niiden käymiseen. Vastaajilta haluttiinkin kysyä,
oliko heitä perehdytetty kehityskeskustelujen käymiseen, tiesivätkö he mielestään riittävästi kehityskeskustelujen tarkoituksesta, tiesivätkö omista ja esimiehen vastuista ja velvollisuuksista kehityskeskusteluissa sekä olivatko he valmistautuneet keskusteluun huolellisesti etukäteen.
Tulosten perusteella vastaajilla näyttäisi enimmäkseen olevan riittävästi kehityskeskustelutietoa ja
hyvät valmiudet käydä keskusteluja. Suurin osa vastaajista eli 80,5 % tiesi mielestään riittävästi kehityskeskustelujen tarkoituksesta. Myös lähes kaikki vastaajat (81,5 %) tiesivät omat vastuunsa ja velvollisuutensa kehityskeskusteluissa. Esimiehen vastuista ja velvollisuuksista kehityskeskustelussa tiesi kolme
neljästä vastaajasta (76,3 %). Yli puolet (60,5 %) vastaajista oli niin ikään saanut perehdytystä kehityskeskustelujen käymiseen ja lähes 70 % oli mielestään valmistautunut keskusteluihin hyvin ennakkoon.

Perehdytyksen osalta huomiota tulee kiinnittää siihen, että vaikka yli puolet vastaajista oli saanut
perehdytystä keskustelujen käymiseen, on melko iso joukko kuitenkin, neljä kymmenestä vastaajasta
(37,6 %), muistikuvansa mukaan jäänyt ilman perehdytystä. Perehdytys kehityskeskustelun käymiseen
on kuitenkin peruslähtökohta kehitettäessä kehityskeskusteluvalmiuksia. Näin ollen kaikille tulisikin
taata riittävä perehdytys kehityskeskustelujen käymiseen.
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Ohessa otteita vastaajien kehityskeskusteluvalmiuksiin liittyvistä ajatuksista:
”Organisaatiot pitäisi velvoittaa/pakottaa perehdyttämään niin henkilöstö kuin esimiehetkin
kehityskeskustelujen tarkoitukseen ja sisältöön. Ei ole mitään merkitystä, jos vain muutama
alainen ymmärtää mistä on kysymys ja esimies saati organisaation johdosta ei kukaan oikein
tiedä mistä on kysymys.”
”Olin kuullut kehityskeskusteluista, mutta minulle ei ollut konkreettisesti kerrottu niistä. Olin
siis ummikko sellaiseen mennessäni. Olen ollut alalla vasta muutaman vuoden ja aikaisemmalla alalla ei tuollaisia pidetty.”
”Enemmän tietoa kehityskeskustelujen merkityksestä ja pyrkimyksistä pitäisi jakaa henkilöstölle. Itse en ole saanut mitään muuta kuin että rupatellaan tässä nyt hetki aikaa.”
”Keskustelut vaatisivat paljon valmistelutyötä, usein niihin mennään valmistautumatta puolin ja toisin.”
”Kunhan saataisiin esimies sekä hänen esimiehensä ymmärtämään kehityskeskusteluiden
tarkoitus, mitä niistä voitaisiin saada irti.”
”Kunhan työnantaja on sitoutunut niihin ja esimies koulutettu ymmärtämään kehityskeskustelujen merkityksen ne ovat erittäin tärkeitä.”

2.2. Vuorovaikutus kehityskeskusteluissa
Kehityskeskustelussa esimiehen ja työntekijän välinen vuorovaikutus on avainasemassa. Ei voida keskustella, jos kommunikaatio ei toimi. Tarvitaan avointa vuoropuhelua, kuulluksi tulemisen tunnetta ja
kehittävää palautetta puolin ja toisin, jotta luottamusta esimiehen ja työntekijän välillä syntyy. Hyvä
vuorovaikutus voi usein korvata huonotkin lomakkeet ja kaavakkeet. Vuorovaikutuksen syntymisestä
ovat vastuussa kummatkin keskusteluun osallistuvat, sekä esimies että alainen.
Vastaajilta kysyttiinkin, mahdollistiko kehityskeskustelu avoimen vuoropuhelun. Vastaajien kokemusten
mukaan useimmille se mahdollistui, lähes 80 %:ssa keskusteluista. Lähes 70 % muisteli myös tulleensa
kuulluksi kehityskeskustelussa, mikä on myönteinen asia. Palautekäytännöt toimivat hyvin myös yli
puolella vastaajista, jotka ilmoittivat sekä antaneensa että saaneensa monipuolista palautetta kehityskeskustelussa. Palautetta annettiin hieman enemmän kuin saatiin.
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Vaikka yli puolet vastaajista koki saaneensa riittävästi palautetta esimieheltään, 40 % oli kuitenkin eri
mieltä asiasta. Tämä 40 % on huomattava osuus vastaajista, ja siihen tulee kiinnittää huomiota. Palautteen saaminen on tärkeää jokaiselle työntekijälle, sekä myönteinen, onnistumisiin kohdistuva, että korjaava, epäonnistumisiin ja niiden syihin kohdistuva, palaute. Koska palautteen tarkoituksena on auttaa
työntekijää onnistumaan työssään ja kehittyä ammatissaan, sitä tulisi saada riittävästi ja monipuolisesti
kehityskeskustelun yhteydessä.
Ohessa vastaajien sekä myönteisiä, neutraaleja että kriittisiä kommentteja liittyen palautteeseen, kuuntelemiseen ja avoimuuteen:
”Mielestäni kehityskeskustelut ovat tarpeellisia, koska silloin minulla on mahdollisuus kes
kustella minua koskevista työasioista rauhassa esimieheni kanssa. Avoin ja suora palaute
molempiin suuntiin on paras kehitys elämän kaikilla saroilla, niin myös työelämässä!”
”Kehityskeskustelut ovat rutiininomaisia ja yksipuolisia siten, että esimiehen palaute puuttuu.
Keskustelu on kuin haastattelutilaisuus, esimiehen suunnalta ei tule minkäänlaista palauteta.”
”Nykyisen esimieheni kanssa on erittäin positiivista käydä kehityskeskusteluja. Hän saa
tuntemaan että on tärkeä ja tarpeellinen. Osaa antaa myös palautetta.”
”Kehityskeskustelut ovat mielestäni tarpeen, jotta saa henkilökohtaisen palautteen työstään.”
”Erittäin tarpeellinen, kiireen keskellä saa esimiehen oikeasti kuuntelemaan ja saa kuulla
palautetta tehdystä työstä.”
”Kehityskeskustelut ovat oleellinen vuoropuhelun keino sekä työntekijän osaamisen että 		
jaksamisen kartoittamisessa. Se on myös hyvä tapahtuma antaa henkilökohtaista palautetta
esimiehelle.”
”Palautetta tulisi antaa. Palaute antaisi mahdollisuuden työntekijälle kehittyä työssään.
Työntekijä kokisi itsensä tärkeäksi yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.”
”Hyvä hetki jutella rauhassa työhön liittyvistä asioista. Jää hyvä fiilis, että minua on kuunneltu ja tsemppimieli kasvaa ja taas jaksaa paremmin pakertaa.”
”Ollaan menty parempaan suuntaan, eli avoin keskustelu on lisääntynyt kehityskeskusteluissa.”

