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Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja, jonka henkilöstö vuoden 2017 lopussa oli 355 henkilöä. KUA:n
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kasvettua ja muututtua aiempaa monikulttuurisemmaksi sekä organisaation toiminnan laajettua Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi toimintamaihin Afrikassa, Aasiassa ja
Lähi-Idässä. Varhaisen tuen mallilla tarkoitetaan työkalua tai toimintatapaa, joka auttaa työnantajaa tukemaan henkilöstöä tilanteissa, jotka uhkaavat työhyvinvointia ja työkykyä. Tähän
KUA:a työnantajana velvoittavat suomalainen työlainsäädäntö, KUAn strategia 2017 ja organisaation muut ohjaavat dokumentit sekä Core Humanitarian Standard. Opinnäytetyön
tarkoituksena oli uudistaa KUA:n käytössä olevaa varhaisen tuen mallia. Tavoitteena oli tukea uudistetun mallin avulla globaalin ja monikulttuurisen organisaation esimiesten työtä
työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi.
Mallin kehittämiseksi kartoitettiin sähköisellä kyselyllä 46:n esimiehen ja esimiestehtävän
kyselyn ajankohdasta katsoen vuoden sisällä lopettaneen henkilön näkemyksiä KUA:n käytössä olevasta varhaisen tuen mallista, kokemuksia varhaisen tuen osoittamisesta sekä näkemyksiä varhaisen tuen haasteista ja kehittämistarpeista KUA:ssa. Kyselyn vastausprosentti oli 34,78. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä ja frekvenssien ja prosenttiosuuksien avulla. Kyselyn tulosten perusteella keskeiset varhaisen tuen haasteet liittyivät organisaation rakenteisiin ja toimintaympäristöihin, esimiesten rooliin ja organisaation
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Uudistetussa varhaisen tuen mallissa huomioidaan kyselyn tulokset, suomalainen työlainsäädäntö, KUA:n strategia 2017 ja organisaation muut ohjaavat dokumentit, Core Humanitarian standard sekä tutkimuskirjallisuus. Keskeistä mallissa on esimiehen ja työntekijän välinen keskustelu sekä mallin soveltaminen kaikkiin KUA:n työympäristöihin. Uudistettu malli
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2018 ja julkaistiin syksyllä 2018 PowerPoint -esityksenä organisaation sisäiseen verkkoon.
Varhaisen tuen käyttöä KUA:ssa on tärkeää tulevaisuudessa vahvistaa esimiesten koulutuksen ja vertaistuen avulla ja osallistamalla heidät mallin jatkokehittämiseen osana henkilöstön kehittämisen prosesseja.
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Finn Church Aid (FCA) is the largest Finnish development organisation and the second largest provider of humanitarian assistance with 355 staff at the end of 2017. Updating the FCA’s
Early Support Model became actual with the increase in the number of staff and their multicultural backgrounds. FCA has also expanded its work from the Helsinki-based head office
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tool or method applied by the employer to support employees when their well-being at work
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To update the model, an electronic questionnaire was presented to 46 managers or persons
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their views about FCA’s challenges and development needs regarding early support for staff.
Response rate was 34.78 per cent. Material was analysed with content analysis and with
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According to the results, major challenges arose from organisational structures and operational environments, managers’ role, and the organisation’s working culture. Major development needs arose from differences in working environments, contents of work, and resourcing of managers. Increasing early support in all FCA’s working environments was considered
important. Questionnaire results, Finnish employment legislation, FCA’s strategy and policies and Core Humanitarian Standard have all informed the renewed Early Support Model.
Discussion between the manager and employee and the Model’s application in all FCA working environments are key. The Model was reviewed by FCA’s occupational safety and health
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important as well as engaging managers in further developing the Early Support Model.
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1

Johdanto

Hyvinvoiva ja työkykyinen työntekijä kykenee hoitamaan työnsä laadukkaasti ja vastuullisesti. Edistääkseen työntekijöiden hyvinvointia työssä, työnantajalla on oltava siihen
ajanmukaiset ja työn kontekstiin soveltuvat toimintatavat. Suomalainen työlainsäädäntö
ja Työturvallisuuslain (Työturvallisuuslaki 2002: § 8) yleinen huolehtimisvelvoite velvoittaa jokaista työnantajaa. Kirkon Ulkomaanapu (jälk. KUA) on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja, joka tekee työtään haastavissa olosuhteissa. KUA:n toiminnan laajeneminen, organisaation kasvu ja työyhteisön
muutos monikulttuurisemmaksi, asettavat vaatimuksia henkilöstöhallinnolle ja johtamiselle. Tämän vuoksi myös varhaisen tuen mallia on uudistettava työn ja toimintaympäristön nykyvaatimuksia vastaavaksi. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on uudistaa
Kirkon Ulkomaanavun varhaisen tuen mallia, joka on koko globaalin ja monikulttuurisen
organisaation esimiesten käytännöllinen työväline työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi. (Kirkon Ulkomaanapu 2016a: 8; Kirkon Ulkomaanapu 2009)
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa uudistettu, organisaation toimintaympäristöön ja
työn konteksteihin sopiva varhaisen tuen malli, joka tukee KUA:n globaalin ja monikulttuurisen organisaation esimiesten työtä, antaen välineitä puuttua riittävän ajoissa työntekijän jaksamista uhkaaviin tilanteisiin. Mallin uudistamista ohjaavat KUA:n Globaali
strategia vuodesta 2017 eteenpäin, Core Humanitarian Standard -laatu -ja vastuullisuusjärjestelmän periaatteet mukaan lukien Duty of Care -periaate sekä suomalaisen työlainsäädännön velvoitteet ja esimiehiltä saatava palaute. (Kirkon Ulkomaanapu 2016a:19;
Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability 2014: 4; Duty of Care International 2018; Työturvallisuuslaki 2002: § 8.)
Opinnäytetyö tehtiin tutkimuksellisena kehittämistyönä, joka tarkoittaa työelämän käytännöstä nousevien kehittämistarpeiden tai ongelmien ratkaisemista tuottamalla niihin
käytännöllisiä parannuksia tai kokonaan uusia ratkaisuja sekä uutta tietoa työelämän
käytännöistä. Olennaista prosessissa on tiedon systemaattinen kerääminen sekä teoriasta että käytännöstä ja kerätyn tiedon kriittinen arviointi. Kehittämistyön eri osapuolten
kanssa korostuu aktiivinen vuorovaikutus koko prosessin ajan. (Ojasalo – Moilanen –
Ritalahti 2013: 18-19.) KUA:n varhaisen tuen mallin uudistamiseen osallistettiin globaalin
organisaation esimiehet, henkilöstöhallinnon edustaja ja mallin uudistamista käsiteltiin
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yhteistoiminnallisesti työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken KUA:n Työympäristötoimikunnan tapaamisissa. Mallin käyttöönotto sekä perehdytys esimiehille ja henkilöstölle tapahtuu osana normaaleja henkilöstöhallinnon prosesseja tämän opinnäytetyön
valmistumisen jälkeen, vuodesta 2018 eteenpäin.
Aloite uudistuksen tekemiseksi tuli KUA:n henkilöstöosastolta. Opinnäytetyö toteutettiin
Metropolia-ammattikorkeakoulun ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyönä vuosina 2016 –
2018 ja kuuluu osana Metropolia-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.
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Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite sekä tutkimus- ja kehittämistehtävät

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on uudistaa Kirkon Ulkomaanavun varhaisen tuen
mallia sen globaalin ja monikulttuurisen organisaation esimiesten työvälineeksi. Opinnäytetyön tavoitteena on tukea KUA:n globaalin ja monikulttuurisen organisaation esimiesten työtä työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi uudistetun ja toimintaympäristöön sekä työn kontekstiin sopivan varhaisen tuen mallin avulla.
Opinnäyteyön tutkimustehtävinä on kartoittaa:
1. Millaisia näkemyksiä esimiehillä on käytössä olevasta varhaisen tuen mallista?
2. Millaisia kokemuksia esimiehillä on työtekijöiden varhaisesta tukemisesta?
3. Millaisia näkemyksiä esimiehillä on varhaisen tuen haasteista?
4. Millaisia näkemyksiä esimiehillä on varhaisen tuen kehittämistarpeista?
Opinnäytetyön kehittämistehtävänä on:
5. Uudistaa Kirkon Ulkomaanavun varhaisen tuen mallia kyselyn, esimiehiltä saadun palautteen, työlainsäädännön ja muiden ohjaavien periaatteiden pohjalta.
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3.1

Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanavun toimiala, toimintaympäristö ja henkilöstö

Kirkon Ulkomaanapu (Kirkon Ulkomaanapu sr. jäljempänä KUA) on säätiö, Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja, joka tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista apua ja vaikuttamistyötä. KUA on oikeusperustainen toimija, jonka työ perustuu kansainvälisiin ihmisoikeusstandardeihin ja -periaatteisiin. KUA
on myös uskopohjainen toimija, jolla on työlleen evankelis-luterilaisen kirkon toimeksianto kansainvälisen diakonian toteuttamiseksi. Ihmisoikeuksien toteutuminen sekä epäoikeudenmukaisuuden ja köyhyyden syihin puuttuminen ovat työssä keskeisiä. Työn
kolme pääteemaa ovat KUA:n 2017 strategian mukaisesti oikeus rauhaan, laadukkaaseen koulutukseen ja kestävään toimeentuloon. KUA on perustettu v 1947 Luterilaisen
maailmanliiton (LML) Suomen kansalliskomiteaksi vastaanottamaan kirkkojen kansainvälistä apua Suomeen. Avun toimittaminen Suomesta ulkomaille käynnistyi v 1953, kun
ev.lut. kirkon seurakunnissa suoritettiin ensimmäinen rahankeräys, kirkkovuoden viimeisen sunnuntain kolehti, joka välitettiin LML:n kansalliskomitean kautta kansainväliseen
apuun. Tämän jälkeen toiminta vähitellen muuttui Suomeen kohdistetun avun vastaanottajasta avun toimittajaksi LML:n kansainvälisen verkoston kautta sitä tarvitseville. Toiminta oli osa kirkon keskushallinnon työtä aina vuoteen 1995, jolloin KUA:sta tuli säätiö.
Nykyään KUA on osa maailmanlaajuista kirkkotaustaisten avustusjärjestöjen verkostoa
ACT allianssia, joka on kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön toimijoiden yhteenliittymä. KUA toteuttaa työtään Suomen valtion, yksityishenkilöiden, Evankelisluterilaisen kirkon ja sen seurakuntien sekä kansainvälisten rahoittajien tuella. (Kirkon Ulkomaanapu 2016a: 2,8,9; Murtorinne – Malkavaara – Höysniemi 1997: 14-15, 22,
45.)
Humanitaarisella avulla tarkoitetaan ihmisten ja luonnon aiheuttamien katastrofien yhteydessä eniten kärsivien ihmisten välitöntä auttamista, ihmishenkien pelastamista, kärsimyksen lievittämistä ja ihmisarvon ylläpitämistä. Apua annetaan vain tarpeeseen perustuen, ei esim. poliittisista, sotilaallisista, taloudellisista tai muista syistä. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus, ihmisoikeussopimukset, pakolaisoikeus ja YK:n vahvistamat
periaatteet ovat perustana humanitaariselle toiminnalle. Humaanisuutta, tasapuolisuutta
ja riippumattomuutta korostetaan humanitaarisen avun kansainvälisesti sovituissa toi-
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mintatavoissa. KUA:n humanitaarisessa työssä korostuvat hauraat olosuhteet ja toimintaympäristöt ja niiden aiheuttama muuttoliike, erityisesti pakolaisuus ja pakolaisten tukeminen. KUA:n kehitysyhteistyön tavoitteena puolestaan on tukea yhteisöjä, niin että ne
kykenevät auttamaan itse itseään, edistämään oikeuksiensa toteutumista ympäröivässä
yhteiskunnassa sekä toipumaan katastrofeista nopeammin. Työssä keskitytään KUA:n
kolmeen pääteemaan. Vaikuttamistyön tavoitteena on poistaa yhteiskunnista levottomuutta aiheuttavia ja köyhyyttä ylläpitäviä rakenteita. Tätä tehdään vahvistamalla kansalaisyhteiskuntaa paikallisesti, tukemalla paikallisia poliittisia päättäjiä toimimaan kansalaisten hyväksi sekä välittämällä kansainvälisiin päätöksenteon prosesseihin paikallisten ihmisten ääntä. (Good Humanitarian Donorship 2017; Kirkon Ulkomaanapu 2017;
Ulkoasiainministeriö 2017; Kirkon Ulkomaanapu 2016a: 6,8,10.)
Kirkon Ulkomaanavun toiminnan volyymi on kasvanut ja toiminnan luonne muuttunut
voimakkaasti viimeksi kuluneiden runsaan kymmenen vuoden aikana. Avustusvaroja
kumppanijärjestöille välittävästä suomalaisesta toimijasta on tullut myös itse avustustyötä aktiivisesti tekevä, globaalisti toimiva organisaatio. Samaan aikaan henkilöstön
määrä on moninkertaistunut 2000 -luvun alkuun verrattuna. Vuonna 2017 avustustyöhön
ja kotimaan tukitoimintoihin käytettiin varoja 44,2 miljoonaa euroa. Henkilöstöä vuoden
2017 lopussa oli 355 henkilöä. Heistä 240 työskenteli kenttätoimistoissa lähetettyinä tai
paikalta palkattuina ja 115 Helsingissä, etätyössä tai sekondeerattuna. Kenttätoimistojen
henkilöstöstä 87% oli paikan päältä palkattuja, joka noudattaa KUA:n periaatetta palkata
paikallista työvoimaa, aina kun se on mahdollista. Henkilötyövuosia koko globaalissa organisaatiossa kertyi vuonna 2017 yhteensä 325,43. (Kirkon Ulkomaanapu 2018b: 26,
39; Kirkon Ulkomaanapu 2018a: 2-3.)
Kirkon Ulkomaanavun toimintamaat, joissa sillä oli vuonna 2017 henkilöstöä, olivat
Suomi, Uganda, Somalia, Etelä-Sudan, Kenia, Liberia, Sierra-Leone, Keski-Afrikan tasavalta, Eritrea, Myanmar, Nepal, Kambodza, Kreikka, Haiti, Jordania, Palestiinalaisalueet ja Yhdysvallat. Suurin osa työntekijöistä työskentelee ohjelmamaissa, joissa työtä
tehdään paikallisten kumppaneiden, kuten kansalaisjärjestöjen, kanssa. KUA:n työyhteisö on monikulttuurinen ja moniammatillinen. Kussakin maassa työskentelevä henkilöstö muodostaa oman lähityöyhteisönsä. Työympäristöt vaihtelevat toimistotyöstä humanitaarisen avun avustustyöhön, jolloin työtä tehdään riskialttiissa ympäristöissä esim.
maanjäristys -tai konfliktialueella. (Kirkon Ulkomaanapu 2018a: 4, Kirkon Ulkomaanapu
2018b.)
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3.2

