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Lukijalle
Esimiestyö on mielenkiintoista ja palkitsevaa työtä, jossa kohtaa myös haastavia ti-
lanteita. Esimiehen tehtävä käsittää monia osa-alueita, mutta voidaan tiivistetysti sa-
noa, että esimiestyön keskeinen tavoite on auttaa työntekijää onnistumaan työtehtä-
vässään. 

Tämä opas on rakennettu arkipäivän esimiestyön tueksi ja avuksi. Tavoitteena on 
ollut tiivistetysti ja kansantajuisesti avata esimiestyön perusteita ja herättää esimiehiä 
pohtimaan omaa rooliaan nykyisessä työssään ja työyhteisössä. Oppaassa tarkastelu-
kulma on tietoisesti työkyvyn ja työyhteisön toimivuuden tukemisessa. Kaikkiin esi-
miehen tehtäviin ei ole paneuduttu, joten oppaassa ei käsitellä tärkeitä esimiestyön 
osa-alueita kuten palkitsemista, osaamisen johtamista tai töiden organisointia.

On hyvä muistaa, että esimies on itse työnsä tärkein toteuttaja, jonka arvot, asen-
teet ja toimintatavat heijastuvat työyhteisöön. Siksi esimiehen oma jaksaminen ja 
hyvinvointi ovat perusta hyvälle johtamiselle.

Opas on lähtökohtaisesti suunnattu pientyöpaikkojen esimiehille, koska heillä ei 
ole tukenaan henkilöstöosastojen palveluita tai prosesseja eikä monesti vertaistuke-
akaan. Esimiehen tehtävät ja haasteet ovat toki yleismaailmallisia ja koskevat niin 
pieniä kuin isojakin yrityksiä, joten opas toimii hyvin myös suurempien yritysten ja 
yhteisöjen esimiehien apuna. 

Opas on tuotettu Kuntoutussäätiön vetämässä Punk-hankkeessa (Pientyöpaikoilla 
uudistuminen 2009–2012), jota rahoittavat Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Eu-
roopan sosiaalirahasto. Osa materiaaleista on rakennettu hankkeen esimies- ja mui-
hin valmennuksiin, joten niistä kiitos TtM Riitta Harjulle ja projektipäällikkö Liisa 
Hakalalle. Kiitokset myös professori Marja-Liisa Mankalle ja muulle Punk-tiimille 
käsikirjoituksen ansiokkaasta kommentoinnista.
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As
enteet

1
Työhyvinvoinnin merkitys yritysten ja yhteisöjen menestyksessä on korostunut, 

koska työelämän haasteellisuus ja työtehtävien monipuolisuus ovat lisääntyneet. 
Työhyvinvoinnin kehittämiseen panostava yritys saa selkeitä taloudellisia etuja mm. 
sairauspoissaolojen vähenemisestä, työkyvyttömyydestä aiheutuvien eläkekustannus-
ten pienenemisestä ja työn tehokkuuden nousemisesta. 

Muita työhyvinvoinnin kasvun mukanaan tuomia etuja ovat mm. työntekijöiden 
vaihtuvuuden väheneminen, työn laadun paraneminen ja luovuuden kasvaminen.

Työhyvinvointi ei synny organisaatiosta itsestään, vaan se vaatii systemaattista 
johtamista. Esimies luo toimivan ja tuottavan työyhteisön rakenteita ja kulttuuria 
kaikille työyhteisön jäsenille. Johtamisella vaikutetaan olennaisesti mm. työilmapii-
riin ja työn hallintaan sekä oikeudenmukaisuuden kokemiseen. Työssä jaksamista 
esimies edistää kytkemällä työhyvinvoinnin kehittämisen osaksi pitkäjänteistä kehit-
tämistoimintaa.

Hyvän johtamisen lisäksi työhyvinvointia edistäviä asioita ovat työn oikea organi-
sointi, työyhteisön yhteiset pelisäännöt, oikeanlainen ja riittävä osaaminen, vuoro-
vaikutteinen toimintapa ja myönteinen yrityskulttuuri. 

Tässä oppaassa näkökulma on pientyöpaikoilla uudistuminen sekä esimiehen roo-
li työntekijän työkyvyn ja osaamisen tukijana sekä työyhteisön hyvinvoinnista huo-
lehtijana.

Vaikka esimiehen merkitys työhyvinvoinnin rakentamisessa on suuri, työhyvin-
voinnin edistäminen on myös jokaisen työyhteisön jäsenen ja koko organisaation 
vastuulla. 

Työhyvinvointia luodaan yhdessä!

Työhyvinvointi on kaikkien etu

ORGANISAATIO
•		tavoitteellisuus
•		joustava	rakenne
•		jatkuva	kehittyminen
•		toimiva	työympäristö

ESIMIES
•	 osallistuva	ja	
	 kannustava	
	 johtaminen

RYHMÄHENKI
•	avoin	vuorovaikutus
•	ryhmän	toimivuus:
yhteiset	pelisäännöt

TYÖ
•		vaikuttamismahdollisuudet
•		kannustearvo:	oppiminen
•		ulkoiset	palkkiot

YKSILÖ
•	elämänhallinta

•	osaaminen
•	terveys	ja	

fyysinen	kunto

Työhyvinvointi ymmärretään nykyisin laaja-alaisesti ei vain yksittäisen työntekijän 
hyvinvoinniksi, vaan koko työyhteisön toimivuudeksi. Työhyvinvointi ei siis ole pel-
kästään terveyden ja fyysisen kunnon kehittämistä, vaan kokonaisvaltainen toimin-
tapa, johon vaikuttavat yksilön lisäksi organisaation toimivuus ja johtaminen, työ-
yhteisön ilmapiiri sekä itse työ. Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä voidaan kuva-
ta mm. seuraavasti:

Työhyvinvoinnin	tekijät:	

[Manka 1999, 2008]
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2 Mitä on olla esimies? 2b.	Esimiehen	rooli	
Esimiehenä toimimisen ensimmäinen askel on ymmärtää se, mitä esimiehenä olemi-
nen on ja miten se eroaa esim. asiantuntijatehtävissä työskentelystä. Jokaisen esimie-
hen onkin syytä tietoisesti pohtia omaa asemaansa ja rooliansa omassa työyhteisös-
sään. Esimiehen on hyväksyttävä se, että hän on aina auktoriteettiasemassa suhteessa 
työyhteisönsä muihin jäseniin ja että tämä asettaa hänelle tiettyjä velvollisuuksia ja 
toisaalta antaa hänelle myös oikeuksia toteuttaa niitä. 

Ennen kaikkea esimies on linkkinä koko organisaation ja oman ryhmänsä välillä. 
Esimiehen suhde alaisiinsa on haastava mutta keskeinen osa esimiestyötä. Hänen 

pitää olla lähellä, muttei kuitenkaan liian lähellä alaisiaan. Työhön liittyviä asioi-
ta olisi pystyttävä käsittelemään ammattimaisesti. Vaikka työpaikalla onkin tärkeää 
osallistaa ihmisiä päätöksentekoon, se ei saa merkitä johtajuuden häviämistä. 

Toisaalta esimies ei myöskään saa eristäytyä työyhteisöstään, vaan hänen on oltava 
läsnä ja rakennettava tilanteita, joihin alaiset voivat tulla avoimesti keskustelemaan. 
Menestyvä esimies ei voi takertua omaan auktoriteettiasemaansa ja hierarkian turvin 
rakentaa johtamistaan pelolle. 

2c.	Esimiehenä	onnistumisen	peruskiviä
Esimiestyössä, kuten muissakin töissä, oma osaaminen lisääntyy kokemuksen myö-
tä. Voidaankin puhua johtajaksi kasvamisesta eli siitä, kuinka esimies löytää oikean 
suhteen oman itsensä, työyhteisönsä ja muun organisaation välissä.

Esimiestyön onnistumisen lähtökohtana on ymmärtää se, että esimiestyö itsessään 
on tärkeää ja aikaa vievää eikä vain välttämätön paha ”oikeiden töiden” rasitteena.

Käytännössä esimiestyössä menestyminen alkaa siitä, että kunnioittaa toisia ih-
misiä ja noudattaa hyviä käytöstapoja; niin tervehtiminen, kiittäminen kuin toisten 
huomioon ottaminenkin antavat hyvän perustan esimiestyölle. Asiallinen käyttäyty-
minen koskee toki kaikkia työyhteisön jäseniä, mutta korostuu esimiehillä, sillä hän 
on muita enemmän tarkkailun alla ja hänen toimintansa vaikuttaa aina suurempaan 
joukkoon. 