2.3. Kehityskeskustelun seuranta - puheesta käytännön tekoihin
Kehityskeskusteluissa suunnitellaan yleensä yhdessä esimiehen kanssa työtavoitteita ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Yli puolet vastaajista (61 %) koki, että viimeksi käydyn kehityskeskustelun pohjalta asetettiin yhdessä esimiehen kanssa konkreettisia työtavoitteita. Tavoitteiden asettamista
ja sen seuraamista tulee myös arvioida oppimismielessä ajatuksella ”mitä voimme jatkossa tehdä vielä
paremmin”. Tässä kyselyssä kuitenkin yli puolet vastaajista (51,9 %) oli sitä mieltä, että kehityskeskusteluissa sovittuja asioita ei seurata säännöllisesti eikä keskustelua arvioida oppimismielessä yhdessä
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esimiehen kanssa (61,9 %). Tärkeää olisi myös keskustelun käymisen motivaation kannalta se, että
keskustelut johtavat käytännön tekoihin. Kuitenkin yli puolet kyselyyn vastaajista (53,2 %) on kokenut,
etteivät havaitut kehittämistarpeet ole johtaneet käytännön tekoihin.

Kehityskeskustelun seurantaan liittyviä vapaita kommentteja oli runsaasti. Erityisesti kriittisiä kommentteja oli paljon, mutta myös myönteisiä löytyi. Ohessa muutamia otteita vastaajien kommenteista:
”Jokseensakin turha keskustelu, vaikka siitä voisi saada hyötyä irti paljonkin. Tuntuu, että
asiat jäävät puheen tasolle, eivätkä tule käytäntöön. Kehityskeskusteluja tulisi kehittää.”
”Täysin turhaa ajanhukkaa, puheet eivät ole johtaneet mihinkään parannuksiin. Ennemminkin
motivaatio tehdä työtä on laskenut, olen turhautunut kaikesta sanahelinästä.”
”Muodollisesti tavoitteita asetettiin, mutta niistä ei ole pidetty kiinni vaan suunnitelmat on
muuttuneet sen jälkeen useasti eikä henkilökohtaisia mielipiteitä ole kuunneltu tai katsottu
työtilanteita työntekijän osaamisen/ominaisuuksien kannalta.”
”Pitäisi saada jotain konkreettista aikaan näiden kautta, ei vain täytellä lappuja ja asia näyttää sen jälkeen olevan kunnossa..”
”Olisi työn kannalta hyvä asia, että sitä kehitettäisiin ja pidettäisiin keskustelut ja asetettaisiin tavoitteet. Näin ei vain ole tällä hetkellä omassa työssäni. Oma esimies ei pidä tarpeellisena käydä keskusteluja vedoten ajanpuutteeseen. ”
”Ainakin meidän työpaikallamme ne koetaan vain välttämättömiksi turinatuokioiksi, jotka eivät
johda mihinkään.”
”Kehityskeskusteluja käydään säännöllisesti, mutta sovitut kehittämisehdotukset jäävät
toteutumatta.”
”Keskustelut olivat hyviä ja kannustavia. Tavoitteita ei kuitenkaan asetettu ja seuranta on
ollut täysin mitätöntä. Ei mainittavaa merkitystä työhöni. ”
”Ehdottomasti tarpeellisia. Suunniteltava hyvin ja sovitut asiat on toteutettava.”
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”Koen kehityskeskustelut vain muodolliseksi pakoksi. Keskusteluja pidetään vain näennäisesti
ja siksi konkreettisia todellisia muutos- ja sekä kehittämissuunnitelmia ei käsitellä keskusteluissa juuri lainkaan. Koen kehityskeskustelut täysin turhiksi ja muodollisiksi, koska ne eivät
ole johtaneet käytännössä mihinkään lopputulokseen.”
”Ihan hyvä juttu, seurantaan toivoisin tarkennusta.”

