
  

 

Työhyvinvointikartoitus  
 

Vapaaseurakunnille tarjotaan mahdollisuutta toteuttaa 
työhyvinvointikartoitus työntekijöilleen kevään 2019 aikana. 
 
Teopoliksen työntekijöille toteutettiin työhyvinvointikartoitus keväällä 
2018. Kokemukset sekä työntekijöiden että työnantajan puolelta 
olivat erinomaisia ja haluammekin monistaa tätä hyvää työkalua 
seurakuntien käyttöön. Kartoitusta tarjotaan seurakuntien 
työsuhteessa oleville työntekijöille. Kartoituksen pohjalta muodostuu 
sekä henkilökohtainen raportti työntekijälle että usean työntekijän vastaustuloksista koottu 
ryhmäraportti työnantajalle. 

Työhyvinvointikartoituksen tavoitteena on tarjota työntekijälle näkökulmia hänen työhyvinvointiaan 
ja henkilökohtaista hyvinvointiaan koskien. Työntekijän henkilökohtaisen raportin tarkoitus on 
auttaa työntekijää tekemään positiivisia muutoksia omassa elämässään. Työnantajalle 
hyvinvointikartoitus on työkalu, jonka avulla saadaan kattava näkymä sekä henkilöstön terveyteen 
että työyhteisön toimivuuteen liittyen. Hyvinvointikartoitus auttaa kohdentamaan henkilöstön 
kehittämistoimenpiteet ja seuraamaan niiden tuloksellisuutta. 

Hyvinvointikartoituksen toteuttaa OP ja se on osa OP-ryhmän yritysvakuutusratkaisujen 
palvelukokonaisuutta. Hyvinvointikartoituksen kysymykset on koottu kansallisista ja kansainvälisistä 
käytössä olevista yleisistä lähteistä ja tutkimuksista. Kartoituksia on toteutettu vuodesta 2008 ja se 
on käytössä useissa sadoissa yrityksissä ympäri Suomea, kaikilla toimialoilla ja 
yritys/yhdistyskokoluokissa. Yksittäisiä vastaajia on useita kymmeniä tuhansia.  

Vastaukset analysoidaan OP-ryhmässä, joten yksilötason tiedot näkevät vain erikseen nimetyt ja 
erillisen salassapitosopimuksen allekirjoittaneet OP:n työntekijät. Kartoitus on täysin 
luottamuksellinen eikä yksilötietoja anneta työnantajan, esimiehen, työtovereiden tai 
viranomaisten tietoon. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin hyvinvointikartoituksen prosessin 
toteuttamiseen. 

Toteutus 
Työhyvinvointikysely tehdään anonyymisti. Jokainen osallistuja saa sähköpostilinkin, jonka kautta 
vastataan kyselyyn. Kyselyyn vastaamisen vie noin 15 minuuttia. Vastaamisen jälkeen noin 1-2 
päivässä kukin vastaaja saa henkilökohtaisen raportin omaan sähköpostiinsa. Tätä raporttia ei näe 
kukaan muu, eikä yksittäisiä tuloksia jaeta seurakuntien vanhimmistojen ym. käyttöön. 
 
Yli viiden hengen vastaajaryhmistä kootaan yhteisraportti, joka tulee työnantajan käyttöön. Jos 
yhdestä seurakunnasta löytyy viisi vastaajaa, saa seurakunta oman raportin. Mikäli seurakunnassa 
on alle viisi kyselyyn vastannutta työntekijää, useamman seurakunnan työntekijöistä muodostetaan 
yhteisraportti. Tähän on syynä tietojen luottamuksellisuus ja anonymiteetin säilyminen. Raportteja 
voidaan muodostaa kirkkokuntatasolla myös kategorioittain. Jos esimerkiksi nuorisotyöntekijöistä 
vastaa yli viisi henkilöä, saadaan tästä kategoriasta oma raportti. 
 



  

Työhyvinvointikartoituksen vastausten koontiraportti lähetetään työnantajan edustajalle, joka käy 
sen läpi yhdessä työntekijöiden kanssa. Joko ryhmänä, jos kartoitukseen on vastannut useampi 
henkilö tai henkilökohtaisesti, jos vastaajia on vain yksi. Raportin läpikäymiseen tarjotaan opastusta 
SVK:n toimesta puhelimitse kevään 2019 aikana. 
 

Käytännön toimenpiteet 
Työnantaja sitoutuu työntekijän hyvinvoinnin kehittämiseen eli antaa luvan osallistua kyselyyn, 
maksaa sen, käy tulokset läpi yhdessä työntekijän kanssa ja sopii jatkotoimenpiteistä. Kysely maksaa 
14€ / työntekijä. SVK laskuttaa seurakuntaa kyselyyn osallistumisen jälkeen. Mikäli seurakunnalla on 
vakuutusasiakkuus sekä Pohjolassa että Ilmarisessa, kysely on maksuton. 
 

Aikataulu 
Seurakunnan tulee ilmoittaa 15.3. mennessä ketkä työntekijät osallistuvat kyselyyn. Kysely 
toteutetaan huhtikuun alussa. Raportit valmistuvat toukokuussa, jonka jälkeen niitä voidaan alkaa 
käymään seurakunnissa läpi.  
 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
Lisätietoja antaa Kimmo Kaartama. 
Sitovat ilmoittautumiset 15.3. mennessä 
kimmo.kaartama@svk.fi. 
Ilmoittautumistiedoissa tulee näkyä: nimi, sähköpostiosoite, 
titteli ja työnantaja. 
 
Kannustamme jokaista seurakuntaa panostamaan 
työntekijöidensä työhyvinvointiin ja osallistumaan 
työhyvinvointikartoitukseen. 
 
 
Ystävällisin terveisin,  
 
Sami Westerholm 
Suomen Vapaakirkon Kotimaantyönjohtaja 
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