Varhaisen tuen mallin uudistustarve

Organisaatiossa on käytössä varhaisen tuen eli puheeksi ottamisen malli vuodelta 2009.
Olemassa oleva varhaisen tuen malli sisältää ehdotukset siitä, miten ja milloin ongelmiin
puututaan, miten puheeksi ottaminen tapahtuu käytännössä sekä ehdotuksen ratkaisukeskeisen keskustelun malliksi. Malli on käytännön toimintaehdotus lähinnä esimiehille.
Mallissa myös mainitaan, että mikäli pulmatilanne on suhteessa omaan esimieheen, voi
keskustelua ja tilanteen purkamista pyytää oman esimiehen yläpuolella olevan esimiehen kanssa. Lisäksi mallissa on muutamia toimintaesimerkkejä tilanteisiin, jotka voivat
vaatia puuttumista: ylipitkiin työpäiviin, liian suureen työmäärään, työsuorituksen puutteisiin, huomiota herättäviin poissaoloihin. Kaikissa näissä on myös otettu huomioon
mahdollinen työterveyshuollon mukaan ottaminen prosessiin. Lisäksi malliin on liitetty
muutama kuvitteellinen esimerkkitapaus, joiden pohjalta voi pohtia kuinka vastaavia tilanteita voisi ratkoa käytännössä. Osana mallia on myös esitys, joka kuvaa työhyvinvointia yleisesti, sen rakentumista ja työnantajan ja työntekijöiden vastuita sen ylläpitämiseksi. Työhyvinvointi nähdään esityksessä osana KUA:n henkilöstöstrategiaa. Olemassa oleva malli on työturvallisuuslaissa mainitun työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen mukainen. (Kirkon Ulkomaanapu 2009; Työturvallisuuslaki 738/2002 § 8.)
Käytössä oleva malli on tehty toisenlaiseen organisaatioon kuin missä nyt työskennellään. Vuoden 2009 jälkeen organisaatio on muuttunut, mm kasvanut henkilömäärältään.
Vuoden 2009 lopussa organisaation palveluksessa oli 97 henkilöä ja vuoden 2017 päättyessä henkilöstöä oli 355 henkeä. Henkilötyövuosia vuonna 2009 oli 85,05 ja vuonna
2017 325,43 Vuonna 2010 pääosa työntekijöistä työskenteli Helsingissä, kenttätoimistoihin lähetettiin kaksi työntekijää ja humanitaarisen avun avustuskohteisiin lähetettiin
valmiusryhmästä 6 työntekijää. Vuoden 2017 lopussa kenttätoimistoissa työskenteli jo
240 henkilöä. Vuoden 2010 henkilöstökertomuksesta ei käy ilmi, kuinka moni työntekijöistä oli muun kuin suomenkielinen, mutta todennäköisesti heitä oli vain muutama. Organisaation virallinen kieli oli suomi. Näiden tunnuslukujen mukaan voi sanoa, että organisaatio oli vuonna 2010 suomalainen ja henkilöstön työpanos keskittyi melko paljon
Suomeen. Samaan aikaan ohjelmatyötä toteuttivat pääsääntöisesti pitkäaikaiset kumppanit kuten Luterilainen maailmanliitto.
Vuonna 2017 ohjelmatyötä toteutettiin myös itse suunnittelemalla, resusoimalla, toteuttamalla ja arvioimalla hankkeita ohjelmatyössä. Samaan aikaan asiantuntevat paikalliset
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ja globaalit kumppanit ovat osa KUA:n strategista tapaa tehdä työtä. Paikallisten kumppaneiden kuten kansalaisjärjestöjen vahvuus on paikallisen kontekstin, kielen ja kulttuurin tuntemus, mikä lisää työn tehokkuutta. Vuonna 2017 KUA:n organisaation virallinen
työkieli on englanti, mutta työtä tehdään myös suomeksi, erityisesti Helsingissä. Työn
painopiste on siirtynyt ohjelmamaihin ja suurin osa henkilöstöstä ohjelmamaissa on paikan päältä palkattuja. Äidinkielenään suomea puhuvia on enää alle puolet henkilöstöstä.
Ohjelmamaissa työsuhteet ovat pääsääntöisesti, kunkin maan työlainsäädännöstä riippuen, määräaikaisia. Myös merkittävä osa lähetetyistä työntekijöistä on määräaikaisessa työsuhteessa. Työtä tehdään usein vaativissa olosuhteissa, joissa ei ole mahdollista tai työntekijöiden jaksamisen kannalta viisasta käyttää toistaiseksi voimassa olevia
työsuhteita. Tämän lisäksi ohjelmatyön rahoitus on nykyään suurelta osin määräaikaista,
jolla vaikutuksensa myös henkilöstön työsuhteiden määräaikaisuuteen. Työn olosuhteet
ovat siis ratkaisevasti muuttuneet ja Varhaisen tuen mallin päivittäminen on ajankohtaista. (Kirkon Ulkomaanapu, 2010:3-4; Kirkon Ulkomaanapu 2018a: 2; Kirkon Ulkomaanapu 2018b: 26; Kirkon Ulkomaanapu 2016a: 17.)

4

Työhyvinvointi ja varhainen tuki monikulttuurisessa työyhteisössä

Tämän opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat työhyvinvointi (well-being at work, wellbeing of the employees), varhainen tuki (early support), monikulttuurinen työyhteisö
(multicultural work community), työsuojelu (occupational safety and health) ja esimiestyö
(management). Keskeisten käsitteiden englanninkieliset vastineet haettiin MOT Sanakirjastosta (MOT Sanakirjasto 2016). Näille käsitteille on etsitty rinnakkaisia käsitteitä Yleisestä Suomalaisesta asiasanastosta, tiedonhaun täsmentämiseksi. Keskeiset käsitteet
kuvataan tarkemmin alaluvuissa 4.1.1 – 4.2.

4.1

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin yläkäsite Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) mukaan on hyvinvointi ja assosiatiivisia käsitteitä ovat työn imu, työrauha, työtyytyväisyys, työviihtyvyys
(Yleinen suomalainen asiasanasto 2016).
Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvoinnilla tarkoitetaan:
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”…turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän
elämänhallintaansa." (Työterveyslaitos 2017.)

Työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja kehittämisen vastuu on sekä työntekijän että työnantajan. Työhyvinvoinnin kehittämistä on hyvä tehdä yhteistyönä työnantajan, työntekijöiden,
työsuojeluhenkilöstön, luottamusmiesten ja työterveyshuollon kesken ja sille on ominaista pitkäjänteisyys. Työhyvinvoinnilla on merkitystä organisaatioiden kilpailukyvylle,
taloudelliselle tulokselle ja maineelle, jonka vuoksi siihen kannattaa investoida. Hyvinvoivan työyhteisön tunnusmerkkejä ovat mm. avoimuus, yhteistyö, luottamuksen ilmapiiri, avoin keskustelu, kannustaminen ja palautteen antaminen, kohtuullinen työmäärä
ja toimintakyvyn säilyminen myös muutostilanteissa. Vastaavasti hyvinvoivan työntekijän
tunnistaa motivaatiosta, innostuksesta, tarpeellisuuden kokemuksesta, oman osaamisensa ja kykyjensä hyödyntämisestä sekä siitä, että työn tavoitteet ovat hänelle selvät.
(Työterveyslaitos 2017.)
Sosiaali- ja terveysministeriön määritelmän mukaan työ ja sen mielekkyys, turvallisuus,
terveys ja hyvinvointi muodostavat yhdessä työhyvinvoinnin kokonaisuuden, joka toisaalta on myös hyvin yksilöllinen kokemus. Hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työntekijän ammattitaito lisäävät työhyvinvointia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017.)
Työsuojelusanasto määrittelee työhyvinvoinnin työntekijän fyysiseksi ja psyykkiseksi olotilaksi, jonka perusta on työn, työympäristön ja vapaa-ajan muodostama kokonaisuus.

Sanastossa nimetään tärkeimmiksi työhyvinvointia edistäviksi tekijöiksi ammattitaito
ja työn hallinta, sekä viitataan mahdollisuuteen tarkastella työhyvinvointia työnantajan toiminnan näkökulmasta. (Sanastokeskus TSK 2018.)

4.2

Varhainen tuki

Varhaisen tuen assosiatiivinen käsite Yleisessä suomalaisessa asiasanastossa on puuttuminen, näiden kokoava käsite on tukimuodot. Tukimuodot -käsitteen puolestaan auttaminen, avunanto, henkinen tuki, kolmiportainen tuki, psykososiaalinen tuki, sosiaalinen
tuki, tukeminen, varhainen tuki ja varhainen puuttuminen. Assosiatiivisia käsitteitä varhaiselle puuttumiselle ovat myös puheeksi otto, motivoiva haastattelu ja interventio. Esimiestyön assosiatiivisia termejä puolestaan ovat YSA:n mukaan esimiehet ja esimies-
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alaissuhde, jolle assosiatiivinen termi on mm esimiestaidot. (Yleinen suomalainen asiasanasto 2016.)
Turja ym. (2012) kuvaavat varhaista puuttumista ja tukea työntekijän työkyvyn alenemisen havaitsemisena, samoin kuin siihen vaikuttavien tekijöiden huomioimisena. Tukea
on asioiden riittävän varhainen puheeksi ottaminen ja tarvittavat ja riittävän aikaiset toimenpiteet työkyvyn säilyttämiseksi. (Turja – Kaleva – Kivistö – Seitsamo 2012: 13).
Varhaisen tuen tai varhaisen puuttumisen mallilla tai toimintatavalla edistetään Mankan
ja Hakalan (2011) mukaan työyhteisön toimivuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Virolaisen (2012) mukaan se on toimintatapa, jossa puututaan mahdollisimman nopeasti havaittuihin epäkohtiin tai ongelmiin, ennen niiden kasautumista ja kärjistymistä. Keskeistä
on esimiehen ja alaisen välinen keskustelu ja tarvittaessa työterveyshuollon mukaan ottaminen keskusteluun. Varhaista puuttumista voivat edellyttää mm sairaudet, alkoholiongelmat, työstä ja työyhteisöstä nousevat sekä yksityiselämän ongelmat, jotka heijastuvat töihin. Sen sijaan puuttumista vaativat aina toistuvat tai pitkät poissaolot, toistuvat
ylipitkät työpäivät ja jatkuva kiire, krapulassa tai päihtyneenä työpaikalle tulo, heikentynyt
työsuoritus, vaikeus keskittyä, toistuvat sovittujen työvuorojen muutokset, vuorovaikutusongelmat tai työntekijän syrjään jääminen työyhteisöstä. Varhainen puuttuminen kannattaa, sillä se ennaltaehkäisee ongelmien kasautumista ja työkyvyttömyyttä ja yhtenäinen toimintatapa luo työhyvinvointia koko työyhteisöön. (Manka - Hakala 2011: 49; Virolainen 2012: 69-70.)
Varhaisen tuen malli antaa parhaimmillaan esimiehille selkeän työkalun puuttua ajoissa
työntekijöiden työkyvyn tukemiseen liittyviin asioihin. Se on perusolemukseltaan kommunikaatiota ja käytännön sovellus työnantajan henkilöstöä koskevista ohjelmista ja
strategioista. Sitä voidaan kuvata päätöksentekosidonnaiseksi keskusteluksi esimiehen
ja työntekijän välillä, jossa käydään läpi työntekijän työssä jatkamisen ja jaksamisen ongelmia ja etsitään niihin ratkaisuja. Osana mallia voi silloin olla työkyvyn tuen tarpeen
kartoituslista. Mallien kehittämisessä on yhteistyö työterveyshuollon kanssa tärkeää.
Mallien käytännön toiminnan kannalta taas organisaation sisäinen luottamuksen ilmapiiri
on olennainen. (Juvonen-Posti - Jalava 2008: 56, 99-101.)
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4.3

Monikulttuurinen työyhteisö ja esimiestyö

Monikulttuurisuus -käsitteen assosiatiivisia käsiteitä ovat YSA:n mukaan mm. kulttuurienvälisyys, kulttuurierot, kulttuurikosketukset, kulttuurisokki, kulttuurivaikutukset ja kulttuurienvälinen vuorovaikutus. Adjektiivimuoto sanasta on monikulttuurinen. Esimiestyön
assosiatiivisia termejä ovat YSA:n mukaan esimiehet ja esimies-alaissuhde, jolle assosiatiivinen termi on mm esimiestaidot. (Yleinen suomalainen asiasanasto 2016.)
Monet yksityisellä ja julkisella sektorilla tehdyt tutkimukset osoittavat, että henkilöstön
diversiteetti on hyödyllistä työnantajalle (Lahti 2008: 21). Kirkon Ulkomaanavussa monikulttuurisuus toteutuu erityisesti alue- ja maatoimistoissa, joissa henkilökunta on valtaosaltaan paikan päältä ohjelmamaista palkattua. Vuonna 2017 paikalta palkattuja oli
87% maatoimistojen henkilökunnasta. (Kirkon Ulkomaanapu 2018b: 26.)
Lahden (2014) mukaan monikulttuurisessa työyhteisössä työnantajan vastuun voi myös
ajatella ulottuvan totuttua laajemmalle, sillä sosiaaliset verkostot voivat olla vierasmaalaisella huomattavasti suppeammat kuin kotimaassaan asuvilla. Siksi pienet ja konkreettiset tuen osoittamisen keinot voivat olla hyvin merkittäviä. Toisaalta monikulttuurisen
työyhteisön esimiestyössä pätevät monet samat lainalaisuudet kuin esimiestyössä
yleensä ja tärkeää on kysyä ja kuunnella, mitä työntekijät tarvitsevat esimieheltään voidakseen suoriutua työstään hyvin. Myös esimiehen esimerkki on ratkaiseva (Lahti 2014:
196, 215.)
Monikulttuurisuus työyhteisössä on Kujanpään (2017) mukaan asia, joka vaikuttaa henkilöstövoimavarojen johtamiseen merkittävällä tavalla. Työhyvinvointi itsessään puolestaan liittyy kaikkeen johtamiseen, myös monikulttuurisen työyhteisön johtaminen. Maahanmuuttajien työelämäosaaminen, molemminpuolinen kulttuurinen sopeutuminen, monimuotoisuuden johtaminen sekä ristiriitojen käsittelyn taidot mainitaan monikulttuurisen
työyhteisön edellytyksinä. Esimerkkeinä ristiriitoja synnyttävistä asioista mainittiin erilaiset aikakäsitykset, käsitykset normeista, prioriteeteista ja toimintatavoista. Kulttuuristen
tekijöiden huomioiminen suhteessa gender-asioihin, suhtautumisessa naisiin, työskentelyyn ryhmässä ja yksin sekä suhteessa esimiehiin ja johtajuuteen sekä molemminpuolisten ennakkoluulojen huomioiminen ovat tärkeitä monikulttuuristuvien työyhteisöjen toimivuuden kannalta. Huomioitavia asioita henkilöstövoimavarojen johtamisessa ovat
myös valtaetäisyyteen ja individualismiin ja kollektivismiin liittyvät asiat. Lisäksi on hyvä
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huomioida keskeisten hr- ja esimiestoimijoiden täydentävä koulutus koskien maahanmuuttajien kulttuuria, osaamista, työkykyä sekä kuntoutusta. Jotta työhyvinvointia ja monikulttuurisuutta voisi johtaa strategisesti, se edellyttää henkilöstö- ja monimuotoisuus/monikulttuurisuusstrategioiden yhteyttä organisaation liiketoimintastrategiaan. (Kujanpää 2017: 3,152-154).