Keskeistä hyvälle esimiehelle on se, että hän antaa konkreettisesti aikaa alaisilleen 
ja kuuntelee, mitä näillä on sanottavanaan. Jokainen haluaa olla tarpeellinen työs-
sään, ja esimiehen olisi se osoitettava! Esimiehen on pystyttävä kuuntelemaan ja kes-

Aikaisemmin 
esimiehen keskeiset 
tehtävät liittyivät 
työn organisointiin ja 
asioiden johtamiseen 
(management). 
Nykyään taas 
ihmisten johtaminen 
(leadership) on 
noussut esimiehen 
keskeiseksi tehtäväksi.

Menestyvä esimies ei 
voi takertua omaan 
auktoriteettiasemaansa 
ja hierarkian turvin 
rakentaa johtamistaan 
pelolle. 

dghpdghp

2a.	Johtaminen	tänään
”Johtamisen tehtävänä on ohjata yksittäiset ihmiset, erilaiset työryhmät ja tiimit 
työskentelemään tiettyyn, organisaation haluamaan suuntaan”, aloittaa Pekka Järvi-
nen kirjansa Esimiestyö ongelmatilanteissa (2000). Tähän hän heti kuitenkin jatkaa, 
ettei tämäkään enää riitä, vaan ihmiset ja ryhmät pitää saada entistä omatoimisem-
miksi ja itseohjautuvimmiksi vastuunottajiksi. 

Nyt kymmenen vuoden päästä voidaan todeta, ettei johtaminen ja esimiestyö ai-
nakaan ole helpottunut. Työelämä on jopa entistä enemmän muutoksessa ja työn 
vaatimukset kasvussa. Organisaatioiden toimintaympäristöt ovat niin monimuotoi-
sia ja ihmisten työtehtävät niin haastavia, ettei esimiehellä ole enää mahdollisuutta 
osata kaikkia alaistensa töitä. 

Toisaalta nykyään myös alaiset osaavat asettaa esimiehelle omat toiveensa. 80-lu-
vulla syntyneen ns. Y-sukupolven odotukset ja vaatimukset työstä on otettava huo-
mioon entistä enemmän tulevaisuuden esimiestyössä. Heille on tärkeää, että työssä 
viihtyy ja että työllä on merkitystä. Y-sukupolvi uskaltaa myös sanoa sen ääneen ja 
kyseenalaistaa vanhat toimintatavat.

 Aikaisemmin esimiehen keskeiset tehtävät liittyivät työn organisointiin ja asioi-
den johtamiseen (management). Nykyään taas ihmisten johtaminen (leadership) on 
noussut esimiehen keskeiseksi tehtäväksi. Perinteinen kaikkitietävän esimiehen rooli 
ei enää toimi, vaan esimiestyökin siirtyy kohti valmentavampaa otetta, jossa esimie-
hen tärkeimpiä tehtäviä on antaa alaiselleen valmiudet menestyä työssään mahdolli-
simman hyvin.

Nykyaikaiseen johtajuuteen katsotaankin kuuluvaksi henkinen tuki ja valmennus, 
esimerkillisyys, luotettavuus, työntekijöistä huolehtiminen, valtuuttaminen sekä in-
nostaminen tavoitteiden saavuttamiseen, luovaan ajatteluun ja omien ajattelutapo-
jen kyseenalaistamiseen. 

Johtajuutta edistää, jos jokaisella tiimin jäsenellä on yhteinen käsitys tavoitteista 
ja he toimivat yhdessä niiden toteuttamiseksi. Siihen tarvitaan myös henkistä tukea, 
jotta jokainen tuntisi olevansa yhtä arvostettu. 

8   •   Esimies työhyvinvointia rakentamassa
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kustelemaan alaisensa kanssa. Sähköpostijohtaminen eli pelkästään sähköisillä väli-
neillä kommunikointi ei tähän riitä. 

Hyvien vuorovaikutustaitojen ja dialogisuuden lisäksi menestyvän esimiehen omi-
naisuuksia ovat päätösten puolueettomuus ja oikeudenmukaisuus. 

Juuri oikeudenmukaisuus on tutkimuksissa noussut yhdeksi tärkeimmistä esimie-
hen ominaisuuksista. Miten oikeudenmukainen esimies sitten toimii? Olennaista on 
se, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti eikä suosikkeja ole. Päätökset ja niiden pe-
riaatteet tulee perustella selkeästi ja niiden perusteiden pitää olla kaikkien tiedossa. 
Näitä periaatteita tulee johdonmukaisesti noudattaa ja ylipäänsä rakentaa toimin-
nastaan mahdollisimman ennustettavaa.

2d.	Palaute	esimiehen	työvälineenä
Palautteen antaminen on keskeinen osa esimiestyötä. Palaute on erittäin tehokas ja 
samalla edullinen motivointikeino. Jokainen ihminen haluaa saada palautetta omas-
ta toiminnastaan ja näin tulla huomioiduksi. Erityisen haasteellista on tietysti kriit-
tinen palaute, mutta senkin antaminen on tärkeää, joskin tällöin palautteen antami-
sen tapaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Esimiehen kannattaa pohtia sitä, milloin itse on saanut hyvää palautetta. Miksi 
juuri tämä palaute oli hyvää? Toisaalta, miksi taas joku toinen palaute oli huonoa? 
Omien palautteensaantikokemuksien miettiminen ja analysointi antavat hyvän poh-
jan palautteen antamiselle.

Lähtökohtaisesti palaute tulee antaa henkilökohtaisesti, yksilöltä yksilölle tapahtu-
vana viestintänä. Kirjallista ja sähköistä palautetta kannattaa välttää, sillä silloin viesti 
voi vääristyä tai se ei mene perille, koska mahdollisuutta vuorovaikutukseen ei ole. 

Myönteistä palautetta voi antaa myös julkisesti, jos se sopii yhteisön kulttuuriin 
ja sillä halutaan mm. kannustaa muita hyviin suorituksiin. Kriittistä palautetta sen 
sijaan ei tule juuri koskaan antaa julkisesti. 

Myös ryhmäpalautetta voi käyttää, jos esimerkiksi ei halua korostaa yksilön vas-
tuuta vaan koko tiimin toimintaa. Vaarana on kuitenkin tällöin, että vastuun ja-
kautuessa kukaan ei ota palautetta riittävän vakavasti. Tästä syystä ryhmäpalaute on 
usein tehotonta.

Näin annat onnistunutta palautetta:
Varmista, että ilmapiiri on sopiva palautteen antamiselle ja palautteen saaja on val-
mis vastaanottamaan palautetta (oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikeassa muodos-
sa, oikea määrä). Huomioi myös palautteen saaja ja tämän persoonallisuus; toisille 
sopii faktapohjainen, tiukkakin palaute, toiset taas kaipaavat kannustavaa ja laveam-
paa palautetta. 

Oli palaute sitten kriittistä tai myönteistä, on tärkeää, että sen pohjalla on esi-
miehen arvostus kuulijaa kohtaan. Hyvä palaute kohdistuu asiaan ja on tämän asian 
kannalta hyödyllinen, sillä onhan palautteen tarkoituksena aina kehittää toimintaa. 
Hyvä palaute on kuvailevaa eikä sisällä vahvoja tulkintoja. Hyvä palaute ei myöskään 
syyllistä eikä kysy, miksi näin tapahtui. Sen sijaan se suuntautuu tulevaisuuteen, ja 
pohtii sitä, miten asia voitaisiin korjata ja ratkaista. Joskus voi kysyä myös palautteen 
saajalta, mitä hän itse toivoisi tai ehdottaisi tilanteen korjaamiseksi. Esimiehen ei 
aina tarvitse tietää kaikkia vastauksia.

2e.	Esimiehen	moninaiset	tehtävät	
Kuten on jo selvinnyt, esimiehen tehtäväkenttä on moninainen. Joka tapauksessa 
hänen on ymmärrettävä erityisen hyvin se, mikä on oman organisaation perustehtä-
vä ja visio, voidakseen välittää tätä sanomaa eteenpäin. 

