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FinFamin henkilöstöstrategian pika-arviointikysymykset 

Visio 

1. Olemmeko menossa visiota kohti?  

 

2. Missä vision kohdissa olemme onnistuneet erityisen hyvin?  

 

3. Missä vision kohdissa meidän tulisi kehittyä? 

Kansalaisjärjestölähtöisyys 

1. Perustuuko toiminta mielenterveysomaisten tarpeisiin? Minkälaisia uusia tarpeita on? 

Hyödynnetäänkö vapaaehtoisten osaamista? Miten vapaaehtoisten osaamista voitaisiin 

hyödyntää uudella tavalla?  

 

2. Olemmeko sopineet yhteiset toimintaperiaatteet henkilöstöhallinnossa? Ovatko 

toimintaperiaatteet kaikkien tiedossa?  

 

3. Teemmekö yhteistyötä järjestön sisällä ja ulkopuolella? Soveltuuko järjestömme toiminta 

kaikille? 

Kunnioitus 

1.  Toteutuuko työpaikalla tasa-arvo? Huomioidaanko erilaiset elämäntilanteet? Miten tasa-arvoa 

ja erilaisia elämäntilanteita voitaisiin huomioida paremmin? 

 

2. Huomioidaanko työntekijöiden kehittymistoiveet?  Käydäänkö läpi yhteisissä 

toimistopalavereissa henkilöstön kuulumisia? Tulevatko kaikki kuulluksi? Miten osoitetaan 

arvostusta? 

 

3. Onko meillä yhteiset pelisäännöt henkilöstöhallinnossa? Kiitämmekö hallitusta strategisista 

päätöksistä, työntekijöitä hyvästä työstä ja johtoa hyvästä henkilöstöhallinnosta? 

 

4. Annetaanko palautetta? Annetaanko kiitosta? Annetaanko rakentavaa palautetta kehittävästi? 

Miten palautteen antoa tulisi kehittää? 

 

5. Kuunnellaanko ja kunnioitetaanko erilaisia mielipiteitä? Huomioidaanko uusia ideoita? Voiko 
uusia ideoita toteuttaa rohkeasti? 
 

6. Miten henkilöstön asiantuntijuuteen luottaminen ilmenee käytännössä? 

  



 

 

 

Luottamus 

1. Pidetäänkö luottamukselliset asiat salassa? Mitkä asiat ovat luottamuksellisia? Miten 

epäasialliseen kohteluun puututaan? 

 

2. Pysytäänkö tehtyjen päätösten takana? Ovatko päätökset läpinäkyviä ja perusteltuja? 

 

3. Annammeko ulospäin luottamuksellisen kuvan järjestöstä? Millä keinoin 

luottamuksellisuutta voidaan lisätä? 

 

4. Mahdollistetaanko itsenäinen työn suunnittelu ja itsenäiset päätökset työtehtävään liittyen? 

Luotetaanko asiantuntijuuteen? 

 

5. Annetaanko työrauha? Mitä keinoja on työn kuormituksen ehkäisyyn? 

 

Lämpö 

1. Minkälaisia työelämäjoustoja on käytössä? Sallitaanko etätyö? Miten huomioidaan 

erilaisuutta? 

 

2. Annetaanko kiitosta? Minkälaisia palkitsemisen menetelmiä on käytössä? Minkälaisia 

palkitsemisen menetelmiä toivotaan? 

 

3. Suvaitaanko virheitä? Mahdollistaako yhdistys kehittymisen ja verkostoitumisen? 

 

Vaikuttavuus 

1. Minkälaista osaamista yhdistyksessä on? Minkälaista osaamista yhdistykseen tarvitaan? 

Tuetaanko yhdistyksessä osaamisen kehittämistä? Minkälaisia osaamisen kehittämisen 

keinoja on olemassa? Ovatko työn vastuualueet ja roolit selkeät? 

 

2. Arvioidaanko toimintaa ja sen vaikutuksia säännöllisesti? Toimiiko hallituksen, esimiehen ja 

työntekijöiden välinen yhteistyö? Miten yhteistyötä tulee kehittää? 

 

3. Mitkä toiminnan rakenteet vaativat kehittämistä? Missä rakenteissa olemme onnistuneet 

erityisen hyvin? Miten huomioimme toisemme työpaikalla? Tekevätkö kaikki työntekijät 

yhteistyötä toistensa kanssa? Vaihtuvatko työparit säännöllisesti? 

 

4. Miten hyödynnämme kokemustoimijuutta toiminnan kehittämisessä? Miten 

kokemustoimijoiden asiantuntijuutta voitaisiin hyödyntää enemmän? 

  



 

 

 

 

 

Uskallus  

 

1. Uskalletaanko muuttua ja kokeilla uusia toimintamalleja? Kartoitetaanko 
toimintaympäristön muutoksia? Miten yhdistyksen tulee muuttua? Miten valmistaudutaan 
tulevaisuuden järjestötoimintaan? 
 

2. Miten tiedotamme tehdyistä päätöksistä? 
 

3. Sallitaanko yhdistyksessä kokeilu? Kerätäänkö yhdistyksessä uusia ideoita? Myönnetäänkö 
vanhat, toimimattomat toimintamallit? Mitä uutta voidaan kokeilla henkilöstöhallinnossa tai 
toiminnassa? 
 

4. Uskalletaanko puhua vaikeista ja arkaluotoisista asioista? Puhutaanko asioista oikeiden 
asianomaisten kanssa? 
 

5. Uskalletaanko työyhteisössä myöntää virheet? Suvaitaanko virheitä? Hyödynnetäänkö 
virheitä toiminnan kehittämisessä? Miten voidaan hyödyntää niitä paremmin? 