5

5.1

Työhyvinvointia ohjaavat lait ja periaatteet

Työlainsäädännön velvoitteet ja KUA:n globaali strategia

Työsuojelun assosiatiivinen termi on YSA:n mukaan työturvallisuus ja alakäsite henkinen
työsuojelu. (Yleinen suomalainen asiasanasto 2016.)
Työnantajaa velvoittaa Suomessa lainsäädäntö, erityisesti Työturvallisuuslaki, huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä:
1§
Tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja. (Työturvallisuuslaki 2002.)

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite, joka tarkoittaa,
että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta
työssä. Laki velvoittaa työnantajan huomioimaan työhön, työolosuhteisiin, työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Tarkemmin laki edellyttää kartoittamaan mahdollisia haitta- ja vaaratekijöitä, estämään niiden syntymistä ja
poistamaan niitä tai korvaamaan vähemmän haitallisilla tai vaarallisilla. Samoin työnantajan kuuluu huolehtia yleisten työsuojelutoimenpiteiden toimeenpanosta, huomioitava
mm tekniikan ja muiden keinojen kehitys, tarkkailtava työyhteisön tilaa, työympäristöä ja
työtapojen turvallisuutta ja seurattava tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta. Työnantajan
velvollisuuksiin kuuluu myös ylläpitää työsuojelun toimintaohjelmaa työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi. Ohjelman tavoitteita on käsiteltävä yhteistoiminnallisesti ja ne on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi kuuluu myöskin työnantajan
vastuulle. Lisäksi työn suunnittelussa tulee huomioida työntekijöiden fyysiset ja henkiset
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edellytykset työn tekemiselle, jotta työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen ei kohdistu haittaa tai vaaraa tai niitä voidaan vähentää. Työntekijän vastuulla taas on noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä. (Työturvallisuuslaki 738/2002 § 1,8-10,13,17-18.)
Kirkon Ulkomaanavun Globaali Strategia vuodesta 2017 eteenpäin ohjaa koko organisaatiossa työtä ja sen suunnittelua. Mission, vision ja arvojen ja identiteetin määrittelyn
lisäksi strategiassa määritellään KUA:n tapa vastata globaalin toimintaympäristön asettamiin haasteisiin, asetetaan ohjelmatyön tavoitteet sekä tavoitteet henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtimiseen. Asiantunteva henkilöstöjohtaminen, johtajuus ja
suunnitelmallisuus henkilöstöasioissa sekä työntekijöiden hyvinvoinnista, motivaatiosta
ja asiatuntemuksesta huolehtiminen on asetettu tavoitteiksi. Organisaatiolla on ajanmukaiset ja toimivat turvallisuusjärjestelmät ja päätoimista turvallisuushenkilöstöä sekä lain
edellyttämä työsuojelun toimintaohjelma. Ohjelman sisältämiä asioita käsitellään yhteistoiminnallisesti työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken KUA:n Työympäristötoimikunnassa. (Kirkon Ulkomaanapu 2016a: 2,6,8-15,19; Kirkon Ulkomaanapu 2018: 11;
Työturvallisuuslaki 738/2002 § 17; Kirkon Ulkomaanapu 2016b.)

5.2

Core Humanitarian Standard ja Duty of Care

Kirkon Ulkomaanapu on mukana CHS-Allianssissa, joka ylläpitää ja kehittää humanitaaristen toimijoiden maailmanlaajuista laatu- ja vastuullisuusstandardia. Core Humanitarian Standard eli CHS jäsentää päälinjat hyvästä humanitaarisesta avusta kriiseihin joutuneille yhteisöille ja ihmisille sekä humanitaarista työtä tekevien organisaatioiden ja
työntekijöiden vastuusta. Sen perustana ovat humanitaarisen avun periaatteet ja keskiössä aina humanitaaristen kriisien uhreiksi joutuneet ihmiset. Standardi sisältää yhdeksän velvoitetta, jotka muodostavat puitteet laadun ja vastuullisuuden hyville käytännöille.
Kukin toimija soveltaa näitä periaatteita käytäntöön omassa organisaatiossaan ja toiminnassaan (liite 1). Velvoitteiden käytäntöön soveltamista tukevat laatukriteerit, niiden tarkemmin kuvatut päätoimenpiteet ja niitä soveltavien organisaatioiden vastuut. CHS standardi edellyttää sen piirissä olevilta toimijoilta laadun ja tehokkuuden jatkuvaa kehittämistä, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta työssään edunsaajien hyväksi. KUA on osaltaan omassa toiminnassaan sitoutunut edistämään CHS:n periaatteiden toteutumista ja
työnantajana niiden noudattaminen koskee koko globaalia organisaatiota ja henkilökuntaa ei ainoastaan humanitaarisen avun työntekijöitä. Vuonna 2017 KUA sai auditoinnin
jälkeen CHS-sertifikaatin. (CHS Alliance 2017; Core Humanitarian Standard on Quality
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and Accountability 2014: 4,6,9; CHS Guidance Notes and Indicators 2015: 5-36; Aarno
Lahtinen 2017.)
Humanitaarisen avun työntekijöihin, heidän työhyvinvointiinsa ja työnantajan vastuuseen
siitä, viittaa erityisesti CHS:n seuraava velvoite:
8. Communities and people affected by crisis receive the assistance they require
from competent and well-managed staff and volunteers.
Quality Criterion: Staff are supported to do their job effectively and are treated
fairly and equitably. (Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability
2014:17.) (Liite 2.)

Tämän velvoitteen perustelussa mainitaan työntekijöiden työpanoksen olevan olennainen, kaikkien CHS- velvoitteiden mukaisen tehokkaan työn perusta ja hyvin toimiva henkilöstöhallinto on hyvin tehdyn työn ytimessä. Perusteluissa kerrotaan henkilöstökulujen
olevan merkittävän osa työn kustannuksista, joten henkilöstöstä ja sen osaamisesta on
huolehdittava hyvin. Periaatteen toteutumisen yhdeksi indikaattoriksi mainitaan henkilöstön riittävän hyvä työsuoritus ja toisaalta organisaation kyky puuttua alisuoriutumiseen. (CHS Guidance Notes and Indicators 2015: 29.)
Jäljempänä sitoumuksen organisaatiota koskeviksi käytännön vastuuksi mainitaan, että
organisaatiolla on oltava käytössä menettelytavat, jotka varmistavat henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin työssä:
Organisational Responsibilities
8.5 Staff policies and procedures are fair, transparent, non-discriminatory and
compliant with local employment law.
8.9 Policies are in place for the security and the wellbeing of staff. (Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability 2014:17.) (Liite 2.)

Jälkimmäisen kohdan ohjaavat huomiot, jotka painottavat työnantajan ja esimiesten vastuuta, ovat seuraavat:
•

Staff often work long hours in risky and stressful conditions. An agency’s duty
of care to its workers includes actions to promote well-being and avoid longterm
exhaustion,
burnout,
injury
or
illness.

•

Managers must make aid workers aware of the risks and protect them from
exposure to unnecessary threats to their physical and emotional health.
Measures that can be adopted include effective security management, preventative health advice, active support to work reasonable hours and access
to psychological support when required.

•

Managers can promote a duty of care through modelling good practice and
personally complying with policy. Aid workers also need to take personal responsibility for managing their well-being. Psychosocial support should be
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immediately available to workers who have experienced or witnessed extremely distressing events. (CHS Guidance Notes and Indicators 2015: 31.)

Ohjeistuksen Duty of Care –periaate tulee lähelle suomalaisen Työturvallisuuslain työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta. Duty of Care määritelläänkin sekä lailliseksi että
moraaliseksi velvoitteeksi työnantajalle suhteessa työntekijöihin koko työsuhteen ajan.
Sen kuvataan myös tavaksi osoittaa työntekijöille arvostusta, huolehtimalla heidän terveydestään, turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan ja tukevan työssä selviytymistä myös
haastavissa olosuhteissa. (Työturvallisuuslaki 738/2002 § 8; Duty of Care International
2018.)

6

Varhainen tuki tutkimusten näkökulmasta

Varhaista tukea ja edellä kuvattua tietoperustaa koskevia artikkeleita etsittiin Medic,
CINAHL, Finna, Cochrane Library -tietokannoista sekä hyödynnettiin myös teemaa koskevien teosten lähdeluetteloita sekä Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuja. Hakusanoina (asiasana) tietokannoissa käytettiin termejä työhyvinvointi – well-being at work, occupational wellbeing,
työterveys - occupational health, työkyky, varhainen tuki- early intervention or support,
monikulttuurisuus, esimiestyö sekä humanitaarinen apu.
Turja ym. (2012) liittävät työkyvyn varhaisen tuen osaksi terveyden edistämistä. Nutbeamin (1998) mukaan terveyden edistäminen voidaan kuvata prosessina, jolla tuetaan
ihmisten mahdollisuuksia hallita ja edistää omaa terveyttään. Turjan ym. (2012) mukaan
puolestaan varhaisella tuella voidaan paitsi estää työkykyä alenemasta myös pyrkiä luomaan mahdollisuus säilyttää työkyky. Yksilöille, yhteisöille ja kokonaisille organisaatioille
mahdollisuuksien luominen ihmisten työkyvyn ylläpitämiseksi on voimavarakeskeinen
tapa katsoa työkyvyn ylläpitämistä. (Turja – Kaleva – Kivistö – Seitsamo 2012: 14; Nutbeam 1998: 351).
Koko yhteisön tasolta katsottuna olennaista on voimavarakeskeinen lähestymistapa. Samalla varhaisen tuen onnistumiseksi on olennaista selvittää kunkin työntekijän kokemus
omasta terveydestään sekä valmius ja tarve muutokselle ennen varhaisen tuen toimenpiteitä. Tuen tarpeen voi havaita esimies, työtoveri, työsuojelu tai työterveyshuolto ja tär-
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keää on, että tuki on yksilöllistä. Tutkimuksessa havaittiin, että varhaisen tuen toimintatapa edesauttaa havaitsemaan työkykyyn vaikuttavia asioita, ottamaan niitä puheeksi ja
tukemaan varhain ja yksilöllisesti työntekijöiden työkykyä. (Turja ym. 2012: 5,15.)
Hakasen (2005) tutkimuksen mukaan yksityiselämän kuormitus, akuutti ja krooninen, on
merkitykseltään vähäisempää työuupumuksen synnyssä kuin työperäinen kuormitus.
Työuupumus näyttäisi ensisijaisesti työperäiseltä hyvinvoinnin häiriöltä. Samoin työolot
ovat ihmisen persoonallisuustekijöitä merkityksellisemmät työhyvinvoinnille ja näin ollen
työhyvinvointia tulisikin edistää ennen kaikkea kiinnittämällä huomiota työoloihin ja työyhteisöön. Työn liian kovia vaatimuksia rajoittamalla on mahdollista ehkäistä työuupumusta ja vastaavasti työhyvinvointia voidaan lisätä tukemalla työn voimavaroja ja työn
imua, jonka ulottuvuuksiksi kuvataan tarmokuutta, omistautumista ja työhön uppoutumista. Olennaista työelämän kehittämisessä ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisessä
on Hakasen (2005) mukaan kyetä löytämään ja ehkäisemään voimavarojen menettämistä työssä ja katkaisemaan vastoinkäymisten jatkumot. Vastaavasti työn voimavarojen
vahvistumista on tuettava. Hyvinvointi työssä koituu lopulta työpaikkojen eduksi. (Hakanen 2005: 13-15, 273-274, 282-284, 289-290.)
Työssä jaksamista ja mahdollisuutta toimia ammatillisesti tukevat selkeät toimintaohjeet.
Haastattelututkimuksessaan 24:lle Kansainvälisen punaisen ristin humanitaarisen avun
työntekijälle, jotka työskentelivät Länsi-Afrikassa Ebola-epidemian aikaan, Haggman,
Kenkre ja Wallace (2016) löysivät tästä esimerkkejä. Työntekijät mm. pitivät terveyttä,
turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta lisäävänä toimintaohjetta, jonka mukaisesti paitsi
työskenneltiin pareittain, työparit myös jatkuvasti tarkkailivat toisiaan virheiden välttämiseksi, ja tarvittaessa muistuttivat toisiaan toimintaohjeista mm. taukojen pitämiseksi.
Tutkijoiden mukaan haastavissa olosuhteissa työskentelevien työterveyshuollon tarpeita
ei pidä laiminlyödä ja organisaatioiden Duty of Care -vaatimuksia ei pidä koskaan sivuuttaa. (Haggman – Kenkre – Wallace 2016: 27-28, 34-35.)
Muuttuvassa työelämässä työntekijän hyvinvoinnin kannalta ratkaisevia ovat Pahkinin
(2015) mukaan vahvat henkilökohtaiset voimavarat, vahva elämänhallinnan tunne sekä
työpaikan hyvä sosiaalinen ilmapiiri mukaan lukien työtovereiden osoittama arvostus.
Muutostilanteissa työhyvinvointia tukee myös työntekijän riittävä mahdollisuus osallistua
omaa työtä koskevien muutosten suunnitteluun sekä esimiesten ja johdon tuki muutos-
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prosessien aikana. Tutkimus tukee käsitystä, jonka mukaan ihmisen terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin vaikuttavat sekä yksilölliset että työhön liittyvät voimavaratekijät.
(Pahkin 2015: 8, 60-62.)
Stansfieldin ja Candyn (2006) katsauksen mukaan työn kuormittavuus, vähäiset päätöksentekomahdollisuudet työssä, vähäinen sosiaalinen tuki, työn suuret psykologiset vaatimukset sekä pyrkimysten ja palkitsevuuden epätasapaino yhdistettyinä työn epävarmuuteen muodostavat mielenterveyden ongelmien riskin (Stansfield – Candy 2006: 443,
451). Wilhelmin ym. (2004) mukaan puolestaan vaaratilanteet työssä altistavat posttraumaattiselle stressihäiriölle ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet työssä ovat riski mielenterveydelle, erityisesti altistaen masennukselle. (Wilhelm – Kovess – Rios-Seidel – Finch
2004: 866).
Viljamaa ym. (2012) käyttävät termiä ’työkyvyn tuen toimintamalli’. Mallit ohjaavat tukemaan työkyvyn hallintaa, seuraamaan työkykyä tai tarjoamaan ja antamaan varhaista
tukea työntekijälle. ”Työkyvyn tuen mallit” tulivat suomalaiseen työelämään 1990-luvun
lopulla ja ovat siitä alkaen kehittyneet edelleen. Kolmeksi 2010-luvun kehitystrendiksi
Viljamaa ym. (2012) nimeävät mallien laajentumisen koskemaan kaikkia työntekijän työkyvyn kannalta riskialttiita kohtia hänen työurallaan, työyhteisökysymysten huomioimisen sekä työkyvyttömyysriskeihin puuttumista tehostetusti; myös työurien jatkamisen tukeminen mainitaan. Malleilla voidaan luoda yhteneviä käytäntöjä työpaikoille ja olennaista onkin, että ne toimivat arjessa. Mallien käytännön toimivuutta olisi hyvä arvioida
työpaikoilla esim. työsuojelutoimikunnissa, jolloin toteutetaan työturvallisuuslain henkeä.
Mallien rinnalla korostuu esimiestyö. (Viljamaa – Uitti – Kurppa – Juvonen-Posti 2012:
28-29, 56, 69.) Varhaisen tuen mallit toimivat työyhteisössä välineinä tiedottamiseen ja
ennaltaehkäisyyn. Ne myös tarjoavat esimiehille työkaluja riittävän aikaiseen asioiden
puheeksi ottamiseen eli toteuttaman lakisääteistä tehtäväänsä. (Ahola – Virtanen – Pirkola – Suvisaari 2010: 21.)
Varhaisen tuen mallin rakentamisessa on hyvä huomioida työpaikan ja työterveyshuollon
välinen yhteistyö. Mallin mukaan toimittaessa liikkeelle lähtö on aina työpaikalla tai työterveyshuollossa tehty havainto työkyvyn ongelmasta, jolloin siihen reagoidaan ottamalla
asia puheeksi esimiehen ja työntekijän välisessä keskustelussa. Keskustelussa kartoitetaan työhön liittyvät ongelmat, jonka jälkeen niille etsitään ratkaisuja ja toteutetaan työ-
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paikalla se mikä on sovittu. Tilannetta seurataan ja arvioidaan; koko prosessin tavoitteena on, että työntekijä jaksaa ja hänen on mahdollista jatkaa työssään. (Juvonen-Posti
– Jalava 2008:46)