Suunnan näyttäjä, viestin 
välittäjä ja päätösten tekijä
•	 tiedon	välittäjä	yrityksen	tavoitteista
	 työntekijöille
•	 työstä	saadun	tiedon	välittäjä
	 ylemmälle	johdolle	
	 (esim.	asiakasanalyysit)
•	 tarvittavien	päätösten	tekijä
	 päätösvaltuuksiensa	rajoissa	ja
	 tarvittaessa	päätösten	hankkija
	 ylemmältä	tasolta	

ESIMIEHEN	TEHTÄVÄT		[Manka & al 2010]

Motivaation ja yhteisöllisyyden edistäjä
•	 tiedonvälittäjä	työntekijöille	jokaisen
	 työn	tarpeellisuudesta
•	 yrityksen	tavoitteiden	ja	työntekijän
	 tarpeiden	yhteen	sovittaja
•	 mahdollisuuden	antaja	työntekijöille
	 omaan	työhön	vaikuttamiseen
•	 yhteenkuuluvuuden	edistäjä
•	 toisia	arvostavan	ja	rakentavan
	 keskustelukulttuurin	edistäjä	ja
	 palautteen	antaja
•	 työyhteisön	oikeudenmukaisuuden	edistäjä
•	 sosiaalisen	tuen	antaja	ja	henkilöstön		
	 hyvinvoinnista	huolehtija

Työn tuottavuudesta huolehtija
•	 töiden	organisoija
•		sen	varmistaja,	että	oikeita	asioita
	 tehdään	oikealla	tavalla	oikeaan		 	
	 aikaan
•	 resursseista	huolehtija:
	 •	oikea	määrä	henkilökuntaa
	 •	oikea	osaaminen
	 •	yksilön	osaamisen	monistaminen
	 			työyhteisön	osaamiseksi
	 •	taloudelliset	edellytykset
	 •	työvälineet,	olosuhteet
	 •	jaksamisesta	huolehtiminen,	
	 			työajan	hallinta			
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3a.	Miten	työkyky	rakentuu?
Työkyky on moniulotteinen asia ja siihen vaikuttavat useat niin yksilöön, työhön 
kuin työyhteisöönkin liittyvät seikat. Juhani Ilmarisen rakentamassa työkykytalossa 
työkykyyn vaikuttavia tekijöitä on kuvattu neljällä eri kerroksella, joista kolme alinta 
kuvaa yksilön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja.

Koko talon eli työkyvyn perustana toimivat yksilön terveys sekä fyysinen, psyyk-
kinen ja sosiaalinen toimintakyky. Seuraava kerros kuvaa ihmisen ammatillista osaa-
mista, johon kuuluvat peruskoulutuksesta alkaen kaikki työelämän aikana opittu ja 
koettu tieto sekä osaaminen. 

2f.	Lait	ohjaavat	esimiestyötä	
Esimiestyötä ohjaavat monet lait (esim. työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, työ-
aikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki, yhteistoimintalaki, työeläkelaki, työter-
veyshuoltolaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä) sekä alan työehtosopimuk-
set. Esimiehen olisi syytä tietää perusteet näistä laeista ja siten ymmärtää omat juri-
diset oikeutensa, tai ainakin tilanteen tullen selvittää ne itselleen ja ennen kaikkea 
uskaltaa toimia lain suomien valtuuksiensa mukaan. 

Esimiehen tärkeimpiin oikeuksiin lukeutuu direktio- eli työnjohto-oikeus. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että esimiehellä on työnantajan edustajana oikeus päättää mitä työ-
tä tehdään, miten työ tehdään ja missä työ suoritetaan. On kuitenkin tärkeää huo-
mata, että direktio-oikeus ei anna työnantajalle ja esimiehelle oikeutta työsuhteen 
ehtojen muuttamiseen.

Esimiehen tehtäviin liittyy myös useita velvollisuuksia. Ennen kaikkea hänen tu-
lee huolehtia siitä, että työntekijän terveyttä ei kuormiteta liikaa. Tämä työsuojelu-
velvoite käsittää paitsi työntekijän fyysisen, myös henkisen hyvinvoinnin. 

 Keskustelevuus on esimiestyön lähtökohtia, mutta joskus eteen tulee ikäviä ti-
lanteita, joissa keskustelujen sijaan vaaditaan järeämpiä keinoja. Esimerkiksi selvissä 
väärinkäytöksissä tai peräti rikostapauksissa esimiehen on puututtava asiaan. Tällöin 
voivat tulla kysymykseen jopa työsuhteen irtisanominen tai purku. 

Jokainen tilanne on kuitenkin ainutlaatuinen ja siihen voivat vaikuttaa monet sei-
kat, lait ja työehtosopimukset. Siksi aina kun lakeja ryhdytään tulkitsemaan, on syy-
tä ainakin konsultoida asiasta alan asiantuntijaa, kuten työsuhdejuristia. 

Hyvää työkykyä rakentamassa3

YHTEISKUNTA

Perhe Lähiyhteisö

TYÖKYKY

Työ
Työolot

Työn	sisältö	ja	vaatimukset
Työyhteisö	ja	organisaatio
Esimiestyö	ja	johtaminen

Terveys 
Toimintakyky

Arvot
Asenteet		Motivaatio

Ammatillinen osaaminen

§
Ilmarinen	2006

Esimiehen tehtäviin 
liittyy myös useita 
velvollisuuksia. Ennen 
kaikkea hänen tulee 
huolehtia siitä, että 
työntekijän terveyttä 
ei kuormiteta liikaa.
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3c.	Esimiehen	tehtävät	työkyvyn	tukemisessa
Esimiehen rooli työkyvyn tukemisen mallin onnistuneessa toteutumisessa on ratkai-
seva. Kun esimies havaitsee jonkin edellä mainituista ongelmista (esim. sairauspoissa-
olorajojen ylittyminen), hänen tulee puuttua asiaan ja alkaa selvittää varhaisen tuen 
mallin mukaisesti, mistä on kysymys ja miten ongelmaan löydettäisiin ratkaisu. Toi-
miva tapa tässä vaiheessa on käydä työntekijän kanssa ns. puheeksiottokeskustelu. 

Keskustelun apuna voi käyttää esimerkiksi Työkyvyn tuen tarpeen -kartoituslistaa 
(liitteenä). Sekä työntekijän että esimiehen on hyvä tutustua omatoimisesti listaan ja 
arvioida jokainen kohta asteikolla kunnossa/kehitettävää ennen keskustelua. Keskus-
telua voidaankin ohjata asialistan mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota ruksat-
tuihin kohtiin. Keskustelun pohjalta tehdään muistio, jossa sovitaan miten edetään, 
millä aikataululla ja kuka vastaa siitä, että sovittu asia toteutuu.

Esimies voi kokea tilanteen kiperänä, mutta on syytä muistaa, että alaiselle se voi 
olla vielä stressaavampi. Esimiehen on hyvä valmistautua keskusteluun. 

Valmistautuminen tuo tilaa kuulla alaista, auttaa keskittymään oleelliseen ja luo 
luottamuksen ilmapiirin.  

Jokaisen esimiehen olisi hyvä saada valmennusta keskustelujen käymiseksi. Jos tä-
hän ei kuitenkaan ole mahdollisuutta, seuraavasta laatikosta löytyy tiivistetty lista 
onnistuneen puheeksiottokeskustelun käymiseksi. 

Kolmannessa kerroksessa omat arvot, asenteet ja motivaatio kohtaavat työelämän. 
Neljäs kerros taas kuvaa konkreettisesti työpaikkaa, jossa toimitaan. Juuri tässä ker-
roksessa vaikuttavat esimiestyö ja johtaminen. 

Työkyvyssä on siis kysymys siitä, että kaikki neljä kerrosta ovat tasapainossa ja tu-
kevat toisiaan. Ihmisen ikääntyessä alimmissa, ihmisen voimavaroja kuvaavissa ker-
roksissa tapahtuu muutoksia ja toisaalta jatkuvasti muuttuva työelämä eli ylin kerros 
asettaa omat paineensa yksilön jaksamiselle.

Koska työkyky on näinkin moninainen kokonaisuus, siihen voidaan ja siihen pi-
tää vaikuttaa monin eri keinoin. Yksilö itsessään on tietysti merkittävin oman työ-
kykynsä ylläpitäjä, mutta kaikilla, niin työssä kuin työn ulkopuolella olevilla verkos-
toilla ja rakenteilla, on vaikutuksensa kunkin yksilön työkykyyn. 

3b.	Työkyvyn	heikkeneminen	ja	varhainen	tuki
Työssä selviytymiseen liittyvät ongelmat voivat olla joko yksilön voimavaroihin liit-
tyviä tai työyhteisöstä nousevia. Yksilön työkyvyn tukea varten työpaikalle on tar-
peen luoda yhteisesti sovittu käytäntö, jolla varmistetaan, että kaikkia työntekijöitä 
kohdellaan samalla tavalla. Varhaisen tuen mallia tehtäessä sovitaan, miten sairaus-
poissaoloja seurataan, miten niistä raportoidaan sekä mitkä ovat esimiehen ja työter-
veyshuollon tehtävät puuttua työkyky- tai työyhteisöongelmiin.

On tärkeää, että varhaisen tuen malli on rakennettu yhdessä työnantajan, työn-
tekijöiden ja työterveyshuollon kanssa ja että malli on koko työyhteisön tiedossa. 
Mallissa sovitaan yhteisesti ne rajat, jolloin asioihin puututaan, mitkä ovat kenenkin 
vastuut tällöin ja miten toimitaan ongelmia ratkottaessa.