2.4. Kehityskeskustelujen hyödyt
Kehityskeskustelut tulisi kokea hyödyllisinä ja itseä hyödyttävinä, jotta niiden käymiseen voisi motivoitua. Vastaajista yli puolet kokikin viimeksi käydyn kehityskeskustelun oman työn kannalta hyödyllisenä (52,7 %). Toisaalta kysyttäessä miten vastaajat ovat pystyneet hyödyntämään kehityskeskusteluja
omassa ammatillisessa kehittymisessään, lähes 60 % vastasi, ettei ole kokenut voivansa hyödyntää
keskusteluja tässä mielessä. Vain 38,2 % on voinut hyödyntää kehityskeskusteluja ammatillisessa kehittymisessään.
Kehityskeskusteluista tulisi olla myös se hyöty, että työntekijä innostuu kehittämään omaa osaamistaan
ja työtään. Tässä kyselyssä yli puolet vastaajista (51,3 %) ei kokenut innostuneensa kehittämään omaa
osaamistaan ja työtään viimeksi käydyn kehityskeskustelun pohjalta.

Vapaissa kommenteissa kehityskeskustelujen hyötyjä arvioidessaan vastaajista osa piti keskusteluja
hyödyllisinä, osa hyödyttöminä. Mielipiteet vaihtelivat suuresti ja kokemukset olivat ristiriitaisia. Tämä
näkyy oheisista vastaajien vapaista kommenteista:
”Niitä pitäisi jollain tapaa muuttaa, jotta niistä olisi hyötyä. Sanotaan vaikka puolen vuoden
päästä olisi katsaus, onko tullut muutosta mitä on toivottu/puhuttu kehityskeskustelussa.”
”Hyödyllisiä ja pitäisi pitää säännöllisesti kerran vuodessa.”
”Se oli omalta osaltani pelkkää pakkopullaa. Ei mitään hyötyä ammatillisessa kehityksessä.”
”Ihan hyödyllinen asia, on tarpeen käydä vuosittain.”
”En ole vielä koskaan kokenut, että olisi todellista hyötyä kehityskeskusteluista.”
”Kehityskeskustelut on hyvä tilaisuus työntekijälle myös kysyä esimieheltä avoimesti mahdollisia kehittämisen tarpeita, jos välit ovat avoimet.”
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”Oli minulle ihan samantekevä, ei mitään hyötyä, yhtä tyhjän kanssa. Keskusteluja ei käydä
vuosittain, vaan noin viiden vuoden välein, eikä kaikkien kanssa, unohtuvat varmaankin.
Antamani palaute esimiehelleni ei johtanut juuri mihinkään.”
”Ne ovat hyödyllisiä oman työuran ja työelämän kehittymisen kannalta.”
”Oma esimieheni piti huolen siitä, että kehityskeskustelussa todella oli sisältöä ja siitä oli
hyötyä. Keskustelun jälkeen oli hyvä mieli, ja en kokenut että aika olisi mennyt hukkaan, 		
päinvastoin.”

2.5. Kehityskeskustelujen vaikutusmahdollisuudet
Kehityskeskustelujen sanotaan vaikuttavan lähes kaikkeen työpaikan toimintaan ja niiden vaikutusmahdollisuuksien olevan moninaiset. Tässä kyselyssä kysyttiin vaikutuksia omaan työhön, omiin työolosuhteisiin, työhyvinvointiin ja omaan uraan. Kyselyyn vastaajista yli puolet oli sitä mieltä, että kehityskeskusteluilla ei heidän kokemustensa mukaan ole pystynyt vaikuttamaan omaan työhön (51,1 %),
omiin työolosuhteisiin (50,7 %) tai hyvinvointiin työssä (50,6 %). Kuusi kymmenestä vastaajasta (57,3 %)
ei myöskään näe kehityskeskusteluilla olleen vaikutusta omaan työuraan.

Vastaajien vapaissa kommenteissa oli runsaasti myös kehityskeskustelujen vaikutusmahdollisuuksiin
liittyviä arvioita. Näissäkin kommenteissa näkyi ristiriitaista suhtautumista. Vaikka yli puolet oli sitä
mieltä, ettei kehityskeskusteluilla ole ollut vaikutuksia, kuitenkin lähes puolet arvioi, että vaikutuksia
on ollut. Poikkeuksena on uraan liittyvä vaikutus, jossa vain 32,4 % oli samaa sitä mieltä, että kehityskeskusteluilla on ollut suotuisa vaikutus omaan uraan. Ohessa otteita vastaajien vapaista kommenteista:
”Ne ovat hyvä vaikuttamiskanava ja niiden avulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhyvinvointiin ja kehittymiseen. Suosittelen lämmöllä kaikille.”
”Urakehityksen kannalta kehityskeskusteluilla ei ole merkitystä ainakaan palkkauksellisesti.”
”Ajantuhlausta, kun etukäteen kerrotaan, ettei kehityskeskustelulla voida juurikaan mihinkään vaikuttaa kun suoritusarviointiinkin on esimiehelle annettu valmis prosenttihaarukka
johon kaikkien on sijoituttava.”
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”Kehityskeskustelut tuntuvat olevan läpihuuto keskustelu ja oman työn vaikuttavuutta ei
oikein saa kiinni kun ei ole vieläkään raameja mikä on nimikkeen tehtäväkuva.”
”Meillä on lakisääteinen, eli käydään kehityskeskustelu lomakkeen mukaisesti, mutta ei vaikutusta mihinkään.”
”Jokaisen esimiehen pitää käydä kehityskeskustelut. Niillä voidaan korjata monta asiaa ja
kehittää työssä jaksamista ja työuran kehitystä.”
”Kehityskeskusteluissa ei juurikaan käydä keskusteluja itse työn kehittämiseksi ja suunnitella,
miten asioita olisi hyvä muuttaa.”
”Vaikutusta työuraani oli hieman vaikea arvioida, koska kymmenien työvuosien jälkeen kävin
vasta toisen kehityskeskustelun.”
”Kaikki käymäni kehityskeskustelut ovat olleet eri esimiehen kanssa, joten tavoitteiden seuranta ei ole toteutunut eikä kehityskeskusteluilla ole ollut vaikutusta työoloihin eikä kehitykseen.”