7

7.1

Opinnäytetyön toteutus

Tutkimuksellinen kehittäminen

Opinnäytetyön toteuttamismenetelmäksi valittiin tutkimuksellisen kehittämistyö. Toikko
ja Rantanen (2009) kuvaavat kehittämistoiminnan käytännölliseksi asioiden korjaamiseksi, parantamiseksi ja edistämiseksi, joka on aina tavoitteellista ja tähtää muutokseen. Kyse on heidän mukaansa tiedontuotannosta, jossa kysymyksenasetteluilla lähtökohta on käytännön työelämässä. Ojasalon ym. (2013) mukaan tutkimukselliseen kehittämiseen kuuluu yleensä käytännöllisten ongelmien ratkaisemista, käytäntöjen uudistamista sekä ammatillisen tiedon luomista. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin varhaisen
tuen mallin uudistamiseen. Tutkimuksellisuus näkyy kehittämistyössä siten, että kehittämisprosessi etenee järjestelmällisesti, analyyttisesti ja kriittisesti sekä niin, että aiheesta
olemassa olevia teorioita ja tietoperustaa hyödynnetään kehittämistyössä ja tuotettu tieto
ja ratkaisut rakentuvat näiden päälle. Vastaavasti tuotettu tieto on kyettävä liittämään
olemassa olevaan teoreettiseen tietoon ja reflektoimaan mahdollisesti syntynyttä käytännön teoriaa. Kehittämisen eteneminen ja tulokset dokumentoidaan järjestelmällisesti
ja tieto levitetään käyttöön. Tässä opinnäytetyössä tiedonhankinta suunniteltiin olemassa olevan tutkimustiedon, lainsäädännön ja KUA:n työtä ohjaavien dokumenttien
sekä työyhteisössä käytyjen keskustelujen pohjalta. (Ojasalo ym. 2013: 18-22; Toikko –
Rantanen 2009: 16, 22.)
Tutkimuksellisessa kehittämistyössä käytetään Ojasalon (2013) mukaan usein erilaisia
tiedonhankinnan ja osallistamisen välineitä ja yhdistetään erilaisia tapoja työskennellä,
jotta kehittämisen kohteena olevasta asiasta tai teemasta saadaan riittävän monipuolinen käsitys ja sen lopputulos palvelee käytäntöä. Tässä opinnäytetyössä käytettiin osallistavina menetelminä keskusteluja, tiedonhankintaan kyselyä ja palautekyselyä sekä
benchmarkingia, joka tarkoittaa erilaisten varhaisen tuen mallien etsimistä ja käyttämistä
vertailukohtina. Mallin tietoperustaa laajennettiin, erityisesti opinnäytetyön alkuvaiheessa, mutta myös prosessin edetessä, sopivien lähteiden läpikäymisellä. (Ojasalo ym.
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2013: 37, 40-41, 43.) Tämän kehittämistyön eteneminen on kuvattu vaiheittain seuraavissa alaluvuissa ja kuviossa 1.

7.1.1.
Kehittämiskohteen
valinta ja alustava
tavoite
7.1.2.
Tutkimuspäiväkirja
kehittämisprosessin
tukena

9.2. Uudistettu malli

7.1.3. -7.1.4. Kysely
esimiehille

9.1. Palautepyyntö
esimiehille

9.1. Esitys
uudistetuksi malliksi

7.2. Aineiston
analyysi

Kuvio 1. Varhaisen tuen mallin uudistaminen

7.1.1

Kehittämiskohteen valinta ja alustava tavoite

Tämä opinnäytetyö lähti liikkeelle keskusteluista Kirkon Ulkomaanavun hallintojohtajan
kanssa. Keskusteluissa kehittämiskohteeksi valittiin varhaisen tuen mallin uudistaminen.
Perusteluna uudistamiselle oli organisaatiossa ja toimintaympäristössä viime vuosina tapahtuneet, tarkemmin luvussa 3 kuvatut muutokset: KUA:n henkilökunnan määrä on
kasvanut, monikulttuurisuus lisääntynyt ja työympäristöjen painopiste on siirtynyt Helsingistä ohjelmamaihin. Lisäksi KUA:n globaali strategia vuodesta 2017 eteenpäin painottaa vastuullista ja kestävää henkilöstöjohtamista ja panostamista työntekijöiden hyvinvointiin (Kirkon Ulkomaanapu 2016a: 19).
Suunnitteluvaiheessa perehdyttiin nykyiseen KUA:n varhaisen tuen malliin ja kartoitettiin
työhyvinvointiin ja varhaiseen tukeen liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä organisaation toimintaa ohjaavia dokumentteja, periaatteita ja lainsäädäntöä. Kehittämistehtäväksi (kts.
Luku 2) määriteltiin varhaisen tuen mallin uudistaminen organisaation esimiesten osaa-
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mista prosessissa hyödyntäen. Tavoitteena oli uudistaa malli niin, että se olisi käyttökelpoinen globaalissa ja monikulttuurisessa organisaatiossa. Tavoitteen määrittelyn jälkeen
uudistaminen jatkui tietoperustan laajentamisella kirjallisuuden pohjalta sekä esimiehille
suunnattavan kyselyn muokkaamisella tutkimuskysymysten pohjalta.

7.1.2

Tutkimuspäiväkirja kehittämisprosessin tukena

Tässä opinnäytetyöprosessissa, ennen varsinaisen kehittämistyön toteuttamista käytiin
alustavia keskusteluja teemasta hallintojohtajan, joka oli myös opinnäytetyön työelämäohjaaja, organisaation kehittämispäällikön sekä työympäristötoimikunnan kanssa, joka
on KUA:ssa työnantajan ja työntekijöiden kuukausittain kokoontuva yhteistoiminnallinen
foorumi. Keskustelujen tarkoituksena oli alustavasti kartoittaa heidän ajatuksiaan varhaisesta tuesta ja siinä erityisesti huomioon otettavista asioista. Keskusteluista tehtiin muistiinpanot tutkimuspäiväkirjaan ja niiden sisältöä on kuvattu luvussa 7.1.2. Hirsjärven ym.
(2009) mukaan tutkimuspäiväkirja on apuväline tutkimuksen tekemisessä ja oman tutkimusprosessin seuraamisessa ja edistämisessä. Se voi olla vapaamuotoinen ja siihen
kirjataan kaikkea tutkimukseen ja tutkimusprosessiin liittyvää. Tutkimuspäiväkirjan merkintöjä hyödynnettiin paitsi kehittämistehtävän rajaamisessa, myös uudistettavan mallin
muokkaamisessa ja raportin kirjoittamisessa koko prosessin ajan. (Hirsjärvi – Remes –
Sajavaara 2009: 45.)
Olemassa oleva tietoperusta ja käydyt alustavat keskustelut ohjasivat varsinaisen kehittämistehtävän tarkempaa määrittelyä ja rajaamista (kts luku 2) sekä kyselylomakkeen
(liite 4) kysymysten muodostamista. Kehittämistyön fokus säilytettiin käytännön työssä,
opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteen mukaisena. Keskustelujen lisäksi tutkimuspäiväkirjaan kirjattiin muistiinpanoja teoria-aineistosta sekä opinnäytetyöseminaareissa ja
ohjauksissa käydyistä keskusteluista ja havainnoista.

7.1.3

Kysely esimiehille

Tässä opinnäytetyössä tarvittavaa tietoa kerättiin opinnäytetyön tekijän laatimalla KUA:n
esimiehille (N=46) suunnatulla kyselylomakkeella (liite 4). Lomakkeessa on sekä suljettuja (30 kpl) että avoimia (8 kpl) kysymyksiä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää esimiesten käsityksiä varhaisesta tuesta. Otokseksi valittiin kaikki KUA:n globaalin organisaation
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esimiehet ja viimeisen vuoden aikana esimiestehtävän KUA:ssa lopettaneet, jotka edelleen työskentelevät organisaatiossa (N=46). Kyselyyn valituilla esimiehillä on tehtävänsä
ja työkokemuksensa vuoksi tietoa ja kokemusta varhaisesta tuesta sekä työlainsäädännön mukainen velvoite huolehtia työntekijöiden työhyvinvoinnista. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 67,105; Tuomi – Sarajärvi 2009: 85-86; Kylmä - Juvakka 2007:
26.)
Kyselylomakkeen (liite 4) kysymykset muodostettiin opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämistehtävän, olemassa olevan tietoperustan sekä edellä kuvattujen alustavien keskustelujen pohjalta. Kyselylomakkeen avulla selvitettiin esimiesten näkemyksiä käytössä
olevasta varhaisen tuen mallista (kysymykset 5-6, 8) kokemuksia toimivista tavoista
osoittaa varhaista tukea työntekijöille (kysymykset 7 ja 34), varhaisen tuen tarpeesta ja
haasteista KUA:ssa (kysymykset 9-33, 35) sekä esimiesten näkemyksiä varhaisen tuen
kehittämistarpeista (kysymykset 36-38). Näin pyrittiin saamaan esille ja jaettavaksi työyhteisössä jo oleva osaaminen, johon Ojasalo ym. (2013) viittaavat. (Ojasalo ym. 2013:
25.)
Ennen varsinaisen kyselyn toteuttamista lomaketta testattiin. Yksi aiemmin organisaatiossa esimiehenä toiminut henkilö vastasi 9.1.2018 päivätyn luonnoksen kysymyksiin ja
antoi palautetta lomakkeesta. Testauksen tarkoituksena oli kartoittaa, ovatko kysymykset ymmärrettäviä ja saadaanko vastauksilla tietoa, jota on tarkoitus kerätä. Testauksen
perusteella lomakkeelle tehtiin tarkennuksia, ennen varsinaisen kyselyn toteuttamista.
Kyselyn taustatietoihin tarkennettiin pääsiallinen työskentelypaikka koskemaan esimiehenä työskentelyä. Varhaisen tuen mallia koskevat kysymykset tarkennettiin koskemaan
nykyistä varhaisen tuen mallia. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ongelmia koskeviin kysymyksiin tehtiin neljässä kohdassa tarkennuksia: Lisättiin työajan käyttöä ja työsuoritusta
koskevaan kohtaan väittämä, joka koskee työntekijän kokemusta työmäärästä, toimenkuvan laajuudesta ja niiden suhteesta työaikaan. Lomakkeeseen lisättiin uutena kohtana
työstä palautuminen ja sen alle kaksi väittämää, jotka koskevat työntekijän kokemusta
palautumisajasta työjakson jälkeen ja työympäristön sijainnista johtuvaa palautumismahdollisuuksien rajallisuutta. Työntekijän käytöksen muutoksia koskevaan kohtaan lisättiin
stressiä koskeva väittämä. Alkoholia ja päihteitä koskevassa kohdassa tarkennettiin
päihtyneenä työskentelyä koskevaa väittämää lisäämällä myös krapulaisena työskentely.
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Kyselyn saatteessa (liite 3) avattiin vastaajalle kehittämistyön taustat, kerrottiin varhaisen tuen perustuvan lainsäädäntöön, Duty of care -periaatteeseen ja KUA:n globaaliin
strategiaan, motivoitiin ja annettiin mahdollisuus vastata kyselyyn nimettömästi, jotta yksittäisen vastaajan henkilöllisyys ei käy ilmi. Vastaajille kerrottiin, että kyselyn palauttaminen on käytännössä suostumus annetun tiedon käyttöön.
Lopullisessa kyselylomakkeessa (liite 4) on 4 taustakysymystä (kysymykset 1-4), 9 suljettua kysymystä (kysymykset 5-6 ja 9-32) sekä 8 avointa kysymystä (kysymykset 7-8 ja
33-38). Suljetuissa kysymyksissä on 2 kyllä-ei -kysymystä ja 7 monivalintakysymystä,
joissa on valinta-asteikko. Avoimissa kysymyksissä vastaajat voivat vapaasti kuvata ajatuksiaan, osaamistaan ja kokemuksiaan varhaisesta tuesta. Yhdessä avoimessa kysymyksessä kysyttiin yhtä asiaa ja jätetään tyhjä tila vastausta varten.
Taustatietoina kysyttiin vastaajan sukupuoli (kysymys 1), ikä (kysymys 2), esimieskokemuksen pituus vuosina (kysymys 3) ja työpaikan sijainti (kysymys 4), onko se Suomessa
vai alue- tai maatoimistossa. Käytössä olevasta varhaisen tuen mallista kysyttiin, onko
se tuttu (kysymys 5) ja onko vastaaja käyttänyt sitä apuna työssään (kysymys 6) sekä
käyttökokemuksia (kysymys 7) ja millaista palautetta olemassa olevasta mallista halutaan antaa (kysymys 8). Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ongelmiin viittaavien merkkien
esiintymisestä työyhteisössä ja vastaajien havaintoja niistä, kysyttiin monivalintakysymyksillä (kysymykset 9-32) ja yhdellä avoimella kysymyksellä (kysymys 33). Vastaajia
pyydettiin kuvaamaan (kysymys 34), kuinka he ovat toimineet tilanteissa, joissa työntekijä on tarvinnut varhaista tukea. Lisäksi kysyttiin (kysymys 35) mitkä ovat vastaajien
mielestä suurimmat varhaisen tuen haasteet KUA:ssa. Lopuksi (kysymys 36) kysyttiin,
miten varhaista tukea tulisi vastaajien mielestä kehittää KUA:ssa ja millaista tietoa he
tarvitsevat varhaisesta tuesta voidakseen nykyisessä tehtävässään tukea työntekijöiden
työssä jaksamista (kysymys 37) sekä mitä muuta he haluavat sanoa varhaisesta tuesta
(kysymys 38). Tutkimuskysymysten ja kyselylomakkeen (liite 4) kysymysten yhteys on
kuvattu taulukossa 1.
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Taulukko 1.

Kyselylomakkeen kysymysten muodostaminen

Opinnäytetyötä ohjaavat kysymykset
Millaisia näkemyksiä esimiehillä on käytössä
olevasta varhaisen tuen mallista?

Millaisia näkemyksiä esimiehillä on varhaisen
tuen haasteista?