Sairauspoissaolojen suuri määrä, toistuvat poissaolot tai niiden poikkeuksellinen 
kasvu ovat hyviä mittareita sille, että kaikki ei ole yrityksessä hyvin. Muita ongelmis-
ta kertovia vihjeitä voivat olla mm. ylityöt, myöhästely, työn laadun heikkeneminen, 
poikkeava käytös tai käytöksen muuttuminen sekä palaute työtovereilta tai asiakkail-
ta.

Varhaisen tuen, tai työkyvyn tuen mallilla, kuten sitä myös voidaan kutsua, luo-
daan käytännöt, jotka velvoittavat esimiestä ottamaan pikaisesti työkyky- ja työyh-
teisöongelmat keskusteluun. Ongelmat eivät juuri koskaan ratkea itsestään vaan pa-
henevat, kun niitä peitellään.

1. 	Ota	asia	esille	heti,	kun	olet	havainnut	ongelmia
2.  Kerro	aihe	henkilökohtaisesti
 •  sovi	aika	ja	varaa	häiriötön	tila
3.  Keskustelu
 •  kerro	havaintoja,	faktoja
 •  kerro	myös	hyvät	asiat	ja	osaamiset
 •  kuuntele,	anna	aikaa	ja	tilaa,	osoita	arvostusta,	
	 	 älä	syyllistä,	älä	diagnosoi
 •  jos	ongelmaa	ei	ole,	kiitä	keskustelusta
4.  Sopikaa	tavoite	/	toivottu	tila
5.  Määrittäkää	tarvittavat	muutokset	käytännössä

6.  Keskustelkaa	tarvittavista	toimenpiteistä
 •  ratkaisukeskeisiä	askelia	kohti	tavoitetta
 •  sopikaa,	tarvitaanko	mahdollisesti	lisäresursseja	
	 	 asian	selvittämiseen,	auttamiseen
7.  Valitkaa	ja	sopikaa	toimenpiteet
8.  Sopikaa	seuranta,	seuraava	tapaaminen	ja	
	 muut	seurannan	menetelmät
9.  Seuratkaa	toteutumista	sovitun	mukaisesti
     •  anna	tukea	ja	palautetta	onnistumisesta
     •  arvioikaa	sopivin	väliajoin	tilanne	ja	päättäkää	
	 	 etenemisestä

NÄIN	KÄYN	PUHEEKSIOTTOKESKUSTELUN

On tärkeää, että 
varhaisen tuen 
malli on rakennettu 
yhdessä työnantajan, 
työntekijöiden ja 
työterveyshuollon 
kanssa ja että malli 
on koko työyhteisön 
tiedossa. 
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Aina pelkällä keskustelulla tai työtehtävien muutoksella ei voida auttaa työkyvyn 
palautumisessa, vaan vaaditaan muita keinoja. Tällöin on mahdollista muun muassa 
yhteistyössä työterveyshuollon tai työeläkelaitosten kanssa rakentaa erilaisia kuntou-
tuksen polkuja.

Esimiehen on myös kiinnitettävä erityistä huomiota pitkältä sairauslomalta pa-
laavan työntekijän työhönpaluuseen. Tässä esimiehen rooli liittyy entisten tai uusien 
työtehtävien työhönopastukseen, määräaikaisten työtehtävien uudelleen räätälöin-
tiin ja työssä selviämisen tukemiseen ja seuraamiseen sekä koko työyhteisön infor-
moimiseen. Viereisen sivun laatikkoon on koottu eri työhönpaluun vaihtoehtoja.

3d.	Päihdeongelmaan	puuttuminen
Joskus toistuvien lyhyiden sairauspoissaolojen takana saattaa olla päihdeongelma. 

Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan työnantajalla on velvollisuus laatia yh-
teistyössä henkilöstön kanssa kirjallinen päihdeohjelma, joka sisältää työpaikan ylei-
set tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päih-
deongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi.

Olisi hyvä, jos vähänkin suuremmissa työpaikoissa olisi laadittu kirjallinen päih-
deohjelma, jotta mahdollisten päihdeongelmien esiintyessä toimintatavat ovat selvät 
niin asianosaiselle, esimiehelle kuin muullekin työyhteisölle. 

Jos kirjallista päihdeohjelmaa ei ole laadittu, edetään työsopimuslain mukaisesti. 
Esimies varaa hoitoonohjausta varten ajan työterveyslääkärille, jonne työntekijä ja 
esimies menevät yhdessä. Hoidon seurannassa käytetään lomaketta, jossa työntekijä 
suostuu hoidonseurantatiedon luovuttamiseen esimiehelle. 

Vaihtoehto Työnantajan palkkakustannukset Tuki
Työntekijän toimeentulo Vastuutaho, tuen sisältö

Paluu kevennettyyn/ 
vaihtoehtoiseen työhön 

Työnantaja	maksaa	työsopimuksen	
mukaisen	palkan

Esimies	järjestää	kevennetyn	tai	vaihtoehtoisen	työn.	
Sovitaan	yleensä	työterveyslääkärin	kanssa.	

Paluu korvaavan työn 
kautta (sairausloman	sijasta	
työskennellään	toisessa	
työtehtävässä,	joka	on	
työntekijän	päätökseen	
perustuva	väliaikainen	ratkaisu)

Työnantaja	maksaa	työsopimuksen	
mukaisen	palkan	(korvaavasta	
työstä	on	sovittu	teknologia-	ja	
teknologiateollisuudessa	sekä	rakennus-	
ja	kuljetusalalla).

Työterveyslääkäri	ja	esimies	käyvät	läpi	tekijät,	
jotka	korvaavan	työn	järjestämisessä	on	otettava	
huomioon.	Pyritään	sopimaan	työhön	paluusta.	
Jos	se	ei	ole	mahdollista,	sovitaan	esimiehen	ja	
työntekijän	yhteisestä	neuvottelusta.	Korvaavasta	
työstä	voi	palata	takaisin	sairauslomalle.

Paluu omaan työhön Työnantaja	maksaa	työsopimuksen	
mukaisen	palkan

Työkyvyn	tuen	tarpeen	kartoitus	esimies-	
alaiskeskustelussa	(tarkista	hälytysrajat).

Paluu omaan työhön 
työjärjestelyjen avulla

Työnantaja	maksaa	työsopimuksen	
mukaisen	palkan

Työkyvyn	tuen	tarpeen	kartoitus	esimies-	
alaiskeskustelussa	tai	työkykyneuvottelu,	jossa	
työterveyslääkäri	mukana.

Paluu työeläkelaitoksen 
työkokeilun avulla

•	Työnantaja	ei	maksa	palkkaa	
•	Työntekijän	toimeentulona		
kuntoutustuki/työeläkelaitos

•	Jos	todettavissa	työkyvyttömyyden	uhka,	
		lääkärinlausunto	ja	työntekijän	kuntoutushakemus	
		työeläkelaitokseen.	
•	Työhön	paluun	suunnittelu:	Työkyvyn	tuen	tarpeen	
		kartoitus	esimies-alaiskeskustelussa,	jossa	
		työterveyslääkäri	mukana:	sovitaan	paluuvaiheen	
		toimenkuva	ja	työhön	paluun	tuki

Paluu 
osasairauspäivärahan 
avulla

•	Työnantaja	maksaa	sovitun	työajan	
mukaisesti	40–60	%	työsopimuksen	
mukaisesta	kokoaikatyön	palkasta.	
•	Työntekijä	saa	50	%	
sairauspäivärahasta.

Työterveyslääkäri:	toimintakykyä	osa-aikatyöhön	
sairausloman	aikana,	lääkärinlausunto	(SvB)	
Kelaan	ja	työnantajan	ja	työntekijän	sopimus/
kuntoutushakemus	Kelaan	
•	Työhön	paluun	suunnittelu:	katso	yllä

Paluu työhön 
työterveyshuollon 
järjestämän työkokeilun 
kautta

•	Työnantaja	ei	maksa	palkkaa	
•	Työntekijän	toimeentulona	
työterveyshuollon	esittämänä	Kelan	
kuntoutusraha	(=	sairauspäivärahan	
suuruinen;	60	%	palkasta)

Toimintakykyä	osittaiseen	työhön	paluuseen,	muttei	
täyty	esim.	työkyvyttömyyden	uhka	tai	työ	ei	ole	ollut	
vakituista	tai	kokopäivätyötä:	lääkärinlausunto		
(Ku	104)	ja	työntekijän	kuntoutushakemus	Kelaan		
•	Työhön	paluun	suunnittelu:	katso	yllä

Pitkän poissaolon jälkeen	
(esim.	kuntoutustuki	
-jakson	jälkeen)

•	Työkokeilu	työeläkelaitoksen	tuella •	Työjärjestelyt	(kts.	yllä)	
•	Uudelleensijoitusselvittelyt	omalla	työpaikalla	
		(henkilöstöhallinto,	esimies	&	työterveyslääkäri)		
•	Lääkinnällisen	kuntoutuksen	toimenpiteet	
•	Ammatillisen	kuntoutuksen	selvittelyt	oman		
työpaikan	ulkopuolella

Lisätietoa ja materiaaleja työkyvyn tuesta: 
www.tyokyvyntuki.fi

TYÖHÖNPALUUN	VAIHTOEHTOJA:
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4a.	Työyhteisön	piilevät	rakenteet	
Esimiehellä on merkittävä rooli oman työyhteisönsä ilmapiirin rakentajana. Esimie-
hen on helpompi ymmärtää ryhmässä ilmeneviä ongelmia ja löytää keinoja niiden rat-
kaisemiseen, jos hän tietää jotain ryhmien muodostumisesta ja ryhmädynamiikasta. 