2.6. Kehityskeskustelukäytäntöjen kaavamaisuus
Yleensä kehityskeskustelujen käymiseen on organisaatioissa ohjeistukset ja keskusteluissa käytetään
kullekin organisaatiolle suunniteltuja omia lomakkeita tai kaavakkeita. Lomakkeet pyritään tekemään
tarkoituksenmukaisiksi ja eri ammattiryhmille sopiviksi. Lomakkeiden tarkoitus on olla keskustelua
ohjaava väline, runko, ei itsetarkoitus. Vastaajilta haluttiin selvittää, millaisia kokemuksia heillä oli kehityskeskustelun kaavamaisuudesta. Kyselyn mukaan viimeksi käyty keskustelu toisti samaa vuosittain
toistuvaa kaavaa lähes valtaosan (76,5 %) mielestä. Tämä on saattanut vastaajien mielessä olla sekä
myönteinen asia että kielteinen, vastaajasta riippuen. Usein kaavamaisuudella kuitenkin ymmärrettiin
kriittisiä lomakkeisiin liittyviä asioita, mikä ilmeni vapaamuotoisessa palautekirjoittelussa. Lomakkeista
oli kriittisiä mainintoja lähes sata kommenttia.

Otteita vastaajien kommenteista:
”Oma työnantajani on vuoden alusta ottanut käyttöön uuden, xx-sivuisen kehityskeskustelulomakkeen, joka tulee täyttää keskustelun aikana… Hyvä asia siis ollaan muuttamassa sellaiseksi, että rivityöläiset eivät enää ymmärrä, mistä tuli keskusteltua.”
”Kehityskeskustelut ovat meillä menneet lomakkeen täyttämiseksi, lomakkeessa on monta
kohtaa, jotka toistavat itseään. Varsinainen vuorovaikutus on hukkunut jälleen jonnekin 		
lomakkeen syövereihin.”
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”Ne ovat hyödyllisiä, mutta jotain kehitystä niihin toivoisin, koska ovat aika mekaanisia samoja kaavoja noudattavia tapahtumia.”
”Ovat liian kaavanomaisia ja väkinäisiä.”
”Joka vuosi kaava menee samaa rataa keskustelussa ja mitään kehittymismahdollisuuksia ei
ole eteen tullut.”
”Kehityskeskustelut noudattavat samaa kaavaa joka vuosi. Kysymykset ovat aina samoja.”
”Kehityskeskustelut esimiehen kanssa käydään vain koska niitä pitää käydä, että ’lomakkeessa’ on jotain merkintöjä ja että kaikki ’näyttää’ hyvältä. Kehityskeskustelun jälkeen ’ei muista’
enää mitä on puhuttu. Tunnen, etten saa niistä mitään irti.”
”Kehityskeskustelut ovat esimiehen ’pakkopullaa’. Edellisen vuoden lomakkeet ovat valmiina
odottamassa allekirjoitusta.”
”Aika samalla sabluunalla on menty jo vuosia. Ei tavallinen työläinen ymmärrä välttämättä
sitä kapulakieltä, jonka mukaan pitäisi valmistautua kehityskeskusteluun. ”
”Yleensä kehityskeskustelut ovat vaivaantuneita tilaisuuksia, kysytään niin vaikeaselkoisesti
asioista (kyselylomakkeessa), ettei niihin osaa vastata käytännön tasolla.”
Runsaista kriittisistä kommenteista huolimatta, kaavamaisuus ja lomakkeet olivat myös jonkun mielestä
hyvä asia. Myös kehittämisehdotuksia löytyi:
”Ei sekään ole hyvä, että joka kerran muutetaan lomakepohjia… ”
”Joka vuosittainen rituaali, johon tulee etukäteen hyvät konsernitasoiset pohjat ja esimiehen
ohjeistus siihen, miten keskusteluun tulee valmistautua.”
”Vaikka kehityskeskustelussa on tietty runko, niin samoin olen esimieheni kanssa keskustellut
samalla muistakin työhön, organisaatioon, tuleviin muutoksiin liittyvistä asioista. Koen, että
nämä keskustelut ovat tärkeitä.”
”Jos toimistohenkilöstölle olisi suunniteltu oma kehityskeskustelupohja, jota esimies käyttäisi,
niin keskustelu ja oman työn arviointi sujuisi paremmin. Tällä hetkellä yritämme arvioida
työtämme toiselle ammattialalle kehitetyn lomakkeen pohjalta – mikä on omituista, koska työmme ovat sangen erilaisia ja lomakkeessa on paljon sellaista pohdintaa, mitä ei voi
soveltaa toimistotyössä.”
”Runko voisi olla kevyempi, mutta jos sitä osaa käyttää oikein, niin se on hyvin antoisa osa
oman työn arviointia sekä työssä kehittymistä.”
”Lomake pitäisi olla yksinkertainen ja siihen voisi sitten itse lisätä asioita joista haluaa keskustella.”
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2.7. Vapaat kommentit kehityskeskusteluista – mikä puhutti eniten
Kyselyn viimeisessä kohdassa vastaajille annettiin mahdollisuus vapaaseen kommentointiin kehityskeskusteluista. Aihe innosti vastaajia kirjoittamaan asiasta kaiken kaikkiaan 27 A4 liuskan verran. Vastaajien määrä näissä vapaissa kommenteissa oli 734 eli noin puolet kaikista vastaajista ja kommentit vaihtelivat lyhyistä muutaman sanan kommenteista pitkiin omakohtaisiin asioiden kuvaamisiin ja selvityksiin.
Yli seitsemästä sadasta (734) vapaasta kommentista myönteisiä oli yli 100 ja kriittisiä lähes 300. Loput
olivat neutraaleja. Kriittisistä kommenteista lähes sata liittyi kehityskeskustelu-lomakkeisiin tai – kaavakkeisiin. Kuvaavaa oli myös, että myönteiset kommentit olivat useammin lyhyempiä muodoltaan kuin
neutraalit tai kriittiset.
Esimerkkejä myönteisistä:
”Hyödyllisiä ja pitäisi pitää säännöllisesti kerran vuodessa”., ”Hyvä, että käydään vuosittain.”,
”Hieno asia”, ”Hyvä”, ”Erittäin hyödyllistä ajankäyttöä”., ”Kehityskeskustelut on hyvä asia.”,
”Kehityskeskustelut on mielestäni tarpeen, jotta saa henkilökohtaisen palautteen työstään.”,
”Hyvä juttu, jota kannattaa jatkaa”.
Myönteisissä kommenteissa korostettiin usein kehityskeskustelujen ”tarpeellisuutta”, ”hyödyllisyyttä”,