Millaisia kokemuksia esimiehillä on työtekijöiden varhaisesta tukemisesta?
Millaisia näkemyksiä esimiehillä on varhaisen
tuen kehittämistarpeista?

7.1.4

Kyselylomakkeen kysymykset
Käytössä olevasta varhaisen tuen mallista kysyttiin, onko se tuttu (kysymys 5) ja onko vastaaja käyttänyt sitä apuna työssään (kysymys
6) sekä käyttökokemuksia (kysymys 7) ja millaista palautetta olemassa olevasta mallista
halutaan antaa (kysymys 8).
Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ongelmiin viittaavien merkkien esiintymisestä työyhteisössä ja
vastaajien havaintoja niistä, kysyttiin monivalintakysymyksillä (kysymykset 9-32) ja yhdellä
avoimella kysymyksellä (kysymys 33). Lisäksi
kysyttiin (kysymys 35) mitkä ovat vastaajien
mielestä suurimmat varhaisen tuen haasteet
KUA:ssa
Vastaajia pyydettiin kuvaamaan (kysymys
34), kuinka he ovat toimineet tilanteissa,
joissa työntekijä on tarvinnut varhaista tukea.
Lopuksi (kysymys 36) kysyttiin, miten varhaista tukea tulisi vastaajien mielestä kehittää
KUA:ssa ja millaista tietoa he tarvitsevat varhaisesta tuesta voidakseen nykyisessä tehtävässään tukea työntekijöiden työssä jaksamista (kysymys 37) sekä mitä muuta he haluavat sanoa varhaisesta tuesta (kysymys
38).

Kyselyn toteuttaminen

Kyselyn vastaamispyyntö lähetettiin kaikille vastaajille sähköpostina, joka sisälsi saatekirjeen tekstin (liite 3), linkin sähköiseen kyselyyn (liite 4) sekä viestin liitteenä organisaation käytössä olevan varhaisen tuen mallin. Sähköposti liitteineen ja linkistä avautuva
kysely olivat englanniksi ja suomeksi, jolloin vastaajalla oli mahdollisuus valita kieli, jolla
vastaa. Kysely toteutettiin KUA:n käytössä olevalla Questback Essentials–työkalulla
(Questback 2018). Kyselyn aineiston luottamuksellisen käsittelyn turvaamiseksi järjestelmään luotiin uusi käyttäjäprofiili, joka oli vain kyselyn tekijän käytössä kyselyn koko
keston ajan. Vastaajien nimet saatiin KUA:n henkilöstöosaston rekisteristä ja maatoimistojen osalta maajohtajille 2.3.2018 lähetetyllä sähköpostipyynnöllä.
Kysely lähetettiin 44 vastaajalle 6.3. sekä kahdelle vastaajalle 7.3., jolloin saatiin näiden
yhteystiedot. Kaikille vastaajille annettiin vastausaikaa 25.3.2018 asti. Määräaikaan
mennessä kyselyyn tuli 16 vastausta, jolloin kyselyn vastausprosentiksi tuli 34,78. Lisäksi kyselyyn tuli yksi palautteena yksi sähköpostiviesti, jossa oli kommentoitu olemassa olevaa Varhaisen tuen mallia. Viestin sisältöä ei analysoitu kyselyn vastausten
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mukana vaan sen sisältö huomioitiin alustavan ja lopullisen varhaisen tuen mallin muokkaamisessa.

7.2

Aineiston analyysi

Kyselylomakkeella kerätty määrällinen aineisto analysoitiin kvantitatiivisin analyysimenetelmin ja laadullinen aineisto sisällön analyysin keinoin. Ennen analyysia kerätty aineisto siirrettiin kokonaisuudessaan Questback Essentials -työkalusta Wordiin ja Exceliin. Analyysi toteutettiin noudattaen kysymysten järjestystä lomakkeella.

7.2.1

Määrällisen aineiston analyysi

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa analyysimenetelmät valitaan sen mukaan, millainen tutkimus on kyseessä, mikä on sen tarkoitus ja mitkä ovat tutkimusongelmat. (Kankkunen
– Vehviläinen-Julkunen 2013: 60, 129). Tässä opinnäytetyössä määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimusaineiston analyysi perustui aineiston kuvaamiseen ja tulkitsemiseen frekvenssien ja prosenttiosuuksien avulla. Frekvenssit ja prosenttiosuudet ovat kvantitatiivisten analyysien tavanomaisia kuvailutapoja. Frekvenssi tarkoittaa tilastoyksiköiden
määrää kussakin luokassa ja se voidaan kuvata numeroin. (Kankkunen – VehviläinenJulkunen 2013: 132.) Tarpeen mukaan analyysissä voidaan käyttää selventäviä taulukoita ja kuvioita (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 161). Koska kvantitatiivinen
aineisto oli suhteellisen pieni, sen analyysiin ei käytetty erillisiä tilasto-ohjelmia.
Kyselylomakkeen suljetuilla kysymyksillä pyrittiin saamaan suuntaa antavaa tietoa työhyvinvoinnin ja työkyvyn haasteista ja ongelmista. Havaintoja työkyvyn ja työhyvinvoinnin ongelmista kartoitettiin Likert -asteikollisilla kysymyksillä (Leskinen 2016: 22). Teemaa koskevissa kysymyksissä (kysymykset 9-32) on kolme eri vastausvaihtoehtoa
(usein – joskus – ei koskaan) sisältävä asteikko.
Tässä opinnäytetyössä kyselyn vastaajien taustatiedot (kysymykset 1-4) raportoitiin
sekä tekstinä, että käyttäen taulukkoa, jossa on sekä frekvenssit että prosenttiosuudet.
Kyselyn kaksi ensimmäistä kysymystä (kysymykset 5 ja 6) ovat suljettuja kyllä-ei -valintakysymyksiä, niissä mitta-asteikkona on luokitteluasteikko (Kankkunen - VehviläinenJulkunen 2013: 129,131). Nämä kysymykset analysoidaan avaamalla tulokset tekstinä

23

sekä frekvenssitaulukkona. Kysymysten 9-32 osalta tulokset kuvataan samoin tekstinä
ja frekvenssitaulukkona.

7.2.2

Laadullisen aineiston analyysi

Laadullisen aineiston analyysin lähtökohtana oli tutkia vastaajien näkökulmaa todellisuuteen (Kylmä – Juvakka 2007: 29). Kyselylomakkeen avointen kysymysten (kysymykset
7-8 ja 33-38) tuottama laadullinen aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä
(Kylmä – Juvakka 2007: 29). Kerätystä aineistosta etsittiin samanlaisuuksia, eroja ja toimintatapoja (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 66).
Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan sisällön analyysin tarkoitus on luoda selkeä kuvaus tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Analyysi tiivistää tutkimuksen aineiston,
säilyttäen sen sisältämän informaation. Aineistolähtöinen analyysi aloitettiin koko aineistoon perehtymisellä, lukemalla se useamman kerran läpi. Tässä opinnäytetyössä analyysiyksiköksi valittiin ilmaus, lauseen osa, kokonainen lause tai ajatuskokonaisuus. Kysymyksiin vastaajat saivat vastata joko suomeksi tai englanniksi ja analyysivaiheessa
alkuperäisiä tekstejä ei käännetty englannista suomeksi, mutta niistä poimitut pelkistetyt
ilmaukset kirjoitettiin suomeksi. Analyysi eteni niin, että aineiston läpi lukemisen jälkeen
kaikki avoimet vastaukset yhdistettiin aluksi kysymyskohtaisesti peräkkäin samaan Excel
-tiedostoon, käyttäen alkuperäisiä vastauksia sellaisenaan. Näistä alkuperäisilmauksista
poimittiin, Tuomen ja Sarajärven (2009) kuvaamalla tavalla, tutkimustehtävään nähden
olennaiset ja tiiviit pelkistetyt ilmaukset alkuperäisilmausten viereiseen sarakkeeseen.
(Tuomi – Sarajärvi 2009: 108-110.)
Analyysin alussa lähtökohta oli, että aineiston voi analysoida kysymysten mukaan niin,
että jokaisen avoimen kysymyksen (8 kpl, kysymykset 7-8 ja 33-38, liite 4) vastaukset
analysoidaan omana kokonaisuutenaan. Vastaukset tuottaisivat aineistoa kunkin kysymyksen teemasta. Aineiston läpi lukemisen perusteella oli kuitenkin huomioitava, että
vastaajat olivat kirjoittaneet vastauksiinsa myös sisältöä, joka tuotti aineistoa vastaukseksi toisiin kysymyksiin ja näin olikin tarpeen tarkastella aineistoa kokonaisuutena
kaikkien avointen vastausten osalta. Seuraava vaihe oli aineiston ryhmittely eli klusterointi, joka tarkoittaa samankaltaisten ilmausten ryhmittelyä alaluokkiin ja tarvittaessa
luokkien yhdistämistä yläluokiksi. Näin analyysi eteni siten, että sen lähtökohtana käytettiin itse aineistoa, kuten Kylmä ja Juvakka (2007: 29) kuvaavat. Kun aineisto oli koottu
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luokkiin, niistä voitiin muodostaa teoreettisia, kokoavia käsitteitä. Aineisto ohjasi teoreettisten, kokoavien käsitteiden muodostumista niin, että kokoavat käsitteet voivat muodostua myös eri kysymysten tuottamista ilmauksista, kuten edellä on kuvattu. Tässä opinnäytetyössä ei muodostettu kokoavia teoreettisia käsitteitä, sillä aineisto oli melko suppea. (Tuomi - Sarajärvi 2009: 110-112; Kylmä – Juvakka 2007: 29.) Taulukossa 2 kuvataan esimerkki aineiston analyysin etenemisestä.
Taulukko 2.

Esimerkki avointen vastausten analyysistä

Pelkistetty ilmaus
malli päivitettävä käyttökelpoiseksi monikulttuurisiin ympäristöihin ja maatoimistoihin
haaste kuinka saadaan toimimaan monikulttuurisen henkilöstön parissa
monikulttuurisuus huomioitava mallin kehittämisessä
Vertaistuki ja tietojen vaihto

Alaluokka
Monikulttuurisuuden huomioiminen

Esimiesten vertaistuki

vertaistuki
Asioiden käsittely yhdessä
Keskustelua asiasta
Esimiesten vertaistuki
Vertaistuki, käytännön kokemusten jakaminen
Panostettava mallin lanseeraamiseen koko henkilöstölle
Koko henkilöstön osallistaminen
Henkilökunnan perehdytys
Asiasta puhuminen sen tiedostamiseksi ja tunnistamiseksi
Malli osaksi koko henkilöstön
perehdytystä
Johdon viestittävä, että työhyvinvointi on prioriteetti
Esimiesten osallistaminen ja
osaamisen hyödyntäminen
mallin kehittämisessä sitouttaa heidät siihen
Tapausesimerkit KUA:sta
Tietoa kuinka toimia käytännössä
Kirjoitettu malli tarpeen
Kirjoitettu teksti tukena ongelmatilanteissa

Koko työyhteisön asia

Käytännön sovellukset

Yläluokka
Varhaisen tuen kehittämistarpeet
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Ennen kyselyn toteuttamista käydyt keskustelut työelämäohjaajan, kehittämispäällikön
ja työympäristötoimikunnan kanssa kirjattiin tutkimuspäiväkirjaan. Keskusteluista syntyi
aineistoa viisi käsinkirjoitettua sivua. Tämän aineiston pääasiallinen sisältö kuvataan luvussa 8.1. Aineiston ollessa määrältään melko pieni, sitä ei analysoitu sisällön analyysinä vaan aineistosta ainoastaan poimittiin keskeiset huomiot raporttiin.

8

Opinnäytetyön tulokset

8.1

Alustavat keskustelut

Työyhteisössä käytyjen alustavien keskustelujen pohjalta tärkeimmät havainnot olivat
toiveet varhaisen tuen käytön laajentamisesta organisaatiossa ja sen liittäminen aiempaa kiinteämmin osaksi esimiestyön ja hyvän johtamisen kokonaisuutta, organisaation
työtä ohjaaviin dokumentteihin ja työnantajan vastuuseen perustuen. Samoin ohjelmatyössä kentällä työskentelevien ja työskennelleiden esimiesten kokemuksen hyödyntämistä uudistamisessa korostettiin, sillä kokemusta ajateltiin olevan runsaasti ja sen olevan olennaista varhaisen tuen mallin uudistamisessa. Lisäksi esimiehet nähtiin avainhenkilöinä uudistetun mallin käytön edistämisessä. Monikulttuurisuus ja kommunikaation
kulttuurisidonnaisuus nousi esille lähes kaikissa keskusteluissa ja sitä pidettiin uudistamisessa paitsi olennaisena huomioon otettavana asiana, myös haasteena uudistukselle.

8.2

Kyselyn tulokset

Opinnäytetyön tulokset kuvataan seuraavissa alaluvuissa tutkimuskysymysten mukaisesti.

8.2.1

Vastaajien taustatiedot

Kysely lähetettiin 46:lle esimiesasemassa olevalle henkilölle KUA:n globaalissa organisaatiossa. Vastauksia saatiin 16 henkilöltä (n=16), joista 56,3% (n=9) oli miehiä, 43,8%
(n=7) naisia ja 0,0% (n=0) muunsukupuolisia. Vastaajat (n=16) olivat kyselyn toteutuksen aikaan iältään 32-59-vuotiaita ja heillä oli esimieskokemusta 0-25 vuotta, keskiarvo
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9,96 vuotta. Vastaajista 43,8 % (n=7) nimesi pääasialliseksi työskentelypaikakseen esimiehenä Helsingin toimiston ja 56,3% (n=9) maa- tai aluetoimiston. Vastaajien taustatiedot on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3.

Vastaajien taustatiedot

Taustatiedot
Sukupuoli
Ikä
Esimieskokemus vuosina
Pääasiallinen työskentelypaikka
esimiehenä

8.2.2

n

%

Mies
Nainen
Muu
32-59
0-25
Helsinki

9
7
0
16
16
7

56,3
43,8
0
100
100
43,8

Maa- tai aluetoimisto

9

56,3

Esimiesten näkemykset käytössä olevasta varhaisen tuen mallista

Vastaajista 37,5% (n=6) ilmoitti tuntevansa KUA:n käytössä olevan varhaisen tuen mallin
ja 62,5% (n=10) ilmoitti ettei tunne mallia. Vastaajista 7 (n=7) vastasi kysymykseen mallin käytöstä. Heistä 57,1% (n= 4) ilmoitti että on käyttänyt mallia työssään ja 42,9% (n=3)
ilmoitti ettei ole käyttänyt mallia työssään. 4. Tähän kysymykseen ei pyydetty vastausta
niiltä, jotka ilmoittivat, etteivät tunne mallia. Vastaukset on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4.

