
Gerometron kehittämisen 
arviointikyselyn tulokset

Kevät 2015



Taustatiedot

• Kysely tehtiin touko- ja kesäkuussa 2015

• Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 36, joista 80 prosenttia Helsingistä ja 
loput Vantaalta ja Kauniaisista. Espoosta ei saatu vastauksia.

• Vastaukset jakautuivat melko hyvin eri tehtävien edustajien kesken: 
kehittäjäryhmän jäseniä 1/4, esimiehiä 1/5, yhteyshenkilöitä 1/5 ja muuten 
kehittämisessä mukana olevia 1/5. Ohjaajia vastaajista oli 1/10. Kaksi 
vastaajista oli jossain muussa kuin em. tehtävässä. 

• Yhteensä 15 kehittäjäryhmää 18:sta vastasi kyselyyn. Kahdesta ryhmästä 
saatiin yhteensä kymmenen (6 ja 4) vastausta. Muista ryhmistä vastaajien 
määrä vaihteli yhdestä kolmeen.

• Vastaajilla on hyvin kokemusta Gerometro-kehittämisestä. Suurin osa (27) on 
ollut mukana kauden alusta ja vain yksi vastaaja on juuri aloittanut. 

• Pääosa (25) vastaajista on osallistunut muutamaan GeroMetron
tapahtumaan, yhdeksän kaikkiin ja vain kaksi henkilöä yhteen tapahtumaan.



Oma panos kehittämistyöhön 1/2



Oma panos kehittämistyöhön 2/2

Miten paljon olen itse edistänyt kehittämistyön etenemistä?

• Yli 70 prosenttia vastaajista on täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että 
osallistuu kehittämistyöhön hyvällä motivaatiolla.

• Viidesosa kokee tehneensä paljon ryhmän kehittämistyön edistämiseksi. 
Yli kolmasosa on asiasta lähes samaa mieltä.

• Noin 40 prosenttia kokee, että kehittämiseen ei ole riittävästi aikaa. 
Toisaalta lähes yhtä moni kokee, että aikaa on riittävästi.

• Yli puolet on sitä mieltä, että oma kehittämisosaaminen on lisääntynyt.



Kehittämistehtävässä eteneminen

Väittämä: ”Olemme 
edenneet hyvin 
Gerometron kehittämis-
tehtävässä tähän 
mennessä.”

Kolmasosa on asiasta 
täysin samaa mieltä.



Kokemus oman ryhmän tekemisestä 1/2

(11 vastaajan ryhmässä ei ohjaajaa)



Kokemus oman ryhmän tekemisestä 2/2

• Noin 70 prosenttia vastaajista on täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että 
kehittäjäryhmän tapaamisia on ollut riittävästi. Lähes yhtä moni on 
kokenut ryhmän yhteistyön sujuvaksi.

• Viidesosan mielestä kehittäminen on tullut osaksi arkea. Yhtä moni on 
asiasta lähes samaa mieltä.



Kehittämistä eniten edistäneet asiat

verkosto- ja 
yhteistyö



Kehittämistä eniten vaikeuttaneet asiat

AIKAPULA

näkökulmien eriävyys



Myönteisiä muutoksia yksiköissä

parempi yhteistyö



Toimintamuotojen tuki kehittämiseen 1/2



Toimintamuotojen tuki kehittämiseen 2/2

• Noin 60 prosenttia vastaajista on täysin tai lähes sitä mieltä, että 
seminaarit ovat tukeneet hyvin kehittämistä.

• Alkuhaastattelun, työpajojen ja viestinnän osalta yli 40 prosenttia 
vastaajista oli täysin tai lähes samaa mieltä niiden tuesta kehittämiselle.



Kehittämistulosten jakaminen

Miten toivot 
kehittämisenne tuloksia 
raportoitavan ja 
levitettävän?

Noin neljäsosa kokee 
hyvin käytäntöjen 
tilaisuudet ja prosessi-
kuvaukset parhaimmiksi 
keinoiksi.

Muuna vaihtoehtona 
mainittiin raportti.