”mah-dollisuutta”, ”tärkeyttä”, ”erinomaista työkalua”, ”hyvää tilaisuutta puhua”, ”esimiehen ja työntekijän välistä hyvää kanavaa”, ”antoisuutta”, ”säännöllisyyttä”.
Kyselyn väittämät olivat selvästi kirvoittaneet vastaajissa ajatuksia kokemistaan kehityskeskusteluista myös kirjallisessa muodossa. Kommenteista nousi muutama aihe ylitse muiden. Eniten puhuttivat
lomakkeet, kaavakkeet ja muistiot eli se runko, jonka avulla kehityskeskusteluja käydään ja jota organisaatio hyödyntää esimerkiksi osaamisen johtamisessa. Kriittisiä kommentteja oli lukumääräisesti paljon
ja niistä myös kirjoitettiin laveasti ja runsassanaisesti. ks. kohta 2.6.
Lomakkeiden ja kaavakkeiden lisäksi myös organisaatioiden vuosittaiset kehityskeskustelukäytännöt ja
niiden rutiininomaisuus puhuttivat. Mielipiteitä oli sekä puolesta että vastaan. Enemmän oli kuitenkin
kriittisiä kuin myönteisiä kommentteja, mutta niitäkin esiintyi: ”Käymäni kehityskeskustelut eivät ole
johtaneet mihinkään muuhun kuin kirjaukseen vuositasolla; kehityskeskustelut käyty työyksikössä
100 %.”, ”Työntekijälle aivan turha, vain ns. vuotuinen pakko käydä riesa.”, ”Nämä harvat keskustelut
ovat olleet turhauttavia ja toistavat samaa kaavaa.”, ”Tässä muodossa työpaikallani käytävä kehityskeskustelu on aivan turha.”
”On todella paikallaan käydä lähiesimiehen ja työntekijän välinen keskustelu kerran vuodessa.”, ”Ihan ok järjestelmä, antaa mahdollisuuden kahdenkeskiseen keskusteluun, jos siihen varataan riittävästi aikaa.”, ”Hyvä asia, kun se tehdään säännöllisesti, kirjaten tulokset luottamuksellisina.”, ”Tarpeellinen työväline, jotta myös yhteistoiminta kehittyy työpaikoilla.”, ”Erittäin hyvä käytäntö, kun sitä toteutetaan asiallisesti.”
Kehityskeskusteihin turhautuminen tuli esiin monella eri tavalla, puhuttiin esimerkiksi
”pakkopullasta”, ”vuosittaisesta teatterista”, ”turhasta ajan haaskauksesta”, ”läpihuutojutuista”, ”ajankäytön tuhlauksesta”, ”tarpeettomuudesta”, ”sanahelinästä”, ”välttämättömästä pakosta”, ”jonninjoutavasta strategiahömpästä”, ”tyhjänpäiväisyydestä”.
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Monissa kommenteissa myös näkyi, että kehityskeskusteluja haluttaisiin käydä, mutta joko esimies ei käy
niitä tai organisaatio ei edellytä niiden käymistä. Määräaikaisille ei myöskään usein anneta mahdollisuutta käydä kehityskeskusteluja, vaikka halukkuutta olisi. Käymättömyyden syitä etsittäessä mainitaan usein
mm. kiire, esimiehen suhtautuminen/asenne kehityskeskusteluihin ja lukuisat organisaatiomuutokset:
”Työnantajan pitäisi velvoittaa esimiehet käymään vuosittain keskustelut, nyt hieman laiskaa touhua.”, ”Tässä tiimissä olen työskennellyt reilut 2 vuotta ja yhtään kehityskeskustelua ei ole ollut. Luvataan ja luvataan, mutta esimiehellä ei ole aikaa. Aina saa kuulla että
hänellä on kiire.”, ”Oma esimies ei pidä tarpeellisena käydä keskustelua vedoten ajanpuutteeseen.”, ”Mielestäni olisivat tarpeelliset. Harmi vain, että meillä niitä ei käydä.”,
”Pomoilla tulenpalava kiire ja tuntuu, että he itsekin pitäisivät kehityskeskustelua tällä
hetkellä pakkopullana.” ”Taitaa olla enemmän yrityksen ja halun puutetta esimiesten taholta.
Kiireeseen on helppo vedota.”, ”Turhaa ajanhukkaa silloin kun esimies ei olisi edes halukas
keskusteluja pitämään, mutta kuuluu hänen toimenkuvaansa..”, ”Koska olen pätkätyöläinen,
minulle ei useinkaan ole annettu mahdollisuutta kehityskeskusteluihin.”, ”Esimiehet eivät
panosta kehityskeskusteluihin – välttämätön pakko.”, ”Kehityskeskustelu peruuntui yllättävän
muutosprosessin vuoksi.”.
Usein toistuvana asiana vastaajien kommenteissa nousi esiin myös kehityskeskustelutaitojen ja -osaamisen puute sekä esimiestyössä että myös työntekijöiden parissa. Nähtiin tarvetta sekä kouluttautumiseen että perehdyttämiseen, mutta myös asenteelliseen muutokseen:
”Koulutusta lisää sekä esimiehille ja alaisille.”, ”Perehdyttäminen, mistä oikeastaan on kysymys.”, ”Kunhan työnantaja on sitoutunut niihin ja esimies koulutettu ymmärtämään kehityskeskustelujen merkityksen ne ovat erittäin tärkeitä.”, ”Olen käynyt usean eri esimiehen
kanssa kehityskeskustelun ja esimiesten osaamisessa on todella suuri ero.”, ”On ollut pitkän
työuran aikana vuosia, jolloin kehityskeskustelut muodollisuuksia. Tilanne parantunut viime
vuosina, johto vaihtunut, esimiehiä koulutettu, työn kehittämiseen ollut organisaation tarpeista lähteneet kehittymisvaatimukset.”, ”Mikäli esimies on koulutettu käymään kehityskeskusteluja, niistä saa parhaan mahdollisen hyödyn.”, ”Täysin turhia. Esimiehet ei osaa käydä niitä.”
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Toimisto- hallinto- ja IT-alan kehityskeskustelukyselyllä haluttiin saada uutta tuoretta tietoa jäsenten
kehityskeskustelukokemuksista. Haluttiin myös nostaa kehityskeskustelut tarkastelun kohteeksi tavoitteena innostaa työntekijöitä kehityskeskustelujen käymiseen. Lisäksi tarkoituksena oli löytää kehityskeskustelukäytäntöjen yleisiä solmukohtia tai kehittämisen paikkoja, jotta ne paremmin palvelisivat
tarkoitustaan ja niistä olisi todellista hyötyä työntekijöille. Kysely oli työntekijälähtöinen ja kysymykset