KUA:n varhaisen tuen mallin tunteminen ja käyttö

KUA:n varhaisen tuen mallin
tunteminen ja käyttö
Tunteeko mallin
Mallin käyttö työssä

Tuntee
Ei tunne
On käyttänyt
Ei ole käyttänyt

n

%

6
10
4
3

37,5
62,5
57,1%
42,9%

Avoimissa vastauksissa olemassa olevaa mallia koskeva palaute jakautui kahteen alaluokkaan: mallin toimivat osat ja kehitettävät osat. Toimivaa käytössä olevassa mallissa
olivat vastaajien mukaan sen olemassaolo ja varhaisen tuen huomioiminen ylipäätään.
Malli koettiin käytännölliseksi, sairauspoissaolojen rajoja selkiinnyttäväksi, mallissa olevat esimerkit toimiviksi, sekä mallin huomioivan ongelmatilanteet ja tukevan asioihin
puuttumista niissä. Lisäksi todettiin mallin toimivan Helsingin toimiston työympäristössä.
Periaate on hyvä ja kannustaa tarttumaan hankaliin asioihin ajoissa.
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Mallissa oli vastaajien mielestä myös kehitettävää. Toivottiin mm., että mallissa keskityttäisiin nykyistä enemmän ongelmien synnyn ehkäisyyn.
Monet varhaisen tuen mallin listauksista vaikuttivat ennemminkin tuesta tilanteen
jo kehityttyä tai olevan ns. päällä eikä niinkään varhaiselta tuelta. Olisi hyvä myös
miettiä miten voi jo oikeasti varhaisessa vaiheessa estää tilanteen etenemisen
hankalaan vaiheeseen.

Malli koettiin paikoin vaikealukuiseksi ja sille toivottiin olemassa olevaa muotoa havainnollisempaa esitystapaa ja tekstin muokkaamista paikoitellen. Mallissa oleville ongelmakuvauksille toivottiin myös ratkaisuja sekä esimiehille perehdytystä malliin. Käytössä olevan mallin ei koettu tukevan työn tulosten seuraamista eikä huomioivan etäjohtamista.
Varhaisen tuen malli ei nykyisellään huomioi heitä, jotka johtavat etänä toisessa
maassa toimivia alaisiaan.

Mallissa mainittua sairauspoissaolojen määrän seuraamista työntekijöiden hyvinvoinnin
edistämiseksi toivottiin paremmin tiedoksi koko henkilöstölle ja toimintatavan ulottamista
paremmin koko organisaatioon. Lisäksi toivottiin, että mallissa selvennettäisiin tarkemmin työterveyshuollon rooli Helsingissä ja maatoimistoissa. Mallin toimivuutta ja kehitystarpeita koskevat maininnat aineistossa on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5.

Näkemykset käytössä olevasta varhaisen tuen mallista

Näkemykset mallista
toimivaa

kehitettävää

Pelkistetyt ilmaukset aineistossa
Varhaisen tuen huomioiminen mallin muodossa
Toimiva kokonaisuus
Hyödyllinen käytännön tilanteissa
Selkiinnyttää sairauspoissaolojen rajat
Toimii Helsingin toimistolla
Keskittyminen
ongelmien
synnyn ehkäisyyn
Sairauspoissaolojen seuranta
koskemaan koko organisaatiota
Työn tulosten seuraamisen
tuki
Esimiehille perehdytys mallista
Työterveyshuollon roolin tarkennus sijainnin mukaan
Teksti vaatii muokkausta /on
vaikealukuista
Havainnollisempi esitystapa
Ongelmakuvauksille ratkaisut
Etäjohtamisen huomioiminen

Ilmausten
tossa
3
3
5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

määrä

aineis-
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8.2.3

Esimiesten kokemukset työntekijöiden varhaisesta tukemisesta

Vastaajat saivat myös halutessaan kertoa esimerkkejä tilanteista, joissa olivat käyttäneet
nykyistä mallia. Vastaajat kuvasivat tilanteita, joissa työntekijällä oli ilmennyt ylikuormitusta, poissaoloja työstä eri syistä, työtehtävistä selviytyminen oli ollut haastavaa, työntekijän työtyytyväisyys oli ollut alentunut tai työntekijä oli ollut tyytymätön työn tekemisen
tapaan, jolloin päätöksentekoprosesseja on avattu työntekijälle. Myös työajoista oli keskusteltu, sekä käyty ns. kolmikantakeskusteluja, joissa mukana oli myös työterveyshuolto. Vastaajat kuvasivat myös käyttäneensä mallin kuvaamaa toimintatapaa, vaikka
eivät olleet tietoisia itse mallin olemassaolosta. Mallin käyttökokemukset on kuvattu taulukossa 6.
Taulukko 6.

Nykyisen mallin käyttökokemukset

Tilanne, jossa mallia käytetty
Työntekijän poissaolot
Työntekijän työsuorituksen haasteet
Työntekijän ylikuormitus
Keskustelu työajan käytöstä
kolmikantakeskustelu
Työntekijän työtyytyväisyys alentunut
Työpaikan
päätöksentekoprosesseista keskustelu
Mallin mukaista toimintatapaa käytetty, vaikkei tietoa mallin olemassaolosta

Ilmausten määrä aineistossa
3
2
1
1
1
1
1
1

Vastaajat kertoivat myös yleisesti kokemuksiaan varhaisen tuen käytöstä. Vastauksista
keskeisimmäksi asiaksi nousivat keskustelu sekä keskustelua seuraavat erilaiset jatkotoimenpiteet, joista muodostui aineiston kaksi alaluokkaa. Nämä kokemukset työntekijöiden varhaisesta tukemisesta on kuvattu jäljempänä taulukossa 7.
Varhaisen tuen soveltamisessa käytäntöön kuvattiin keskeiseksi normaali, säännöllinen
kommunikaatio työntekijöiden kanssa, mikä on toimiva keino pysyä ajan tasalla työntekijöiden voinnista ja auttaa havaitsemaan mahdolliset tuen tarpeet. Keskusteluja oli käyty
esimiehen ja alaisen kesken, kun tarvetta tuelle oli ilmennyt, myös jatkokeskusteluja oli
sovittu. Keskusteluja seuraavia jatkotoimenpiteitä olivat mm. ohjaaminen eteenpäin
esim. työnohjaukseen sekä yhteistyö työterveyshuollon kanssa, ohjaus päihdehoitoon,
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työntekijöiden määrääminen vapaalle, seuraamusmenettelyn käyttöönotto ja erilaiset
seurantatapaamiset kunkin tilanteen vaatimalla tavalla.
Varhaisen tuen kohdalla olen käynyt keskusteluita ja kannustanut työnohjauksen
käyttöön. Erilaisia järjestelyitä työn tekemisen suhteen on myös sovittu.

Jatkotoimenpiteinä esille nousivat myös työn määrään, tavoitteisiin ja rajaamiseen liittyvät kysymykset ja niiden vaikutus työhyvinvointiin. Näidenkin selvittämisessä keskustelu
oli kuvattu ensisijaiseksi ja työn määrän rajaaminen, tehtävien priorisointi ja selkeä tavoitteista sopiminen toimenpiteinä sekä asioihin palaaminen myöhemmin sovitusti työntekijän vointia seuraten.
Taulukko 7.

Kokemukset työntekijöiden varhaisesta tukemisesta

Toimintatavat

Pelkistetyt ilmaukset aineistossa

keskustelu

Keskustelu
Seurantatapaamiset/keskustelut
Säännöllinen kommunikaatio
Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
Ohjaus työnohjaukseen
Ohjaus päihdehoitoon
Työntekijän määrääminen vapaalle
Seuraamusmenettelyn käyttöönotto
Työn tavoitteista ja määrästä sopiminen

Keskustelun jatkotoimenpiteet

8.2.4

Ilmausten määrä aineistossa
7
1
2
2
2
1
1
1
5

Esimiesten näkemykset varhaisen tuen haasteista

Vastaajia pyydettiin valitsemaan lähinnä omaa havaintoansa oleva vaihtoehto työkyvyn
ja työhyvinvoinnin ongelmien merkeistä omassa työyhteisössään tai omien alaistensa
käytöksessä. Tulokset kuvataan kuviossa 2. Työhyvinvoinnin ja työkyvyn ongelmat oli
kyselyssä jaoteltu ryhmiin, jotka olivat poissaolot (9-11), työajan käyttö ja työsuoritus (1216), työstä palautuminen (17-18), muutokset työntekijän käytöksessä (19-23), alkoholi ja
päihteet (24-25), työ ja yksityiselämä (26-27) sekä työyhteisön toimivuus (28-32).
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Kuvio 2. Vastaajien omat havainnot työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin ongelmista

Vastaajista 31% raportoi selittämättömiä poissaoloja esiintyvän joskus ja 69% ei koskaan. Sairauspoissaoloja ilmeni usein 6%n mielestä vastaajista ja 81%:n mielestä joskus
13% mielestä ei lainkaan. Lomien, vapaiden ja viikonloppujen jälkeisiä poissaoloja esiintyi vastaajista 12,5 %:n mielestä usein ja 25%:n mielestä joskus, valtaosan 62,5%:n mielestä niitä ei esiintynyt lainkaan.
Toistuvasti liian pitkiksi venyviä työpäiviä esiintyi usein 31%:n mukaan vastaajista ja
69%:n mielestä joskus. Sen sijaan jatkuvasti normaalia lyhyempiä työpäiviä esiintyi usein
6%:n mielestä, joskus 31%:n mielestä ja 63%:n mielestä ei koskaan. Tilanteita, joissa
työntekijän työhön käyttämä aika ei vastannut työsuoritusta esiintyi usein 6%:n mielestä,
joskus 75%:n mielestä ja 19%:n mielestä ei koskaan. Havaintoja työntekijän työsuorituksen heikkenemisestä suhteessa hänen normaaliin suoritustasoonsa ilmeni joskus 69%:n
mukaan vastaajista ja 31% mukaan ei koskaan. Tilanteita, joissa työntekijä ilmaisee, että
työmäärä on liian suuri tai toimenkuva liian laaja käytettävissä olevaan aikaan nähden
esiintyi 12,5% mukaan usein, 75%:n mukaan joskus ja 12,5%:n mielestä ei koskaan.
Tilanteita, joissa työntekijät ovat ilmaisseet, että palautumisaika tai vapaa ole ollut riittävä
työjaksosta toipumiseen ilmeni 13%:n mukaan usein, 31%:n mukaan joskus ja 56%:n
mukaan ei koskaan. Työympäristön olosuhteista tai sijainnista johtuen rajallisia palautumismahdollisuuksia esiintyi 31%:n mukaan usein, 44%:n mukaan joskus ja 25%:n mukaan ei koskaan.
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Työntekijöiden käytöksen muutoksista aloitekyvyn vähentymistä työssä oli 62,5%:n mielestä esiintynyt joskus ja 37,5% mielestä ei koskaan. Työntekijän muuttumista yliaktiiviseksi taas oli ilmennyt vastaajista 12%:n mielestä usein, 44%:n mielestä joskus ja
44%:n mielestä ei koskaan. Työntekijän jäämistä tai vetäytymistä syrjään työyhteisöstä
oli vastaajista 50%:n mukaan esiintynyt joskus ja 50%:n mukaan ei koskaan. Selittämättömiä muutoksia työntekijöiden käytöksessä oli vastaajista havainnut mielestään usein
6%, joskus 44% ja ei koskaan 50%. Työntekijät vaikuttivat stressaantuneilta vastaajista
25%:n mukaan usein, 69%:n mukaan joskus ja 6%:n mukaan ei koskaan.
Epäilyä alkoholin liikakäytöstä tai huumausaineiden käytöstä oli vastaajista 19%:n mukaan ollut joskus ja 81%:n mukaan ei koskaan. Työtekijöiden esiintymistä päihtyneenä
tai krapulassa töissä oli 12,5%:n mielestä esiintynyt joskus ja 87,5%: n mukaan ei koskaan.
Tilanteita, joissa työntekijän yksityiselämän huolet heijastuivat työhön, mutta työntekijä
ei halua puhua niistä, esiintyi vastaajista 50%:n mukaan joskus ja 50%:n mukaan ei koskaan. Vastaavasti tilanteita, joissa yksityiselämän huolet heijastuivat työhön ja työntekijä
kertoo niistä, esiintyi 19%:n mielestä usein, 69%:n mielestä joskus ja 12%:n mielestä ei
koskaan.
Yhteistyön toimimattomuutta työyhteisössä esiintyi vastaajista 6%:n mukaan usein,
44%:n mukaan joskus ja 50%:n mukaan ei koskaan. Ristiriitoja työyhteisössä esiintyi
vastaajista 87,5%:n mukaan joskus ja 12,5%:n mukaan ei koskaan. Epäasiallista käytöstä työyhteisössä vastaajista 50%:n mielestä esiintyi joskus ja 50%:n mukaan ei koskaan. Esimiehen tai työtoverin tunnetta, että työntekijällä ei ole kaikki hyvin oli vastaajista
87,5% havainnut joskus ja 12,5% ei koskaan. Puolestaan kollegojen huolestuneita viestejä työtovereista esiintyi 6%:n mukaan usein, 81%:n mukaan joskus ja 13%:n mukaan
ei koskaan.
Edellä kuvattujen lisäksi vastaajat kertoivat avoimissa vastauksissa havainneensa työntekijöillä ja työyhteisössä myös muita työhyvinvoinnin ja työkyvyn alenemisen merkkejä.
Vastaajat nimesivät havainneensa aliresursoinnista syntyvää työkuormaa ja suorituskyvyn alenemista, pitkiä työpäiviä, normaalityöaikaan nähden liian laajoja toimenkuvia,
osaamisen puutteita, vaikeuksia suoriutua annetuista tehtävistä, työkyvyn heikkenemisen heijastumista negatiivisina tunneilmauksina sekä kiireisinä työaikoina työtehtävien
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aikaraamin ollessa tiukka ajan jakautumista paljon, muttei riittävästi, töille ja vähemmän
palautumiselle.
Varhaisen tuen haasteita oli vastaajien näkemyksen mukaan KUA:n rakenteesta ja toimintaympäristöstä nousevia, esimiesten rooliin liittyviä sekä työkulttuuriin liittyviä, jolloin
näistä muodostui kolme alaluokkaa. Tulokset on esitelty jäljempänä taulukossa 8.
Rakenteeseen ja toimintaympäristöihin liittyvät haasteet liittyivät mm. etäjohtamiseen,
jolloin kommunikaatio tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti, työntekijöiden joko asuessa
toisessa maassa tai ollessa siellä työmatkalla tai -komennuksella. Sähköisten viestimien
kautta työntekijän hyvinvoinnin havainnoiminen koettiin haastavaksi samoin kuin varhaisen tuen toimenpiteiden toteuttaminen.
Suuri osa alaisista työskentelee muissa maissa; Skypen kautta ongelmat eivät tule
helposti esille.

Haasteeksi koettiin myös ihmisten keskinäinen kommunikaatio monikulttuurisissa työyhteisöissä, kun työntekijät tulevat useista eri kulttuureista ja kommunikaatio on kulttuurisidonnaista.
KUA:n organisaatio toimii toisistaan hyvin poikkeavissa toimintaympäristöissä, joista
jotkut kenttäympäristöt ovat hyvin haastavia, jopa työntekijöille vaarallisia. Esimerkiksi
humanitaarisen työn työympäristöt ovat vastaajien mukaan haastavia kaikille, erityisesti
esimiehille.
Particulary working in humanitarian context is challenging for the whole team…
is hard to keep track on how everyone is doing within the team.