Työyhteisössä on aina omat toimintaan vaikuttavat rakenteensa, joista osa on nä-
kyvissä ja osa piilossa. Voidaankin puhua jäävuorimallista, jossa näkyvissä on vi-
rallinen osa tehtävineen, tavoitteineen ja rooleineen. Pinnan alla oleva tunnetaso, 
mikä muodostuu arvoista asenteista ja uskomuksista, ohjaa kuitenkin huomattavasti 
enemmän arkea.

Esimiehen on nähtävä ja ymmärrettävä tämä tunnetaso arvoineen ja normeineen, 
sillä vain siihen puuttumalla ja sitä muuttamalla voidaan ryhmän toimintaan saada 
pysyvää kehitystä. Aina näiden piilossa olevien asioiden näkeminen tai muuttami-
nen ei ole helppoa, sillä ne ovat yleensä rakentuneet useiden vuosien aikana. 

Esimies työyhteisön rakentajana ja 
konfl iktien ratkaisijana4 4b.	Ryhmän	muototumisessa	on	omat	lainalaisuutensa

Ryhmän kehittymisessä voidaan Bruce Tuckmanin (196�) mukaan 
nähdä viisi eri päävaihetta:

RYHMÄN	KEHITYSVAIHEET:	

1 MUOTOUTUMISVAIHE	 	 		Orientoituminen	–	keitä	muut	ryhmäläiset	ovat,	mitä	tässä	ryhmässä	tehdään?
	 	 		Epäilys	siitä,	haluanko	olla	mukana	tässä	ryhmässä
	 	 	 Toiminta	suhteellisen	tehokasta,	yhteistyö	kuitenkin	heikkoa
	 Esimiehen	haasteet		 		Muut	odottavat,	että	esimies	osaa	kaiken
	 ja	tehtävät:	 			Positiivisen	ilmapiirin	luominen
	 	 		Yhteisten	pelisääntöjen	luominen

2 KUOHUNTAVAIHE		 	   Esimiehen	testaamista,	uskalletaan	ilmaista	erilaisia	näkemyksiä
	 	 	 Alaryhmien	syntyminen
	 	 		Vaarana	klikkiytyminen,	ellei	johtajuus	ole	kunnossa
	 Esimiehen	haasteet	 		 Jämäkkä	ote
	 ja	tehtävät:	 		 Ihmisiin	luottaminen
	 	 		 Perustyössä	pysyminen	
	 	 		 Konfl	iktien	minimointi

3 NORMIEN	LUOMISVAIHE	 	 		Jäsenten	keskinäiset	jännitteet	voimistuvat	ja	ne	pitää	ratkaista
	 	 		Yhteiset	normit	ja	tavoitteet	selkiytyvät	ja	jäsenet	ottavat	vastuuta
	 	 		Sitoutuminen	ja	sosiaalistuminen,	”meidän	ryhmän”	syntyminen
	 Esimiehen	haasteet		 		 Joukkuehengen	luominen
	 ja	tehtävät:	 		 Asiantuntijuuden	tukeminen
	 	 		 Tilannejohtajuuden	korostuminen

4 TOIMINNAN	VAIHE	 	 		Joustavat	roolit,	erilaisuus	ja	yksilöllisyys	hyväksyttyä
	 	 		Työn	imua	
	 Esimiehen	haasteet	 	  Esimiehen	rooliodotukset	ovat	jäsentyneet
	 ja	tehtävät:	 	  Työrauhan	ylläpitäminen	
	 	 			Esimies	toimii	valmentajana

5 LOPETTAMINEN	/	LOPPUMINEN		 		Irtautuminen	
	 	 		Uudet	tavoitteet
	 Esimiehen	haasteet	 			Uskallettava	luopua	ryhmästä
	 ja	tehtävät:

{

{

{Voimavarat

Taloudellisuus

Tavoitteet

Tiedot ja kyvyt

Työyhteisö	toimii	kahdella	tasolla (jäävuorimalli)

NÄKYVÄ	OSA
Rationaalinen	toiminta
Tehtävätaso

Asenteet
Tunteet

Vuorovaikutus
Normit

Arvot

PIILEVÄ	OSA
Tiedostamaton
Tunnetaso

French	&	Bell	1973
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Esimiehen rooli on erityisen korostunut, kun tiimi on kuohuntavaiheessa. Tällöin 
vaaditaan selkeää johtajuutta, jotta kehittyvä tiimi ei sotkeudu epäolennaisiin keski-
näisiin konfl ikteihinsa, vaan jatkaa kehittymistään toimivaksi tiimiksi. Tässä vaihees-
sa etenkin asiantuntijasta esimieheksi siirtynyt henkilö on haasteiden edessä. Hän ei 
enää voi tukeutua toimimaan niin kuin olisi toiminut asiantuntijana ollessaan, vaan 
hänen on, vaikka väkisin – otettava esimiehen rooli vastuineen ja velvollisuuksineen 
ja johdettava ryhmä oikeaan suuntaan.

On myös tärkeää ottaa huomioon, ettei kehitys aina etene suoraviivaisesti vai-
heesta yksi vaiheeseen viisi, vaan tilanteen muuttuessa ryhmän sisällä voidaan joutua 
palaamaan taas aloitusvaiheeseen. Tällaisia muutoksia on esim. uusien henkilöiden 
tuleminen tiimiin.

4c.	Ryhmän	pelisäännöt	rakennetaan	yhdessä
Tehtävien organisoinnin ja järjestelyjen lisäksi työyhteisössä on sopimuksia, joissa on 
määritetty, miten ryhmässä toimitaan. Nämä sopimukset voivat olla suullisia ja epä-
virallisia, mutta ne ohjaavat kuitenkin toimintaa. 

Varsinkin uuden ryhmän aloittaessa toimintansa olisi hyvä yhdessä pohtia, min-
kälaisilla pelisäännöillä tiimi tulee toimimaan. Toki ympäröivän organisaation arvot 
ja normit sekä lainsäädäntö asettavat reunaehtonsa, mutta myös itse tiimi voi aktiivi-
sesti vaikuttaa omaan toimintaansa – onhan se oman työnsä paras asiantuntija.

Jokaisen ryhmän olisikin hyvä yhdessä laatia omat pelisääntönsä ja kirjata ne nä-
kyviin. Säännöissä sovitaan yhdessä kaikkien ryhmäläisten kanssa se, miten varmiste-
taan ryhmän perustehtävän suorittaminen, hyvä vuorovaikutus ja reilu yhteistyö. 

Pelisääntöjen rakentaminen voidaan aloittaa 
esim. pohtimalla seuraavia kysymyksiä:
 •  Mitä odotan ryhmältä?
 •  Mitä annan ryhmälle?
 •  Mitä ryhmässä saa tehdä?
 •  Mitä ryhmässä ei saa tehdä?
 •  Mikä on ryhmän yhteinen tavoite?
 •  Miten viestimme toisillemme?
 •  Miten rakennamme yhteishenkeä?

Pelisääntöjen luominen yhdessä on hyödyksi, koska näin sopimukset saadaan nä-
kyviksi ja samalla päästään pohtimaan jo olevien toimintatapojen järkevyyttä. Yh-
dessä tehdyt pelisäännöt myös sitouttavat jäseniä toimimaan ryhmän parhaaksi. Sa-
moin päästään pohtimaan ryhmän perustehtävää ja tavoitteita.

On syytä myös huomioida, että pelisäännöt rakennetaan aina senhetkiseen tilan-
teeseen. Sen takia niitä on hyvä päivittää säännöllisin väliajoin.

4d.	Työyhteisö	muutoksessa
Työyhteisö on jatkuvassa muutoksessa. Siten myös esimies kohtaa jatkuvasti muu-
tostilanteita. Ne eivät ole vain erillinen ja poikkeuksellinen tapahtuma, vaan osa ar-
kipäivän työtä. 