oli suunnattu kehityskeskustelukokemuksiin oman esimiehen kanssa.
Kyselyn tulosten eräs merkittävä havainto on, että suhtautuminen kehityskeskusteluihin on hyvin
ristiriitaista. Tämä näkyy sekä väittämävastauksissa että vastaajien vapaissa kommenteissa. Vastaajien
kehityskeskustelukokemukset olivat osan mielestä hyviä ja osan mielestä huonoja ja tämän mukaisesti
kehityskeskusteluja pidettiin joko hyödyllisinä tai tarpeettomina. Voidaan myös havaita, että vastaajien
keskimäärin pitkähköt työurat (30 vuotta) eivät useinkaan olleet mahdollistaneet heille säännöllistä
kehityskeskustelujen käymistä. Lähes puolet vastaajista oli käynyt työelämässä olonsa aikana kehityskeskustelun vain 1-5 kertaa ja joka kolmas oli käynyt keskustelun 6-10 kertaa. Säännöllisesti käytyjen
keskustelujen määrää voidaan pitää riittämättömänä ajatellen kehityskeskustelujen merkitystä työntekijälle ammatillisen kehittymisen välineenä. Tämä saattaa jossain määrin selittää ristiriitaisia kokemuksia.
Vastaajien valmiudet käydä kehityskeskusteluja tarkoituksen ja tietämisen osalta olivat suurimmalla
osalla hyvät, mutta perehdyttämisessä käytännön tasolla oli vielä toivomisen varaa. Myös perehdyttämisen tai kehityskeskusteluihin valmentautumisen puute voi osaltaan selittää monien kommenttien
ristiriitaisuutta. Ei voida olettaa ihmisten käyvän hyviä kehityskeskusteluja, jos heitä ei ole perehdytetty
tai valmennettu keskustelujen käymiseen. Perehdyttäminen ja valmennus koskevat sekä työntekijöitä
että esimiehiä. Siitä syystä tähän tulisikin jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tarkoituksenmukaisella perehdyttämisellä ja valmentautumisella kehityskeskusteluosaaminen lisääntyy ja keskustelukäytännöt paranevat.
Kehityskeskustelujen vuorovaikutusta piti yli puolet vastaajista hyvänä. Avoin vuoropuhelu ja kuulluksi
tulemisen kokemus mahdollistui suurimmalla osalla vastaajista, palautetta annettiin ja saatiin, kuitenkin niin, että esimieheltä saatua palautetta oli vähemmän kuin itse oli annettu. Vastaajien vapaat
kommentit vahvistivat tätä asiaa. Tämä kertoo siitä, kuinka tärkeänä esimieheltä saatua palautetta
pidetään ja kuinka sitä ei koskaan voi saada liikaa. Edellyttäen, että se on asiallista ja rakentavaa, joko
myönteistä tai korjaavaa ja kehittävää. Jos työntekijänä mielestään ei saa riittävästi palautetta, tulisi
sitä uskaltaa pyytää, jo oman ammatillisen kehittymisen ja onnistuneen työn tekemisen vuoksi.
Konkreettisia työtavoitteita asetetaan kyllä yhdessä esimiehen kanssa, mutta sovittuja asioita ei aina
seurata säännöllisesti. Yli puolet vastaajista koki myös, että kehityskeskustelut eivät ole johtaneet käytännön tekoihin. Säännöllisillä kehityskeskustelukäytännöillä varmistetaan, että yhdessä sovitut asiat
tehdään ja niitä seurataan. Jos keskusteluja käydään esimerkiksi joka 3. tai 5. vuosi, seuraaminen ei ole
mahdollista. Myös työntekijän tulisi olla aktiivinen sovittujen asioiden seuraamisessa, jotta pystyisi itse
ennakoimaan ja reagoimaan muutostilanteissa.
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Kehityskeskusteluja oman työn kannalta hyödyllisinä piti yli puolet vastaajista, mutta hyötyä oman
ammatillisen kehittymisen kannalta ei nähty yhtä selvästi. Organisaatioiden osaamisen johtamisessa
tulisikin paremmin kytkeä kehityskeskustelut työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen. Ammatillisen
osaamisen ja kehittymisen yhteys organisaation menestymiseen tulisi myös tunnistaa ja tunnustaa.
Myös työntekijöillä tulisi olla aktiivinen rooli oman ammatillisen kehittymisen edistäjinä ja nostaa tärkeitä asioita esille kehityskeskusteluissa.
Kehityskeskustelujen avulla vaikuttamisesta on vastaajilla niin ikään ristiriitaisia kokemuksia, osa kokee
niillä olevan vaikutuksia, osa ei. Yli puolet vastaajista ei näe vaikutuksia omaan työhön, työolosuhteisiin
tai työhyvinvointiin. Myöskään omaan työuraan ei keskusteluilla nähty olevan suuria vaikutuksia, vain
joka kolmas vastaajista koki niillä olevan vaikutusta uraan. Kehityskeskusteluissa tulisikin yhdessä keskustellen löytää ne keskeiset tekijät, jotka tässä organisaatiossa ja tässä työtehtävässä vaikuttavat juuri
tämän työntekijän työhön, työolosuhteisiin, työhyvinvointiin ja työuraan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.
Kehityskeskusteluja kaavamaisina piti valtaosa vastaajista ja vapaissa kommenteissa erityisesti tähän
asiaan tuli paljon kriittistä kommenttia lomake- ja kaavakekäytännöistä. Tästä herää kysymys, onko
sitten lopultakaan kysymys lomakkeista, vai olisiko kyse myös esimerkiksi kehityskeskustelutaitojen
osaamisesta tai sen puutteesta?
Kyselyn tulokset vahvistavat myös jo aiemmin tehtyjen tutkimusten ja kyselyjen tuloksia.
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Mitä sitten tulisi tehdä, jotta kehityskeskustelut voisi paremmin valjastaa työntekijöiden käyttöön ja heidän aktiiviseen oman toimintansa kehittämiseen? Seuraavassa on listattu joitakin keskeisistä tuloksista
johdettuja kehittämisehdotuksia, joita voidaan jalostaa ja räätälöidä kuhunkin tilanteeseen sopiviksi.
1.