Keskenään hyvin erilaisiin toimintaympäristöihin varhaisen tuen rakentamisen vastaajat
kokivat haastavaksi. Lisäksi työympäristöissä voi tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat
työntekijöihin tai heidän asemaansa.
Aineistosta nousi esille esimiesten rooli. Vastaajat nimesivät haasteeksi, että eri esimiesten kokemus ja valmiudet toimia varhaisen tuen edistämiseksi poikkeavat toinen
toisistaan. Parannettavaa on heidän mukaansa mm. perustiedoissa varhaisesta tuesta
ja varhaisen tuen tarpeen tiedostamisessa sekä käytännön taidoissa yleensä.
Not knowing what exactly to do and where to begin from.

Myös toimiminen ympäristöissä, joissa esimiehellä on kielihaasteita, koettiin ongelmalliseksi. Varhaisen tuen malli ei myöskään ollut kaikille esimiehille tuttu, perehdytyksen
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koettiin olleen joiltakin osin puutteellista ja esimiesten roolin olevan osin täsmentymätön varhaisen tuen osoittamisen osalta. Lisäksi organisaatiossa koeajan osittainen alikäyttö mainittiin sekä vakuutuksen kattavuus pidemmän päihdehoitojakson ollessa tarpeen.
Työkulttuurista nousevia haasteita olivat vastaajien mukaan mm. kiireinen työkulttuuri,
liiat työtehtävät sekä tiedossa oleva työntekijän ylikuormitus tai henkilöstön aliresursointi, jos niille ei tehdä mitään. Toisaalta haasteeksi mainittiin esimiestyöhön käytettävissä olevan ajan rajallisuus ja ajan varaaminen varhaisen tuen tarpeen huomioimiselle
ja toimenpiteille.
Simply taking the time to pay attentiton and/or address an intervention when required.

Haasteena pidettiin myös työntekijöiden hyvinvoinnin pitämistä toissijaisena, tilanteissa, joissa työn haasteet itsessään ovat suuret.
"valkoisen miehen murheiden” vähättely.
Taulukko 8.

Varhaisen tuen haasteet KUA:ssa

Varhaisen tuen haasteet
Organisaation rakenteeseen
ja toimintaympäristöön liittyvät

Esimiesten rooliin liittyvät

Työkulttuuriin liittyvät

Pelkistetyt ilmaukset aineistossa
Etäjohtaminen ja sähköinen
kommunikaatio

Ilmausten
tossa
6

Monikulttuuriset toimintaympäristöt
Varhaisen tuen soveltaminen
haastavissa ja keskenään erilaisissa
toimintaympäristöissä esim. kenttätyössä
Esimiesten keskenään erilaiset varhaisen tuen valmiudet
Kielihaasteet
Esimies ei tiedä mitä varhainen tuki on
Esimies puutteellisesti perehdytetty varhaiseen tukeen,
rooli epäselvä
Kiireinen työkulttuuri
Liian vähän resursseja
Liian vähän aikaa työntekijän
varhaiseen tukemiseen
Työntekijöiden hyvinvoinnin
pitäminen toissijaisena
Kuormitus, jolle tehdä mitään

2
5

6
1
4
3
1
1
2
1
2

määrä

aineis-
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8.2.5

Esimiesten näkemykset varhaisen tuen kehittämistarpeista

Vastauksista nousi esille varhaisen tuen kehittämistarpeita koskien KUA:n keskenään
erilaisten työympäristöjen huomioimista, työn sisältöä koskevia, varhaisen tuen edistämistä koko työyhteisössä ja esimiesten resursointia. Tulokset on esitelty jäljempänä taulukossa 9.
Vastaajien mukaan päivitetty malli tulisi olla käyttökelpoinen monikulttuurisissa työympäristöissä, kenttätoimistojen ja Helsingin työn erilaiset puolet tulisi huomioida.
I would pay particular attention to the fact that the work at head office and in country
offices are different.

Kentällä työskenneltäessä vastaajien mukaan huomioitavia olivat paitsi työn sisältö,
myös mahdollisuudet soveltaa tukea käytännössä sekä mm. sen huomioiminen, ettei
työterveyshuolto aina ole lähellä.
Työn selkeästi kommunikoidut, priorisoidut tavoitteet ja palaute niiden saavuttamisesta
sekä työn tuloksellisuutta parantavat käytännöt nimettiin työntekijöiden työnhyvinvointia
edesauttaviksi tekijöiksi. Samalla tavoin toimii työmäärän saattaminen järkeviin mittoihin.
työtehtävien priorisointi ja asettaminen järkevälle tasolle

Vastaajat pitivät varhaisen tuen edistämistä koko organisaation tasolla tärkeänä. Toivottiin, että johto viestisi työhyvinvoinnin olevan prioriteetti koko organisaatiossa ja varhaisesta tuesta puhuttaisiin tietoisuuden lisäämiseksi ja sen käytön edistämiseksi. Uudistamisessa niin ikään kaikkien osapuolten näkemykset olisi hyvä huomioida, erityisesti kuitenkin esimiesten, joiden nähtiin olevan avainasemassa mallin kehittäjinä osaamisensa
vuoksi.
There is a tremendous amount of managerial experience within the organization
so tap into that internal expertise. So with that being said, be deliberate and consult
managers to their feedback.

Osallistamisen nähtiin myös sitouttavan esimiehet. Mallia toivottiin jatkossa osaksi koko
henkilöstön perehdytystä, jolloin malli tulisi koko organisaation työvälineeksi johdosta
työntekijöihin. Uudistetun mallin lanseeraamiseen koko henkilöstölle tulisi vastaajien
mielestä panostaa. Esiin nousi myös ajatus työskentelystä katastrofitilanteissa, etätyössä tai komennuksilla, jolloin lähityötoverin yksi rooli voisi olla jaksamisen ja työhyvinvoinnin tuki, esimiehen ollessa fyysisesti kaukana.
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Henkilöstön edustajien, työympäristötoimikunnan ja työsuojeluhenkilöstön roolia toivottiin vahvistettavaksi varhaista tukea kehitettäessä.
strengthening the staff representative's role. forming and building the capacity of
an " occupational health" committee.

Esimiesten resursointi varhaisen tuen edistämiseksi kävi ilmi aineistosta monella tavalla.
Vastaajat toivoivat tietoa, kuinka toimia käytännön tilanteissa, tapausesimerkkejä
KUA:sta ja käytännön harjoituksia hankalien tilanteiden varalta. Lisäksi tehdyn kyselyn
tuloksista toivottiin koostetta esimiesten käsittelyyn. Kirjoitettua mallia pidettiin tarkoituksenmukaisena, sillä se olisi tukena ongelmatilanteissa ja siinä olisi mahdollista avata
työhyvinvoinnin teemaa myös kokonaisvaltaisemmin. Toiveena vastaajat esittivät esimiesten välisen säännöllisen vertaistuen, keskustelun, asioiden käsittelyn ja käytännön
kokemusten jakamisen yhdessä sekä esimerkkien pohjalta esimiesten yhteistä pohdintaa parhaiksi toimintatavoiksi.
Kirjoitetut mallit ovat hyviä. Vielä parempi olisi mahdollisuus keskustella ja kuulla
mikä on toiminut muilla ja mikä ei. Vertaistuki ja tiedonvaihto.

Varhaisesta tuesta toivottiin koulutusta esimiehille. Teemoja olivat esimiesten vastuu
varhaisesta tuesta, perehdyttäminen tunnistamaan varhaisen tuen tarve ja toimimaan
käytännössä sen edistämiseksi. Myös etäjohtamisen avuksi toivottiin välineitä, joilla selvittää työntekijöiden hyvinvointia. Lisäksi toivottiin esimiehille yleisemmän tason koulutusta, joka antaisi kokonaisempaa kuvaa HR-asioista sekä koulutusta ohjaus-, kommunikaatio- ja ihmissuhdetaidoissa sekä kurinpidollisen menettelyn kirkastamista. Psykososiaalisen tuen taitojen koulutusta toivottiin myös, mm. taitoja tunnistaa traumaperäistä
ja post-traumaattista stressiä ja työkaluja psykososiaalisen tuen antamiseen käytännössä, mikäli työterveyshuolto ei ole käytettävissä.
Mielestäni esimiehille olisi hyvä tarjota työkaluja työntekijän psykososiaaliseen tukemiseen ja esimerkiksi post-traumaattisen / traumaperäisen stressihäiriön tunnistamiseen niissä tilanteissa, kun ohjaaminen työterveyshuollon ammattilaisten pariin ei ole mahdollista.

Koulutuksia toivottiin toteutettavaksi sähköisesti. Lisäksi toivottiin ratkaisuja, joilla työhyvinvointia voisi tukea mahdollistamalla monenlaisia tapoja tehdä työtä. Varhaisen tuen
olemassaolo kuvattiin osaksi työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta, välttämättömäksi osaksi esimiestyötä ja sen periaatteeksi puuttumisen asioihin ajoissa eikä vasta
vuosittaisessa työsuorituksen arvioinnissa. Varhaisen tuen kehittäminen organisaatiossa miellettiin positiiviseksi.
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Taulukko 9.

Esimiesten näkemykset varhaisen tuen kehittämistarpeista

Varhaisen tuen kehittämistarpeet
Keskenään erilaisten toimintaympäristöjen huomioiminen

Työn sisältöä koskevat
Varhainen tuki koko työyhteisön asiana

Esimiesten resursointi

Pelkistetyt ilmaukset aineistossa
Monikulttuurisuuden huomioiminen mallin kehittämisessä
Helsingin ja maatoimistojen
työn erilaisuuden huomioiminen
Työterveyshuollon saatavuus
eri olosuhteissa
Työhyvinvoinnin tukeminen
erilaisia työtapoja mahdollistamalla
Tavoitteiden selkeys
Tehtävien priorisointi
Työmäärän järkevöittäminen
Johdon viestittävä työhyvinvoinnin olevan prioriteetti
Koko henkilöstön osallistaminen
Perehdytys koko henkilöstölle
Esimiesten osallistuttava mallin kehittämiseen
Varhaisen tuen yleinen edistäminen
Lähityötoverit toistensa jaksamisen tukena
Henkilöstön edustajien ja työympäristötoimikunnan roolin
vahvistaminen
Harjoitukset ja käytännön sovellukset
Esimiesten vertaistuki
Kirjallinen varhaisen tuen
malli
Kyselyn vastausten kooste
esimiesten käsittelyyn
Koulutusta varhaisesta tuesta
Kommunikaatio-, ohjaus- ja
ihmissuhdetaitojen koulutusta
HR-asioiden
perehdytystä
laajemmin
Koulutusta kurinpidollisesta
menettelystä
Keinoja etäjohtamiseen
Psykososiaalisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen
antaminen

Ilmausten
tossa
3
3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
3
5
7
2
1
3
2
1
1
2
3

määrä

aineis-
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Kuviossa 3 on kuvattuna avointen vastausten muodostamasta aineistosta sisällön analyysin keinoin muodostetut alaluokat, yläluokat sekä kokoava luokka.

KUA:n Esimiesten näkemykset varhaisesta tuesta

Esimiesten näkemykset käytössä
olevasta varhaisen
tuen mallista

toimivaa

Esimiesten kokemukset työntekijöiden varhaisesta
tukemisesta

keskustelu
Kehitettävää

Jatkotoimenpiteet
Käytössä olevan
mallin soveltaminen käytäntöön

Esimiesten näkemykset varhaisen
tuen haasteista

Rakenteeseen ja toimintaympäristöön
liittyvät

Työkulttuuriin liittyvät

Esimiesten
rooliin liittyvät

Esimiesten näkemykset varhaisen
tuen kehittämistarpeista

Toimintaympäristön huomioiminen

Koko työyhteisön osallistaminen

Työn sisällön
huomioiminen

Esimiesten resursointi

Kuvio 3. Sisällön analyysin eteneminen

9

9.1

Uudistettu varhaisen tuen malli

Esitys uudistetuksi malliksi ja palautepyyntö esimiehille

Esimiehille suunnatun kyselyn tulosten, opinnäytetyön tietoperustan ja olemassa olevan
mallin pohjalta muokattiin esitys uudistetuksi varhaisen tuen malliksi. Alustavasta mallista keskusteliin opinnäytetyön työelämäohjaajana toimineen KUA:n hallintojohtajan
kanssa 10.4. ja 27.4.2018. Näiden keskustelujen pohjalta alustavaa mallia muokattiin
edelleen. Ehdotuksessa varhaisen tuen mallia uudistettiin sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti. Malli kirjoitettiin englanniksi, jotta kaikkien esimiesten oli sitä mahdollista kommentoida. Mallin sisällysluettelo on kuvattu kuviossa 4.
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Alustavassa mallissa lähdettiin liikkeelle Varhaisen tuen mallin olemassaolon perusteluista, joka on kaikille organisaation jäsenille yhteistä tietoa ja tämän opinnäytetyön tietoperusta eli KUA:n globaali strategia 2017 eteenpäin, Core Humanitarian Standard,
Duty of Care -periaate ja näiden yhteneväisyys Työturvallisuuslakiin, joka sisältää mm.
työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen. Perusteluna mallille on myös työntekijän työhyvinvoinnin tärkeys laadukkaan työsuorituksen perustana. Mallissa keskiöön asetettiin
työntekijä, hänen hyvinvointinsa ja siihen vaikuttavat asiat sekä avattiin esimiesten ja
työntekijöiden vastuut työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. (Kirkon Ulkomaanapu
2016a: 19; CHS Guidance Notes and Indicators 2015:31; Työturvallisuuslaki 738/2002)
Tämän jälkeen kuvattiin mikä malli on: käytännöllinen työväline esimiehille tilanteisiin,
joissa heille syntyy epäilys, että työntekijän työkyky on heikkenemässä. Tärkeänä kuvattiin esimiesten näkemyksen mukainen toimintatapa, joka on aina keskustelu esimiehen
ja alaisen välillä; sekä mallin olemus työkaluna, joka auttaa löytämään ratkaisuja erilaisiin työkykyä uhkaaviin tilanteisiin. Samalla kuvattiin mallin olevan osa isompaa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös muut HR-ohjeistukset ja toimintamallit KUA:ssa. Mallin toimintatapa ei ole tuttu tai totuttu kaikissa KUA:n toimintamaissa, joten erikseen pyrittiin
vielä avaamaan, miksi mallin toimintatapaa on tärkeää noudattaa kaikissa maatoimistoissa ja kaikkia kansallisuuksia edustavien työntekijöiden kesken: malli on osa yhteistä
KUA:n toimintakulttuuria, osa laadukkaan työn tuloksen takaamista kaikille edunsaajille.
Mallin käytäntöön soveltaminen keskustellen kussakin työyhteisössä perustuu KUA:n arvoille ja tämän keskustelun organisoimisessa painotettiin esimiesten vastuuta. Jotta malli
olisi myös käyttökelpoinen apuväline käytännön tilanteissa, siihen sisällytettiin lista erilaisia hälytysmerkkejä, joiden tarkoitus on auttaa esimiestä tunnistamaan tarve keskustella työntekijän kanssa hänen jaksamisestaan. Malliin myös kuvattiin sairauspoissaolojen hälytysrajat. Näiden jälkeen annettiin ehdotuksia teemoiksi ja näkökulmiksi keskusteluun, jossa kukin työyhteisö esimiehen johdolla keskustelee mallin soveltamisesta käytäntöön heidän kulttuurisessa toimintaympäristössään.
Mallin käytännöllinen toimintaohje työntekijöille tukea antaviin keskusteluihin sisälsi esimiehen aloitteen, keskustelun teeman kertomisen etukäteen työntekijälle, tapaamisen
ajan ehdottaminen niin että työntekijä ehtii valmistautua, ajan ja paikan varaamisen, kunnioittavan keskustelutavan, kuuntelun, etenemisestä sopimisen työntekijän kanssa ja jat-
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kotapaamisen sopimisen. Erikseen kuvattiin, että ratkaisuja yhdenkin työntekijän tilanteessa voi olla useampi rinnakkain toteutettava, eikä yhtä, kaikkiin tilanteisiin sopivaa
ratkaisua ole sillä kaikki tilanteet ovat keskenään erilaisia.
Alustavaan malliin lisättiin myös hoitoonohjauspolku päihdeongelmien ilmetessä, psykososiaalisen tuen tarpeen huomioiminen sekä ohjeet ja vastuut sen järjestämiseksi työntekijöille. Seuraavaksi kuvattiin lyhyesti, kuinka työntekijä voi tarvittaessa pyytää kuormittavissa tilanteissa apua esimieheltään tai työnantajalta ja mahdollisuuden pyytää tuekseen henkilöstön edustaja keskusteluun esimiehen kanssa. Lopuksi lisättiin mahdollisuus sisällyttää malliin tapausesimerkkejä ratkaisuineen tueksi käytäntöön sekä linkkejä
aineistoihin, jotka käsittelevät työhyvinvointia eri näkökulmista.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Why focus is on employees’ wellbeing at work?
What is wellbeing at work?
What affects employees’wellbeing at work
Legal responsibilities to promote wellbeing at work
What is Early intervention Model?
Early intervention model in multicultural workingplace and country offices
6.1. How to put early support model in practice at your country office
6.2. What to do as supervisor in practice?
6.3. List of signals, to help recognize need for supportive discussion
6.4. Practical tips to discussion together
6.5. Supportive discussion
6.6. Steps forward and solvings
6.7. Alcohol abuse and drugs
6.8. Psychosocial support
7. What to do as an employee?
8. Examples
9. Links

