
Reteaming ja ilmapiirikartoitusten/työhyvinvointikyselyiden purkaminen 

Ilmapiirikartoitukset tai työhyvinvointikyselyt voivat hyvästä tarkoituksestaan huolimatta kääntyä 

itseään vastaan, jos tuloksia ei osata purkaa ja hyödyntää oikealla tavalla. Vaarana on, että 

työntekijät alkavat kokea kyselyn olevan ajanhaaskausta, josta ei kuitenkaan seuraa mitään. 

Pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että ihmiset eivät anna kyselyissä rehellistä palautetta, 

koska pelkäävät että heidät voidaan tunnistaa ja he voivat joutua kriittisistä näkemyksistään 

vastuuseen.  

Suurin kyselyihin liittyvä vaara on se, miten tuloksista aletaan työyhteisössä keskustella. Jos 

keskustelu lähtee liikkeelle tulosten pohjalta esiin nousseisiin ongelmiin ja kipukohtiin, saattaa 

käydä niin, että ajaudutaan keskinäisen syyttelyn kierteeseen. Tuloksena on keskustelu, jossa 

työyhteisön jäsenet pohtivat syitä huonoille tuloksille. Tämä tuottaa lähes aina selityksiä, jotka 

koetaan itseen kohdistuvina syytöksinä. Ne, jotka omasta mielestään joutuvat syytöksen kohteeksi, 

tuntevat tarvetta puolustautua ja puolustautuessaan he usein esittävät vaihtoehtoisia selityksiä, 

jotka puolestaan joku muu kokee itseensä kohdistuvaksi syytökseksi jne.  

Tämän haitallisen keskustelukierteen välttämiseksi on tärkeä miettiä sitä, miten kyselyiden 

tuloksista kannattaa työyhteisön jäsenten kanssa keskustella. Reteaming-menetelmää voidaan 

käyttää kyselyiden purkamisessa suuntaamaan keskustelun painopiste rakentavaan suuntaan. 

Seuraavien ohjeiden avulla voit varmistaa sen, että työyhteisön jäsenet välttyvät haitalliselta 

syyllistävältä keskustelulta ja alkavat sen sijaan ideoida yhdessä ratkaisuja havaittuihin ongelmiin 

niitä vastaavien muutostoiveiden kautta. 

Johdanto 

- Aloita kertomalla, miksi työhyvinvointikysely on tehty ja että yritykselle/organisaatiolle on 

tärkeä saada työntekijöiltä palautetta siitä, missä mennään ja minkälaisen tunnelman 

vallitessa ihmiset tekevät töitä.  

- Selvitä työntekijöille, että taustalla on huoli henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta ja 

että kysely on tärkeä palautekanava työntekijöiltä johdolle ja että se toimii 

yrityksen/organisaation toiminnan ohjaamisen välineenä. Näin voidaan varmistaa hyvien 

toimintatapojen jatkuvuus sekä kyseenalaistaa huonot toimintatavat ja kehittää niiden tilalle 

uusia. 

- Kiitä työntekijöitä vaivannäöstä ja rehellisestä palautteesta. 

Vahvuuksien tutkiminen 

Useimmissa tapauksissa kyselyn tulos osoittaa, että työyhteisön toiminnassa on vahvuuksia, joista 

työyhteisö voi olla ylpeä ja ongelma-alueita, joissa on parantamisen varaa. Usein vahvuudet 

sivuutetaan maininnalla. Huomio kiinnitetään yksinomaan asioihin, jotka koetaan ongelmalliseksi ja 

jotka ovat saaneet keskimääräistä huonomman arvion.  



Reteaming-menetelmässä lähdetään liikkeelle tutkimalla työyhteisön vahvuuksia. Tämä kohottaa 

automaattisesti joukkuehenkeä ja vaikuttaa myönteisesti työyhteisön ilmapiiriin. Tärkeä on myös 

pohtia sitä, miten vahvuudet selittyvät; mitä sellaista työyhteisön jäsenet ovat tehneet, mikä selittää 

kyselyn hyvät tulokset.  

Kun tullaan tietoisiksi siitä, mitkä asiat ovat kunnossa ja toimivia, työyhteisön jäsenet voimaantuvat 

ja saavat selkeitä ideoita siitä, mitä he voivat käytännössä tehdä huolehtiakseen siitä, että 

työilmapiiri pysyy näiltä osin hyvänä jatkossakin. Tässä toimintaohjeessa toteutuu yksi 

ratkaisukeskeisen filosofian perusperiaatteista ”tee lisää sitä, mikä toimii”. 

Seuraavat kysymykset perustuvat edellä esitettyyn periaatteeseen: 

- Mitä kartoituksessa/kyselyssä esille tuoduista vahvuuksista arvostatte eniten? 

- Mitä itse kukin teistä on tehnyt sen eteen, että nämä asiat ovat kunnossa? 

- Mitä tekemällä voitte varmistaa, että nämä asiat pysyvät kunnossa jatkossakin? 

- Mitkä ulkopuoliset tahot ovat vaikuttaneet myönteisesti siihen, että nämä asiat ovat 

kunnossa? 

- Miten voisitte luontevasti kiittää näitä tahoja? 

Kehittämisen kohteet 

Vahvuuksien käsittelyn jälkeen siirrytään tarkastelemaan ongelma-alueita, jotka 

kartoitus/kysely on nostanut esiin.  

Vaihtoehto 1. 

Lähdetään pohtimaan työyhteisön kanssa sitä, miltä he toivoisivat, että asiat näyttäisivät 

tulevaisuudessa, kun kyselyn tulos on kaikilta osin keskiarvon yläpuolella. 

”Kuvitellaan, että on kulunut vuosi ja uudessa kyselyssä olette saaneet kaikkien aikojen parhaan 

tuloksen. Kertokaa yksityiskohtaisesti, miltä asiat silloin näyttävät ja mitä sellaista itse kukin on 

tehnyt, mikä selittää osaltaan tätä loistavaa tulosta.” 

Vaihtoehto 2. 

Lähdetään kääntämään ongelmat tavoitteiksi. Näitä on mahdollista työstää edelleen reteaming-

menetelmää käyttäen.  

”Nyt tiedämme, missä asioissa on kehittämisen varaa. Valitkaa näistä kehittämiskohteista kolme 

tärkeintä, joihin tulisi keskittyä ensimmäiseksi. Kun kirjaatte nämä asiat, kirjatkaa ne 

tavoitteiden muotoon. Kirjoitetaan asioita, joiden halutaan vahvistuvan tai minkä suhteen 

halutaan kehittyä.” 
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