Kehityskeskustelujen toteutuksen säännöllisyyden varmistaminen

a.
		
		
b.
		
2.

Jos organisaation johtamisjärjestelmään kuuluu ja osaamisen johtamisen tukena ovat
kehityskeskustelukäytännöt, tulee jokaisella työntekijällä olla mahdollisuus säännölliseen kehityskeskustelujen käymiseen.
Työntekijänä voi edistää säännöllisyyttä olemalla itse aktiivinen kehityskeskustelujen
perään kyselijä.

Perehdytys kehityskeskustelujen käymiseen

a.
Kaikki kehityskeskusteluihin osallistuvat tulee perehdyttää keskustelun käymiseen,
		
jotta tiedetään mitä ollaan tekemässä. Perehdyttäminen on keskustelujen käymisen
		edellytys.
b.
Työntekijänä voi pyytää esimieheltään perehdytystä keskustelujen käymiseen – miten
se käydään juuri omassa organisaatiossa.
		
3.

Kehityskeskusteluvalmennusta lisää - myös työntekijöille

a.
		
		
		
b.
		
4.

Myönteisen ja korjaavan sekä kehittävän palautteen pyytäminen itselle

a.
		
b.
		
5.

Esimiehille järjestetään usein organisaatioissa kehityskeskusteluvalmennusta tai –koulutusta, mutta työntekijöille harvoin. Tosin kaikki esimiehetkään eivät ole saaneet 		
siihen mitään koulutusta ja sitäkin tulisi lisätä organisaatioissa, jotta kehityskeskusteluja toteutettaisiin tarkoituksenmukaisella tavalla.
Työntekijänä voi pyytää saada osallistua kehityskeskusteluvalmennuksiin tai koulutuksiin oman ammatillisen uran edistämiseksi.

Palautetta on yleensä helpompi antaa kuin vastaanottaa – kehittyminen lähtee jo siitä,
että uskaltaa pyytää palautetta itselleen. Työpaikkojen palautekulttuuria tulee kehittää.
Jos ei työntekijänä mielestään saa kehityskeskustelussa esimieheltään riittävästi palautetta, sitä tulisi itse pyytää oman ammatillisuuden ja työn tekemisen edistämiseksi.

Kehityskeskusteluissa sovittujen asioiden ja kehittämistarpeiden toteuttaminen
käytännössä ja seurannan varmistaminen

a.
		
b.
		

Säännöllisillä kehityskeskustelukäytännöillä varmistetaan, että sovitut asiat tehdään.
Sovitut asiat tulee kirjata ja seurannasta sovitaan yhdessä.
Työntekijänä tulee myös itse valmistautua seuraamaan sovittujen asioiden
edistymistä ja pyrkiä reagoimaan muutoksiin.
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Kehityskeskustelujen parempi kytkentä työntekijän ammatilliseen kehittymiseen

a.
		
		
b.
		
7.

Organisaation osaamisen johtamisessa tulee paremmin hyödyntää kehityskeskusteluja
työntekijän ammatillisen kehittymisen välineenä ja mahdollistajana. Ammatillisen
kehittymisen toimivia arviointivälineitä tulee kehittää kehityskeskusteluja palvelemaan.
Työntekijänä voi itse ottaa aktiivisen roolin omaan kehittymiseensä ja nostaa tärkeitä
asioita esiin kehityskeskustelussa.

Oman motivaation tarkistaminen - kuinka nähdä kehityskeskustelu keinona kehittää omaa
osaamista ja työtä

a.
Jos oman osaamisen ja oman työn kehittäminen ei kiinnosta, kukaan ei voi väkisin pa		
kottaa toista innostumaan – tosin hyvä työilmapiiri ja hyvä johtaminen voivat edes		auttaa asiaa.
b.
Työntekijänä tulee motivoitua ymmärtämään kehityskeskustelun merkitys oman osaa		
misen ja oman työn kehittämisessä ja nähdä oma osuus organisaation kokonaisuudessa.
8.