Muutos voi olla suunniteltu tai suunnittelematon, mutta se aiheuttaa aina jonkin-
laista hämmennystä, monenlaisia kielteisiä tunteita ja jopa tuskaa. Muutos voi tulla 
yrityksen ulkopuolelta (fuusiot, yritysostot, toimintaympäristön muutos) tai sisäl-
tä (organisaatiomuutos, uudet teknologiat, toimintatavat tai työvälineet, muuttuvat 
toimitilat). Se voi olla suuri tai pieni, mutta aina siihen on suhtauduttava riittävällä 
vakavuudella. Muutoksen läpiviemiseen on valmistauduttava etukäteen ja otettava 
huomioon etenkin ihmisten johtaminen.

Työyhteisön muutos on siirtymistä tilasta toiseen: muutosprosessissa luovutaan 
vanhasta ja aloitetaan uutta. Luopuminen on monesti ahdistavaa ja uusi pelottavaa. 
Muutos on yleensä aina ensin uhka ja vasta sitten mahdollisuus. Muutosvastarintaa 
ei kannata pelästyä vaan se on normaali ja terve reagointitapa, sillä harva haluaa va-
paaehtoisesti pois omalta mukavuusalueeltaan. Muutosvastarinta kertoo myös sii-
tä, että muutoksen on ymmärretty tulevan, joten siihen voidaan lähteä valmistautu-
maan. 

Muutoksen johtaminen helpottuu, kun ymmärtää, mitä muutoksessa tapahtuu 
sekä miten ja miksi ihmiset reagoivat kriisitilanteissa. Esimiestoiminnassa keskeises-
sä roolissa on ihmisten johtaminen ja ohjaaminen, eikä siis vain muutosten koordi-
nointi. Esimiehen pitää pystyä myymään muutos ryhmäläisilleen: hänen on pystyt-
tävä perustelemaan muutostarve siitä näkökulmasta, että se edistää perustehtävän 
hoitamista entistä paremmin. 

Ydinasia muutoksen läpiviemisessä on ottaa ihmiset mahdollisimman alkuvai-
heessa mukaan muutosprosessiin ja uuden suunnitteluun. Ihmisillä on kyllä halua ja 

vaaditaan selkeää johtajuutta, jotta kehittyvä tiimi ei sotkeudu epäolennaisiin keski-
näisiin konfl ikteihinsa, vaan jatkaa kehittymistään toimivaksi tiimiksi. Tässä vaihees-
sa etenkin asiantuntijasta esimieheksi siirtynyt henkilö on haasteiden edessä. Hän ei 
enää voi tukeutua toimimaan niin kuin olisi toiminut asiantuntijana ollessaan, vaan 
hänen on, vaikka väkisin – otettava esimiehen rooli vastuineen ja velvollisuuksineen 
ja johdettava ryhmä oikeaan suuntaan.

heesta yksi vaiheeseen viisi, vaan tilanteen muuttuessa ryhmän sisällä voidaan joutua 
palaamaan taas aloitusvaiheeseen. Tällaisia muutoksia on esim. uusien henkilöiden 
tuleminen tiimiin.

4c.	Ryhmän	pelisäännöt	rakennetaan	yhdessä
Tehtävien organisoinnin ja järjestelyjen lisäksi työyhteisössä on sopimuksia, joissa on 
määritetty, miten ryhmässä toimitaan. Nämä sopimukset voivat olla suullisia ja epä-
virallisia, mutta ne ohjaavat kuitenkin toimintaa. 

kälaisilla pelisäännöillä tiimi tulee toimimaan. Toki ympäröivän organisaation arvot 
ja normit sekä lainsäädäntö asettavat reunaehtonsa, mutta myös itse tiimi voi aktiivi-
sesti vaikuttaa omaan toimintaansa – onhan se oman työnsä paras asiantuntija.

kyviin. Säännöissä sovitaan yhdessä kaikkien ryhmäläisten kanssa se, miten varmiste-
taan ryhmän perustehtävän suorittaminen, hyvä vuorovaikutus ja reilu yhteistyö. 

ZefgLYS Ydinasia muutoksen 
läpiviemisessä 
on ottaa ihmiset 
mahdollisimman 
alkuvaiheessa mukaan 
muutosprosessiin ja 
uuden suunnitteluun.
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Määritä selkeä tavoitetila	 •		Selkeytä	tavoitetila	ja	visio	itsellesi	ja	jaa	se	kaikkien	kanssa
	 •  Muista	tavoitetila	aina	kun	viestit
	 •  Perustele	muutoksen	syyt	ja	seuraukset	
	 	 (miten	tämä	auttaa	meitä	perustehtävän	suorittamisessa)

	
Toista keskeistä viestiä		 •  Hiljaisuus	koetaan	pelottavana,	”no	news	is	bad	news”
väsymiseen saakka	 •  Jos	virallista	viestintää	ei	ole,	huhut	tulevat	tilalle

Keskustele avoimesti ja  •  Ole	mahdollisimman	paljon	läsnä	ja	tavoitettavissa
anna tilaa keskustelulle	 •  Lisää	erityisesti	kahdenkeskistä	viestintää	
	 •  Hyväksy	myös	esiin	tulevat	kielteiset	tunteet
	 •  Hyväksy	hankalatkin	kysymykset	ja	valmistaudu	vastaamaan	niihin
	 •  Älä	provosoidu
	 •  Kerää	työntekijöiden	kokemuksia	ja	palautteita

Käytä monipuolisesti eri viestintävälineitä	 •  Kaiken	pohjana	on	kuitenkin	kasvokkainen	viestintä

Viesti selkeästi 	 •  Puhu	asioista	yksinkertaisesti	ja	niin	että	kuulijat	ymmärtävät	sanomasi	
	 •  Älä	käytä	monimutkaisia	lauseita	tai	vieraita	käsitteitä

Seiso sanomasi takana	 •  Muista,	että	ilmeet	ja	eleet	ovat	suurin	osa	viestintää
	 •  Viesti	aina	samaa	sanomaa	paikasta	ja	kuulijoista	riippumatta	
	 •  Pidä	linjasi	myös	epävirallisissa	kahvipöytäkeskusteluissa
	 •  Älä	anna	katteettomia	lupauksia
	 •  Puhu	aina	totta
	 •  Ole	riittävän	jämäkkä

Kerro onnistumisista	 •  Jaa	pienetkin	onnistumiset	kaikkien	kanssa

kykyä olla mukana muutoksessa ja kehityshankkeissa, jos he voivat itse edes jollain 
tasolla olla vaikuttamassa sen suunnitteluun.

Työyhteisön muutos kulkee usein kriisin, muutosvastarinnan, sitoutumisen ja uu-
distumisen reittejä. Jokainen reagoi muutokseen omalla tavallaan; toiset lähtevät in-
nolla mukaan, toiset hyökkäävät ja toiset vetäytyvät. Tämä aiheuttaa työyhteisös-
sä välillä koviakin yhteenottoja, mutta esimiehen on syytä antaa tiettyyn pisteeseen 
saakka tilaa myös tunteille. Jossain vaiheessa on kuitenkin siirryttävä eteenpäin. Ti-
lanteiden tarkkailu vaatii esimieheltä herkkyyttä arvioida ryhmänsä ja ryhmäläisten-
sä tilaa. 

4e.	Aktiivinen	viestintä	takaa	muutoksen	onnistumisen
Viestinnän rooli korostuu erityisesti muutostilanteissa. Ihmiset haluavat tietoa, ja 
tuskin koskaan voi tiedottaa liikaa tulevista asioista. Ydinsanomaa tulee toistaa väsy-
miseen saakka. Vaikka uutta tiedotettavaa ei olisikaan, on tärkeää vaikka toistaa itse-
ään; hiljaisuus herättää epäilyksiä ja lisää huhujen syntymistä. 

Esimiehen kannattaa rakentaa viestintäsuunnitelma, jonka tavoitteena on suun-
nitelmallisen toiminnan lisäksi myös yhteisen ymmärryksen luominen omassa ryh-
mässä ja muutokseen sitouttaminen. Suunnitelmasta pitäisi näkyä myös se, miten 
palautetta ja mahdollisia korjausehdotuksia kerätään ja miten näiden pohjalta synty-
vät korjaussuunnitelmat viedään käytäntöön.

Viestintäsuunnitelmaa laatiessaan esimiehen on hyvä kysyä 
ainakin seuraavat kysymykset:
 • Mitä viestitään?
 • Missä vaiheessa viestitään?
 • Kenelle viestitään?
 • Miten ja millä välineillä viestitään?
 • Minkälaista materiaalia tarvitaan?
 • Kuka vastaa ?

Viestintäsuunnitelma on hyvä pohja, mutta onnistumiset tapahtuvat vasta esimie-
hen toiminnan kautta. Seuraavassa on tiivistetysti koottu keskeiset ohjeet esimiehelle 
muutostilanteiden viestintää varten.

?

