
NOPEA 
KEHITYSKESKUSTELU



MINÄ TYÖNTEKIJÄNÄ

• Mitä asioita haluaisit omasta työtehtävästäsi 
erityisesti nostaa esiin esimiehen kanssa? 

• Miten koet kasvaneesi työntekijänä?

• Tarjoaako nykyinen työsi sinulle tarpeeksi 
haastetta? 



JOHTAMINEN
• Minkälaista tukea kaipaisit esimieheltäsi?

• Haluatko enemmän vastuuta työssä ja itsenäistä työotetta vai 
kaipaatko selkeämpiä ohjeistuksia ja raameja omaan työhön?

• Koetko johtamisen oikeudenmukaiseksi?

• Koetko saavasi tarpeeksi palautetta työstäsi? Haluaisitko 
enemmän palautetta? Miten itse annat palautetta 
esimiehellesi? 

• Miten johtaminen voisi enemmän tukea omaa kasvamistasi 
työntekijänä? 



JOUSTAVUUS

• Mitkä työn tekemisen mahdollisuudet tukisivat 
työn joustavuuden tuntua? 

• Uskalletaanko töissä puhua luottamuksellisista 
asioista johdon ja henkilöstön kesken?

• Kaipaatko työelämäjoustoja työhösi?



MENNEISYYS

• Miten tähän mennessä olen pärjännyt?

• Mikä on parhain onnistumisesi, josta olet ylpeä?

• Onko jokin asia jäänyt vaivaamaan?

• Minkälaisena olet kokenut työskentelyn FinFami 
järjestössä?



PALKITSEMINEN ja KIITOS

• Mikä olisi paras kiitos hyvin tehdystä työstä?

• Minkälaisia palkitsemisen menetelmiä toivoisit työhön? Miten itse 
palkitset muita?

• Miten palkitset hyvin toiminutta johtamista? Mistä haluaisit 
kiittää johtoa tai työkavereitasi?

• Mistä palkitsemisesta olet ollut erityisen kiitollinen?

• Koetko, että saat kiitosta työyhteisöltä ja johdolta? 

• Mistä esimies tahtoisi kiittää työntekijää? 



RESURSSIT

• Kuormittaako työ liikaa ja jos kuormittaa, miksi?

• Ovatko työvälineet kunnossa? 

• Koetko työajan riittävänä?

• Onko työssä liikaa stressiä ja jos on, mitkä tekijät 
sitä aiheuttavat?

• Säilyykö työpaikalla työrauha? 



TYÖILMAPIIRI
• Onko työilmapiirissä korjattavaa?

• Koetko työilmapiirin kannustavana?

• Miten tulen toimeen työkavereiden kanssa?

• Pysyykö työyhteisössä annetut roolit?

• Annetaanko työyhteisössä kiitosta?

• Jaatko positiivista palautetta muille? 

• Koetko saavasi tarpeeksi palautetta?

• Miten jaat innostusta ja kannustusta muille?



URA
• Minkälaisiksi koet työssäkehittymismahdollisuudet?
• Miten haluaisit edetä työssäsi? Miten johto voisi tukea 

etenemismahdollisuuksia? 
• Koetko, että olet päässyt kehittymään työssä?
• Minkälaiset ovat tulevaisuuden tavoitteesi ja miten järjestön johto 

voi niihin vastata?
• Missä asioissa työntekijä haluaa kehittyä? 
• Minkälaisia taitoja työntekijällä tällä hetkellä on ja mitä uusia 

taitoja halutaan oppia?
• Minkälaisista tehtävistä innostut? Mistä tehtävistä pidät eniten 

tällä hetkellä? 
• Minkälaisia taitoja haluaisit hyödyntää työssäsi? Mitä erityistä 

annettavaa sinulla on työtehtävälle tai työpaikalle? 
• Mitä johto ajattelee työntekijän tehtävistä? 



TYÖN MERKITYKSELLISYYS

• Koetko työsi merkitykselliseksi?

• Koetko oman tehtäväsi tärkeäksi järjestölle? 
Jos et, miten asian voisi korjata?



TOIVEET TYÖN SUHTEEN

• Mitä toivoisit lisää työtehtävääsi?

• Toivotko, että työtehtäväsi muuttuisi jotenkin? 

• Mitä toiveita työnantajalla on työntekijälle?

• Mitä toiveita työntekijällä on työnantajalle? 

• Mitä toiveita on työyhteisölle?



TYÖYHTEISÖN KRIISIT

• Koetko jonkin työtehtävän kuormittavaksi? 

• Koetko työskentelyn hyväksi vai onko
työyhteisössä piileviä kriisejä?  



VAPAAVALINTAINEN 
KORTTI
• Mistä muusta koet tarpeelliseksi keskustella?