Kehityskeskustelun vaikutusmahdollisuus työntekijän työuraan

a.
		
b.
		
		
9.

Kehityskeskusteluissa tulisi löytyä ne keskeiset tekijät, jotka kulloinkin vaikuttavat
kunkin työntekijän työuraan lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä – yksilöidysti.
Työntekijänä tulisi myös itse miettiä omaa työelämäpolkua, mistä se tulee, missä se on
nyt ja mihin on menossa – ja puhua tästä esimiehen kanssa kehityskeskustelussa, miltä
nyt näyttää omassa työssä ja työorganisaatiossa.

Kehityskeskustelukäytäntöjen ja lomakkeiden kehittäminen työntekijöitä palvelevaan suuntaan

a.
Yhtä yhtenäistä valtakunnallista käytäntöä ja yhteneväisiä lomakkeita ei voi olla olemas		
sa käytännöt ja lomakkeet on monesti suunniteltu kunkin organisaation johdon tai
		
henkilöstöhallinnon näkökulmista – osaamisen johtamista palvelemaan – miten yhdis		
tää tämä työntekijöitä palvelevaksi käytännöksi? Työnantaja – työntekijä yhteistyötä
		
tulisikin käytäntöjen ja lomakkeiden suunnittelussa lisätä – miten tämä tehdään yh		teistoiminnallisesti?
b.
Työntekijänä voi miettiä, millaiset lomakkeet palvelisivat juuri itseä tai omaa ammatti		
kuntaa juuri tällä työpaikalla tässä ajassa – ja tästä olisi syytä puhua esimiehen kanssa.
Työntekijät voivat myös yhdessä suunnitella, miten lomakkeita voisi kehittää.
		

Liite: Kyselylomake

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan kehityskeskustelukysely

1. Työnantajasi?
Kunta
Kuntayhtymä
Valtio
Seurakunta
Yksityinen
Muu, mikä?
________________________________

2. Asemasi organisaatiossa?
Työntekijä
Toimihenkilö
Asiantuntija
Esimies
Asiantuntija ja esimies
Keskijohto
Muu, mikä?
________________________________

3. Ammattiala, jolla työskentelet?
Hallintoala
Toimistoala
IT-ala

4. Sukupuolesi?
Nainen
Mies

5. Mihin ikäryhmään kuulut?
Alle 30-vuotias
30-39-vuotias
40-49-vuotias
50-59-vuotias
Yli 59-vuotias

6. Kuinka monta vuotta olet ollut työelämässä?
________________________________ vuotta

7. Kuinka monta kertaa olet käynyt kehityskeskustelun työelämässä olosi aikana?
En kertaakaan
1-5 kertaa
6-10 kertaa
11-15 kertaa
Yli 15 kertaa

8. Milloin viimeksi olet käynyt omaan työhösi liittyvän kehityskeskustelun?
Viimeisen puolen vuoden aikana
Viimeisen vuoden aikana
Viimeisen kahden vuoden aikana
Yli kaksi vuotta sitten
En ole koskaan käynyt kehityskeskusteluja

9. Muistele viimeksi käymääsi kehityskeskustelua esimiehen kanssa. Valitse sen perusteella
seuraavista väittämistä omia kokemuksiasi vastaava vaihtoehto.
Täysin
samaa
mieltä
Olin saanut perehdytystä
kehityskeskustelujen käymiseen
Tiesin mielestäni riittävästi
kehityskeskustelujen tarkoituksesta
Käymäni kehityskeskustelu toisti samaa
vuosittain toistuvaa kaavaa
Käymäni kehityskeskustelu mahdollisti
avoimen vuoropuhelun

Pääosin
samaa
mieltä

Pääosin Täysin En
eri
eri
osaa
mieltä
mieltä arvioida

Tiesin esimieheni vastuut ja velvollisuudet
kehityskeskustelussa
Tiesin omat vastuuni ja velvollisuuteni
kehityskeskustelussa
Valmistauduin kehityskeskusteluun
huolellisesti etukäteen
Kehityskeskustelun pohjalta asetimme
yhdessä esimieheni kanssa konkreettisia
työtavoitteita
Kehityskeskustelussa sovittuja asioita
päätettiin seurata säännöllisesti
Annoin monipuolista palautetta
esimiehelleni kehityskeskustelussa
Arvioimme yhdessä esimieheni kanssa
käymäämme kehityskeskustelua
oppimismielessä

10. Muistele kokemuksiasi viimeksi käymästäsi kehityskeskustelusta. Oletko seuraavista
väittämistä samaa vai eri mieltä?
Täysin
samaa
mieltä
Koin kehityskeskustelut työni kannalta
hyödyllisinä
Olen pystynyt hyödyntämään
kehityskeskusteluja
ammatillisessa kehittymisessäni
Kehityskeskustelussa havaitut
kehittämistarpeet ovat johtaneet
käytännön tekoihin
Olen pystynyt kehityskeskustelujen avulla
vaikuttamaan omaan työhöni
Olen kehityskeskustelujen avulla voinut
vaikuttaa omiin työolosuhteisiini
Kehityskeskustelujen avulla olen voinut
vaikuttaa omaan hyvinvointiini työssä
Sain esimieheltäni kehityskeskustelussa
riittävästi monipuolista palautetta työstäni
Koin tulleeni kuulluksi kehityskeskustelussa
Kehityskeskustelu innosti minua
kehittämään omaa osaamistani ja työtäni
Kehityskeskustelulla on ollut suotuisa
vaikutus omaan uraani

Pääosin
samaa
mieltä

Pääosin Täysin En
eri
eri
osaa
mieltä
mieltä arvioida

11. Mitä muuta haluaisit sanoa kehityskeskusteluista?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Lisätietoja:
www.jhl.fi/kehittamispalvelut
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