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Voiko työyhteisösi hyvin?

Työhyvinvointikyselyillä saat tietoa mm. 
henkilöstön työhyvinvoinnista ja 
organisaation toimivuudesta

Työhyvinvointi- ja työsuojelukyselyt

Sensor on erikoistunut 
työhyvinvointi- ja 
työsuojelukyselyiden tekemiseen. 
Työntekijöillämme on niiden 
toteuttamisesta usean vuoden 
työkokemus.

Kyselyidemme toteuttamisessa 
teemme jatkuvaa yhteistyötä 
yhteistyökumppaneidemme mm. 
Työterveyslaitoksen kanssa. 
Sensor on Työterveyslaitoksen 
Parempi Työyhteisö (ParTy)® -
kyselyn virallinen lisenssinhaltija 
ja kyselyiden toteuttajataho. 

Sensorissa toteutetaan myös 
muita työhyvinvointiin liittyviä 
kyselyitä ja pelejä, joita ovat mm. 
ParTy®-kyselyä suppeampi Hyvän 
työn mittari, asiakkaidemme 
kanssa räätälöidyt työsuojelu-
kyselyt sekä Rehtipeli®

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

Esa Kaitila
+ 358 41 5070 365
esa.kaitila@sensor.fi

Tapani Partiainen
+ 358 40 7650 849
tapani.partiainen@sensor.fi

sensor@sensor.fi
www.sensor.fi



Toteutamme Sensorissa useita erilaisia 
työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyviä 
kyselyitä luotettavasti ja ammattitaidolla.

Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kysely

Työterveyslaitoksen kehittämä Parempi 
Työyhteisö (ParTy)® -kysely kartoittaa 
organisaatiosi henkilöstön työhyvinvointia ja 
työyhteisön toimivuutta. Kyselyn tuloksista on 
selkeästi nähtävissä organisaatiosi 
henkilöstön voimavarat ja kehittämiskohteet. 

ParTy on luotettava kyselymenetelmä, joka 
perustuu työstressiä ja 
organisaatiokäyttäytymistä selittäviin 
teorioihin sekä Terve Organisaatio –malliin. 
Sitä on kehitetty yhdessä ParTy:n
hankkineiden asiakkaiden kanssa

Viisi hyvää syytä ParTy –kyselylle

1. Vaikuttavuus. Kyselyn aihealueet ovat 
tutkitusti yhteydessä henkilöstön 
hyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin sekä 
organisaation toimivuuteen

2. Kohdennettavuus. Kyselyn tulosten 
perusteella kykenet kohdentamaan yrityksesi 
henkilöstöön panostamasi voimavarat oikein 

3. Vaivattomuus. Kyselyprosessi on vaivaton 
ja kevyt toteuttaa ja kysymykset selkeitä

4. Luottamuksellisuus. Vastaaminen tapahtuu 
aina nimettömänä. Ulkopuolinen kyselyn 
toteuttajataho parantaa vastausaktiivisuutta 
ja vastausten luotettavuutta

5. Vertailtavuus. Tarjolla juuri päivitetty, yli 
22000 vastaajan vertailuaineisto 10:ltä eri 
toimialalta ja lähes 200 yrityksestä tai 
organisaatiosta.

Työhyvinvointi- ja työsuojelukyselyt

Hyvän työn mittari

Hyvän työn mittari on alun perin Saksan 
ammatillisen keskusjärjestön DGB:n
kehittämä työn laatua mittaava kysely ja 
sen lopputuloksena on 1 selkeä indeksiluku, 
joka kertoo työpaikan laadusta verrattuna 
muihin suomalaisiin työpaikkoihin.

Hyvän työn mittarissa kartoitetaan 19 
kysymyksen avulla työelämän kahta eri osa-
aluetta, 1) työelämän perusasioita ja 2) 
työnteon sujumista työpaikalla. Työelämän 
perusasioita kartoittavat kysymykset 
liittyvät mm. työntekijän terveyteen, 
turvallisuuteen, työsuhteen varmuuteen ja 
sopivuuteen tai tasapuoliseen kohteluun. 
Työnteon sujumista kartoittavat kysymykset 
liittyvät mm. työantajan antamaan tukeen, 
omiin vaikutusmahdollisuuksiin, työn iloon 
sekä työtahtiin ja tehokkuuteen. 

Tuloksia verrataan SAK:ssa vuonna 2016 
toteutetun vastaavan kyselyn tuloksiin, 
johon vastasi yli 1200 työntekijää.

Muut tuotteet ja palvelut

Sensorissa on myös pitkäaikainen kokemus 
erilaisten, asiakkaidemme kanssa 
suunniteltujen ja räätälöityjen, 
työhyvinvointi- ja työsuojelukyselyiden 
toteuttamisesta.

Kyselytutkimusten rinnalla ja niitä 
täydentävänä tuotteena, Sensorin 
tuotevalikoimaan kuuluu myös Karisma 
Konseptit Oy:n kehittämä Rehtipeli®, jossa 
lautapelin avulla kyetään pureutumaan 
työyhteisön toimivuuteen ja 
kehittämiskohteisiin konkreettisine 
toimenpide-ehdotuksineen.