MUUTOSVIESTINNÄN	PERUSOHJEET	ESIMIEHELLE
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4f. Konfl ikteihin on tartuttava heti
Konfl iktit ovat työyhteisön toiminnassa väistämättömiä ja myös välttämättömiä, 
niiden esiintymättömyys merkitsee usein ryhmän vuorovaikutuksen vaillinaisuut-
ta. Konfl ikteilla on yhteisölle runsaasti myös positiivisia vaikutuksia, jos ryhmä osaa 
suhtautua niihin myönteisesti. Konfl ikti voidaan esimerkiksi nähdä työyhteisölle 
välttämättömänä kehityksen ja muutoksen sysäyksenä. Tärkeä muutos käynnistyy 
harvoin, jos asiat ovat hyvin.

Esimiehen tehtävä onkin jatkuvasti tarkkailla oman yhteisön tilaa ja mielialoja. 
Hyvä vaihtoehto tähän on työyhteisön arviointilista (liitteenä). 

Konfl iktit voivat syntyä eri näkemyksistä toimintatapojen tai päämäärän suhteen 
tai ne voivat olla käsitteellisiä eli johtuvat epäselvistä tai ylimalkaisesti esitetyistä väit-
teistä ja puheista. Ehkä hankalin tilanne on henkilöiden välinen konfl ikti, jonka syyt 
ovat ihmisten erilaisissa toimintatavoissa ja -tyyleissä.

Esimiehen on hyväksyttävä se, että hänen työhönsä liittyy jatkuvaa ongelmien rat-
kaisemista. Siksi esimiehen olisikin hyvä kehittää ammatillista osaamistaan tälläkin 
saralla. Hyvällä esimiehellä on käsitys omista vastuistaan ja velvollisuuksistaan, psy-
kologista silmää ja ennen kaikkea uskallusta tarttua ongelmiin heti niiden ilmaan-
nuttua.

Juuri esimiehen reagointiherkkyys on keskeinen asia konfl iktien onnistuneessa 
ratkaisussa, oli konfl iktin lähtökohtana ja syynä mikä tahansa. Asiat riitelevät usein 
alussa, mutta ajan myötä niistä muotoutuu vaiheittain henkilökohtaisia, monimut-
kaisia ongelmavyyhtejä, joiden ratkaiseminen on työlästä ja aikaa vievää ja josta ulos-
pääsemiseksi tarvitaan usein ulkopuolista apua.

 

#!

# !
*?

1 Täsmennä ongelma	 Mieti	näitä	kysymyksiä:	Mikä	oikeastaan	on	ongelma?	
	 	 Keitä	se	koskee	ja	miten	se	häiritsee	työntekoa?	
	 	 Miten	ongelmaa	on	yritetty	ratkaista	ja	mitkä	ovat	tämänhetkiset	ratkaisuehdotukset?

2 Suhteuta ongelma	 Suhteuta	ongelma	toiminnan	tavoitteisiin	ja	mieti	miten	se	haittaa	niiden		 	 	
	 	 saavuttamista.	Toimi	jämäkästi	ja	tee	päätös	siitä,	mihin	asiaan	halutaan	muutosta	tai	
	 	 ratkaisua.	Asian	tulee	olla	sellainen,	johon	ryhmä	pystyy	omilla	toimillaan
	 	 vaikuttamaan.

3 Anna kaikille mahdollisuus 	 Ota	kaikki	mukaan	ongelman	käsittelyyn	ja	kuuntele,	mitä	sanottavaa	ihmisillä	on.		 	
	 tulla kuulluksi	 Sovi	ongelmankäsittelyprosessin	aikataulut,	osallistujat	ja	työtavat.

4 Rakenna ratkaisuehdotukset	 Sopikaa	yhteisellä	keskustelulla	siitä,	mihin	toimenpiteisiin	ryhdytään	ongelman
 työn kehittämisen kautta	 ratkaisemiseksi,	mitä	tehdään	eri	tavoin	kuin	ennen	ja	mikä	taas	säilytetään.
	 	 Konkretisoi	se,	miten	muutos	näkyy	arkipäivän	työssä	ja	sen	organisoinnissa.

5 Dokumentoi ja seuraa	 Dokumentoi	yhteinen	toimintasuunnitelma.	Seuraa	sen	etenemistä	ja	kirjaa	tehdyt
 toimintasuunnitelman  toimenpiteet.	Muista	huomioida	ja	palkita	työyhteisöä	onnistuneesta	kehittymisestä.
 etenemistä

KÄYTÄNNÖN	OHJEET	ESIMIEHELLE	KONFLIKTIEN	RATKAISEMISEKSI	 (Havukainen	&	Lavikkala	2010)

4g.	Kiusaamistilanteet	ja	epäasiallinen	käytös	
Työpaikkakiusaaminen ei katso työpaikkaa, työalaa tai ihmisten koulutusta. Käytän-
nössä siis jokainen esimies voi törmätä työpaikkakiusaamiseen. Edellä käsiteltiin kon-
fl ikteja ja niiden syntymistä. Kiusaaminenkin on oma konfl iktinsa ja jälleen kerran 
asian ratkaisemisessa avainasemassa on kiusaamiseen puuttuminen heti sen alkaessa.

Kiusaamisen havaitseminen on haasteellista siksi, että kiusaamiskokemus on aina 
henkilökohtainen; jollekin jokin asia voi olla harmitonta vitsailua kun taas joku toi-
nen kokee saman asian syvänä loukkauksena. Toisaalta kiusaamiseen liittyy aina ko-
kemuksen lisäksi toisen epäasiallinen käytös, joka voi olla esim. kielteisiä ilmeitä ja 
eleitä, juoruamista, yhteisön ulkopuolelle eristämistä, tiedonvälityksen ulkopuolelle 
jättämistä tai jopa uhkailua.
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Yksi kiusaamisen ominaispiirteistä on sen jatkuvuus. Yksittäiset kiistat tai erimie-
lisyydet eivät vielä ole kiusaamista. On myös tärkeää tehdä ero siihen, mikä ei ole 
kiusaamista vaan esim. työnantajan työnjohto-oikeuden käyttämistä. 

Oma kiusaamisen alalajinsa on seksuaalinen häirintä. Myös tässä rajanveto hy-
väntahtoisen fl irtin ja häirinnän välillä voi olla haastavaa, koska jälleen henkilökoh-
tainen kokemus määrittää rajat edellisten välille. Häirinnän kohteen olisi pystyttävä 
ilmaisemaan, että kokee toisen käyttäytymisen häiritsevänä ja että se on lopetettava 
välittömästi. Toisinaan jo tämä auttaa, sillä kaikki eivät vain ymmärrä oman toimin-
tansa ylittäneen hyvän maun ja käyttäytymisen rajat.

Esimies kiusaamistilannetta ratkaisemassa
Kiusaamisen ja muun häirinnän suhteen työpaikalla tulee aina yksiselitteisesti nou-
dattaa nollatoleranssia. Kun joku tulee kertomaan, että on joutunut kiusaamisen 
kohteeksi, esimiehen tulee tarttua tilanteeseen heti. Esimiehen tulee toki myös tark-
kailla yhteisönsä tilaa ja jos hän huomaa selviä merkkejä kiusaamisesta, hän on yhtä 
velvollinen puuttumaan asiaan, vaikka häirinnän kohde ei itsenäisesti olisi tästä mai-
ninnutkaan. 

Kun esimiehenä joudut käsittelemään kiusaamistapausta, toimi näin: kuuntele 
kiusattua, mutta myös kiusaajaa, äläkä tee hätäisiä johtopäätöksiä. Muista, että esi-
miehellä on ehdoton vaitiolovelvollisuus ja vain luottamuksellisella suhteella asian-
osaisiin voidaan tilanteeseen saada ratkaisuja. Yritä keskusteluissa saada selville, mitä 
ja milloin on tapahtunut ja ketkä ovat asianosaisia. Tämän jälkeen voit yhteisellä 
keskustelulla lähteä kartoittamaan tilannetta lisää ja hakea siihen ratkaisua. 

Jos kiusaaminen on päässyt jo kovin pahaksi, voi olla tarpeen rauhoittaa tilan-
netta esim. työvuoroja vaihtamalla. Tämän jälkeen voi taas palata yhteiseen pöytään 
etsimään ratkaisua. Lähtökohtaisesti kiusaamistapaukset pitäisi pystyä ratkaisemaan 
työpaikalla. Jos kuitenkin esimiehestä tuntuu siltä, että omat voimat ja kyvyt eivät 
riitä tai kriisi on liian syvä, voi tukeutua myös ulkopuoliseen asiantuntija-apuun ku-
ten esimerkiksi työterveyshuoltoon. Kun tilanne on saatu ratkaistua, tilanteen kehit-
tymistä tulee seurata ja sopia tarvittaessa seurantapalaverista.

Törkeissä tapauksissa esimiehellä on käytössään myös varoitusmenettely – tai jopa 
irtisanominen – mutta pelkkä kiusaajan rankaiseminen ilman pidempiaikaista rat-
kaisua tuskin poistaa itse kiusaamisongelmaa, vaan voi jopa pahentaa tilannetta. 

Olennaista on ymmärtää se, että esimiehellä on lain mukaan työsuojeluvelvolli-
suus eli hän on vastuullinen puuttumaan kiusaamiseen heti sen havaitessaan. Toki 
tämä velvollisuus on myös työntekijällä, joten lopullinen vastuu kiusaamisen lopet-
tamisesta on koko työyhteisöllä. 

4h.	Ratkaisukeskeisen	ajattelun	perusteet
Ongelmatilanteissa yksi toimiva näkökulma on ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Tällä 
tarkoitetaan sellaista asennetta, jossa keskeistä on nimensä mukaisesti ratkaisujen ha-
keminen ja suuntautuminen tulevaisuuden toivetilojen löytämiseen. 

Perinteinen malli, jossa ensin etsitään vika ja sen syntymekanismi ja sen jälkeen 
korjataan se, toimii kyllä mekaanisissa ongelmissa. Sen sijaan ihmisten kanssa toi-
mittaessa tällainen toimintatapa ei läheskään aina johda onnistuneeseen lopputulok-
seen. Syyllisten ja syiden etsiminen ei välttämättä edistä tavoitteellista ongelmanrat-
kaisua, vaan johtaa negatiiviseen syyttelykierteeseen. 

Ratkaisukeskeinen ajattelu siis katsoo tulevaisuuteen eikä menneisyyteen. Keskeis-
tä ei ole syyllisten löytäminen, vaan hyvän tulevaisuuden pohtiminen, tavoitteiden 
määrittäminen sekä päämäärien saavuttaminen. Ratkaisukeskeisyydessä lähtötilanne 
toki käydään läpi, mutta seuraavaksi pyritään heti määrittämään tavoitteet, jotka vie-
vät kohti parempaa tilannetta. Tavoitteistamalla ongelmat päästään ajatukseen, jossa 
yritetään saavuttaa jotain uutta eikä vain välttämään tai lopettamaan jotain asiaa. 

Käytännössä ratkaisukeskeinen työtapa voi edetä vaikka näin:
 •  Ongelma nostetaan esiin ja kuunnellaan, mitä tunteita se herättää
 •  Pohditaan ja analysoidaan, mistä tässä ongelmassa on kysymys
 •  Kysytään, millainen olisi ihannetila, jossa tätä ongelmaa ei olisi
 •  Muutetaan ongelma konkreettiseksi tavoitteeksi
 •  Kartoitetaan voimavarat, joilla asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 
  on mahdollista
 •  Muutetaan ongelmakeskeinen puhe ratkaisu- ja voimavarakeskeiseksi 
  puheeksi
 •  Suunnataan työskentely toivottuun tulokseen tai tavoitteeseen sekä 
  konkreettisiin tekoihin, jotka vievät tavoitetta kohti
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4i.	Työyhteisösovittelusta	apua	vaikeisiin	ristiriitoihin	
Yksi mahdollisuus konfliktien ratkaisemiseksi on työyhteisösovittelu. Tällä tarkoite-
taan menetelmää, jossa ulkopuolisen sovittelijan avulla yritetään löytää konfliktiin 
kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Työyhteisösovittelu sopii niin kahden henki-
lön kuin myös isompien ryhmien välisten ristiriitojen ratkaisuun. 

Sovittelu etenee niin, että aluksi sovittelija tapaa riidan osapuolet erikseen ja luot-
tamuksellisissa keskusteluissa pyrkii rakentamaan itselleen kokonaiskuvan konflik-
tista ja siihen vaikuttavista asioista. Tämän jälkeen riidan osapuolet ja sovittelija ko-
koontuvat yhteen. Näissä tapaamisissa sovittelija pyrkii rakentamaan tilaisuuksiin 
avointa vuoropuhelua ja yhteistä ongelmanratkaisuhenkeä. Olennaista on, että so-
vittelussa ei etsitä syyllisiä, vaan yritetään yhdessä ymmärtää konfliktin syitä ja etsiä 
luovasti niihin ratkaisuja.

Keskeinen rooli on osaavalla ja koulutetulla sovittelijalla, joka mahdollistaa osa-
puolten kuulluksi tulemisen sekä sallii tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan 
ja arvokeskustelun. Sovittelun lopuksi ratkaisusta tehdään kirjallinen sopimus, jo-
hon kaikki osapuolet sitoutuvat. Parin kuukauden jälkeen pidetään seurantapalaveri, 
jossa nähdään miten tilanne on kehittynyt.

Työyhteisösovittelu sopii mainiosti vaikeisiin ja pitkäaikaisiinkin ristiriitatilantei-
siin. Se on myös samalla muutos- ja oppimisprosessi, joka antaa voimaa työyhtei-
söön.

Lisätietoa sovittelusta: www.sovittelu.com

Työkyvyn	tuen	tarpeen	kartoituslista													pvm.	________________	
Työkyvyn tuen tarpeen kartoituslista auttaa työntekijää ja esimiestä tekemään tilannearviota työkykyyn vaikuttavista asioita. Työntekijän 
ja esimiehen on hyvä tutustua listaan ennen yhteistä keskustelua. Tällöin keskustelua on helpompi suunnata asioihin, jotka vaativat muu-
toksia tai tukea. (Varhainen tuki -toimintamalli työkyvyn heiketessä. Tyke, Helsingin kaupungin Työterveyskeskus 2004, JATS 2008)

1. Työolot Kunnossa Kehitettävää
Työvälineet	ja	työmenetelmät
Työaikajärjestelyt
Työolojen	terveellisyys	ja	turvallisuus
Työn	kuormittavuus
Kuormituksen	jakautuminen	työyhteisössä

2. Ammatillinen osaaminen Kunnossa Kehitettävää
Työn tavoitteet ja perustehtävät
Osaaminen nyt
Osaaminen tulevaisuudessa
Työssä oppiminen

3.	Työyhteisön	toimivuus Kunnossa Kehitettävää
Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön
Palautteen saaminen
Esimiehen tuki
Työtovereiden tuki
Ilmapiiri

4. Omat voimavarat Kunnossa Kehitettävää
Fyysiset voimavarat
Henkiset voimavarat
Voimavarojen riittävyys tulevaisuudessa
Terveys suhteessa työhön
Elämäntilanne

5. Yhteenveto
Jäsentäkää työkykyongelma, mikä on yhteinen näkemys ongelmasta?
Kuvatkaa toivottu työkyky: 
Mitä kyllin hyvä työkyky työntekijän mielestä tarkoittaa? Mitä työntekijän pitäisi pystyä esimiehen mielestä tekemään, jotta hän selviytyisi 
nykyisestä tehtävästä? Kuvatkaa mahdollisimman konkreettisesti! Muutokset, jotka tukevat työkyvyn paranemista: mitä työntekijä on 
valmis tekemään/ mitä esimies on valmis tekemään?

Sovitut toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö sekä seuranta: kirjatkaa!
Allekirjoituksellani  annan luvan oheisten tietojen lähettämiseksi työterveyshuoltoon.
                               en anna lupaa oheisten tietojen lähettämiseksi työterveyshuoltoon.
  

___________________________________         _______________________________________
Allekirjoitus työntekijä                                            Allekirjoitus esimies
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Työyhteisön	toimivuuden	kartoituslista

Työyhteisön toimivuuden kartoituslista auttaa työyhteisöä ja esimiestä tekemään tilannearviota työpaikan kehittämistarpeista. 

Kartoituslistan voi täyttää työntekijä yksin tai työyhteisöstä valittu ryhmä yhdessä. 

Arvioikaa eri osa-alueita asteikolla kunnossa tai kehitettävää

Kunnossa Kehitettävää

1. Työn kuormitus
• määrällinen kuormitus (liikaa, liian vähän)
• työn vaativuus

2. Vaikutusmahdollisuudet
• työn sisältöön
• työaikaan
• vaihtelevuuteen
 

3. Yhteisöllisyys
• psykososiaalinen tuki
• ammatillinen tuki
• työilmapiiri
• tiedonkulku

4. Työn organisointi
• oikeudenmukainen johtaminen
• palkitseminen, palkkiot
• palautejärjestelmä

5. Työpaikan kulttuuri
• arvot
• vuorovaikutus
• innovatiivisuus
• muutoksiin sopeutuminen

6. Yksilölliset tekijät
• osaaminen
• työn hallinta
• erilaisuuden sietäminen

7. Yhteenveto
 • Kuvatkaa työyhteisönne nykytilanne, mikä on kunnossa ja mitä tulisi kehittää. 
 • Laatikaa kehittämissuunnitelma, sopikaa toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö sekä seuranta 
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