Kuvio 4. Alustavan mallin sisällysluettelo

Koska mallista ei ollut mahdollista keskustella kaikkien esimiesten kanssa kasvotusten,
pyydetiin esimiehiltä palautetta mallista ensisijaisesti sähköpostilla. Esitys lähetettiin
2.5.2018 kommenteille samoille vastaanottajille, jotka olivat saaneet pyynnön vastata
kyselyyn. Aikaa kommentoida oli 13.5.2018 asti. Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa
ei määritelty tarkempia palautekysymyksiä vaan ne oli päätetty tarkentaa prosessin edetessä ja mallin muokkautuessa. Kun luonnos oli valmis, siihen pyydettiin kommentteja
avoimella palautepyynnöllä, jottei palautteen antamista rajattaisi tarpeettomasti.
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9.2

Uudistettu malli ja sen käyttöönotto

Uudistettu varhaisen tuen malli muokattiin alustavasta mallista saadun KUA:n esimiesten palautteen ja Työympäristötoimikunnan kanssa käydyn yhteistoiminnallisen keskustelun perusteella. Työympäristötoimikunta on työntekijöiden ja työnantajan välinen työsuojelun yhteistyöelin KUA:ssa. (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 2006/44: § 26.) Malli lähetettiin kommenteille myös työterveyshuollon
KUA:n vastuuhenkilöille, joilta ei tullut malliin tässä vaiheessa palautetta. Lopputuotteena prosessista oli kirjallinen, PP-muotoinen varhaisen tuen malli (liite 5), johon palautteen perusteella lisättiin tieto uudistamisen taustoista, kuvattiin laajemmin varhaista
tukea työntekijöille sekä tarkistettiin joitakin käsitteitä. Malli kirjoitettiin englanniksi,
KUA:n globaalin organisaation työkielellä. Uudistetun mallin sisällysluettelo on kuviossa
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Why focus is on employees’ wellbeing at work
What is wellbeing at work
What contributes employees’wellbeing at work
Legal responsibilities to promote wellbeing at work
What is early support to employees
What is early support model
Early support model in multicultural workingplace and country offices
8.1. How to put early support model in practice at your country office
8.2. What to do as manager in practice?
8.3. List of signals, to help recognize need for supportive discussion
8.4. Practical tips to discussion together
8.5. Supportive discussion
8.6. Steps forward and solvings
8.7. Alcohol abuse and drugs
8.8. Psychosocial support
9. What to do as an employee
10. Examples
11. Links

Kuvio 5. Uudistetun varhaisen tuen mallin sisällysluettelo

Uudistettu Varhaisen tuen malli on ensisijaisesti työkalu ja muistilista esimiehille työntekijöiden työkykyä uhkaavien tilanteiden havaitsemiseksi. Se avaa tarkasteltavaksi työhyvinvoinnin kokonaisuutta ja siihen vaikuttavia asioita, mutta ei suoraan tarjoa vastauksia
kaikkiin käytännön ongelmiin. Sen sijaan se tarjoaa etenemisreittejä, vaihtoehtoja ja linkkejä toimintatapoihin, sisäisiin ohjeisiin jne.
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Uudistettu varhaisen tuen malli otettiin valmistuttuaan käyttöön KUA:n organisaatiossa,
kesäkuussa 2018 ja se sijoitettiin organisaation sisäiseen verkkoon, jossa se on kaikkien
esimiesten ja työntekijöiden käytettävissä. Mallin lanseeraus ja perehdytys esimiehille
valmistellaan osana henkilöstöhallinnon prosesseja, loppuvuodesta 2018. Lanseerauksen ajankohta määräytyy muiden henkilöstöhallinnon meneillään olevien prosessien mukaan, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista eikä mahdollista aikaistaa. Malli on kuitenkin jo
heti valmistuttuaan kaikkien esimiesten ja työntekijöiden saatavilla ja käytettävissä.
Uudet esimiehet saavat tulevaisuudessa perehdytyksen mallin perusteisiin ja käyttöön
aloittaessaan tehtävässään. Myös organisaation työntekijöiden on oltava tietoisia mallista ja sen mukaisesta toimintatavasta, jolloin se on myös osa heidän perehdytystään.
Mallista voidaan esimerkiksi valmistella KUA:n käytössä olevaan sähköiseen oppimisympäristöön ja sisäiseen verkkoon PowerPoint ja videoesitykset, jolloin siihen voi tutustua jokainen uusi esimies ja työntekijä, riippumatta työnsä aloittamisen ajankohdasta ja
työskentelypaikastaan. Malli on tulevaisuudessa muokattavissa ja täydennettävissä HRosaston toimesta, aina kun siihen ilmenee tarvetta. Työympäristötoimikunnan kokouksessa todettiin, että mallin osa, joka sisältää esimerkkitapauksia sekä niiden ratkaisuja,
on tarkoituksenmukaista muokata valmiiksi vasta esimiesten kanssa käytyjen perehdytysten jälkeen.

10 Pohdinta

10.1 Opinnäytetyöprosessin ja oppimisprosessin tarkastelu
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa Kirkon Ulkomaanavun varhaisen tuen
mallia sen globaalin ja monikulttuurisen organisaation esimiesten työvälineeksi. Tavoitteeksi oli asetettu tukea uudistetun mallin avulla KUA:n globaalin ja monikulttuurisen organisaation esimiesten työtä työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi. Kehittämistyön aluksi perehdyttiin KUA:n käytössä olevaan varhaisen tuen toimintamalliin (Kirkon
Ulkomaanapu 2009), varhaista tukea, työhyvinvointia ja monikulttuurisia työyhteisöjä käsitteleviin tutkimuksiin sekä KUA:n työtä ohjaaviin periaatteisiin ja dokumentteihin: Core
Humanitarian Standard (Core Humanitarian standard on Quality and Accountability
2014), Kirkon Ulkomaanavun globaali strategia vuodesta 2017 eteenpäin (Kirkon Ulkomaanapu 2016a) Kirkon Ulkomaanavun Code of Conduct Policy (Kirkon Ulkomaanapu
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2017) sekä Työturvallisuuslaissa oleva työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite (Työturvallisuuslaki 2002 §8). Näiden lisäksi käytiin keskustelut varhaisen tuen mallin kehittämisestä hallintojohtajan, kehittämispäällikön ja työympäristötoimikunnan kanssa. Keskusteluista tehtiin muistiinpanot tutkimuspäiväkirjaan. Olemassa olevan mallin, tietoperustan ja käytyjen keskustelujen perusteella laadittiin opinnäytetyön tutkimuskysymykset
ja niiden pohjalta kysely organisaatiossa esimiehinä työskenteleville sekä edelleen organisaation palveluksessa työskenteleville, viimeisen vuoden aikana esimiestehtävissä lopettaneille. Kysely toteutettiin sähköisenä. Kyselyn laadullinen aineisto analysoitiin sisällön analyysinä ja määrällinen aineisto frekvensseinä ja prosenttiosuuksina. Kyselyn aineiston ja muun edellä kuvatun tiedon pohjalta muokattiin työelämän edustajan, KUA:n
hallintojohtajan kommentit huomioiden luonnos uudistetuksi varhaisen tuen malliksi.
Luonnos annettiin vielä kommentoitavaksi kaikille, jotka olivat saaneet edellä mainitun
kyselyn vastattavakseen sekä työterveyshuoltoon ja sitä käsiteltiin työympäristötoimikunnassa. Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta muokattiin lopullinen malli (liite 5).
Prosessia suuntasi paitsi selkeä työelämän tarve myös teemaa ohjaava lainsäädäntö ja
organisaation (KUA) työtä ohjaavat dokumentit ja periaatteet (CHS Alliance 2014; Kirkon
Ulkomaanapu 2016a; Kirkon Ulkomaanapu 2017; Työturvallisuuslaki 2002 §8). Esimiesten käyttäminen tiedonantajina toimi kahdella tavalla: kyselyn myötä varhainen tuki ja
mallin kehittäminen tuli aiempaa laajemmin esimiesten tietoon ja kyselyn sekä mallin
kommentoinnin kautta oli mahdollisuus saada esimiesten näkemykset ja osaaminen
mallin kehittämisen tueksi. Työelämälähtöisyys prosessissa toteutui näiden kautta samoin kuin valmiin mallin (liite 5) käyttötapa, jossa sitä on tarkoitus soveltaa erilaisiin kulttuurisiin konteksteihin, organisaation yhteisiä periaatteita noudattaen.
Haasteena oli alusta alkaen erilaisista kulttuureista tulevien esimiesten osallistaminen
prosessiin ja heidän motivoimisensa vastaamaan kyselyyn. Työnsä vuoksi he ovat sijoittuneet eri puolille maailmaa, erilaisiin kulttuurisiin ympäristöihin. Myöskään suomalainen
tapa katsoa työelämää ei ole kaikille tuttu eivätkä kaikki esimerkiksi entuudestaan tunteneet käsitettä varhainen tuki, vaikka sen toimintaperiaate olisikin ollut tuttu.
Toimin opinnäytetyötä tehdessäni Kirkon Ulkomaanavussa lähiesimiehenä, työsuojeluvaltuutettuna vuoden 2017 loppuun ja vuoden 2018 alusta varatyösuojeluvaltuutettuna
ja katsoin asiaa opinnäytetyöprosessin aikana näistä molemmista rooleista käsin. Aina
näiden roolien näkökulmat eivät olleet selkeästi erotettavissa toisistaan. Esimiehenä tehtäviini on kuulunut omalta osaltani noudattaa työlainsäädännössä mainittuja työnantajan
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vastuita. Työhyvinvoinnin edistäminen ja työntekijöiden työssä jaksamisen seuraaminen
on yksi näistä vastuista. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävänä on edistää yhteistoiminnassa työnantajan kanssa työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien asioiden
toteutumista, kehittää niitä yhteistoiminnallisesti ja tuoda työnantajan tietoon asioissa
mahdollisesti ilmeneviä puutteita (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 2006 §22, §31).
Vaikka eri roolien näkökulmat eivät olleet aina erotettavissa, tämän opinnäytetyöntyön
tekeminen palveli molempien edellä mainittujen tehtävien hoitamista, tuomalla uusia näkökulmia ja syventämällä omaa osaamistani. Toisaalta rooleistani käsin minulla oli jo
ennakkokäsityksiä asioista ja haasteena olikin rakentaa prosessissa tutkitulle tiedolle rakentuva tietoperusta käytännön kokemuksen sijasta, sillä pelkällä kokemustiedolla ei voi
kehittämistyössä edetä. Vahva motiivini tässä prosessissa oli myös oppia käytännön
kautta tutkivan kehittämistyön työtapaa (Ojasalo 2015: 17), jotta voisin sitä jatkossakin
työssäni hyödyntää. Kehittämistyö opinnäytetyönä oli työelämälähtöinen prosessi. Aiempiin opinnäytetyöprosesseihin verrattuna motivoivaa tässä opinnäytetyössä oli juuri mahdollisuus yhdistää käytännön työelämän kehittäminen ja tutkimuksellinen lähestymistapa
samaan prosessiin.

10.2 Kyselyn tulosten tarkastelu
Tässä opinnäytetyössä kerätyn aineiston tuloksia tarkastellaan suhteessa opinnäytetyön
tietoperustaan ja tutkimuskysymyksiin. Hirsjärven ym. (2009) mukaan tutkimuksen tulosten tulkinta on niiden merkitysten selkiyttämistä ja pohdintaa, jotka ovat analyysissä
nousseet esille. Kanasen (2015) mukaan tutkimusongelmasta johdetut tutkimuskysymykset ohjaavat aineiston tulkintaa, niin että tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia
aineistosta. Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan keskeistä on tarkastella tuloksia suhteessa aiemmin tuotettuun tietoon. (Hirsjärvi 2009: 229; Kananen 2015: 94; Tuomi – Sarajärvi 2009: 159.)
Opinnäytetyön kyselyyn vastanneet KUA:n esimiehet olivat käyttäneet KUA:n käytössä
olevaa Varhaisen tuen mallia tai sen kuvaamaa toimintatapaa tilanteissa, jotka mm Mankan ja Hakalan (2011) sekä Virolaisen (2012) mukaan edellyttivät varhaista puuttumista.
Lisäksi kuvatut tilanteet olivat sellaisia, joissa työnantajan on noudatettava lain mukaan
työturvallisuuslain yleistä huolehtimisvelvoitetta. Kuvatut toimenpiteet noudattivat käy-
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tännössä myös Duty of Care-periaatetta sekä KUA:n globaalin strategian tavoitetta huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista. (Manka - Hakala 2011: 49; Virolainen 2012: 69-70;
Työturvallisuuslaki 738/2002; CHS Guidance Notes and Indicators 2015:31; Kirkon Ulkomaanapu 2016a: 19.)
Vastaajat kuvasivat keskeisimmäksi varhaisen tuen toimintatavakseen kommunikoimisen keskustelemalla alaisensa kanssa ja toiseksi erilaiset jatkotoimenpiteet. Tämä oli
linjassa varhaisen tuen määritelmien kanssa, joissa itse toimintatapa kuvataan ennen
kaikkea keskusteluksi alaisen ja esimiehen välillä ja siitä seuraaviksi toimenpiteiksi.
(Turja – Kaleva – Kivistö – Seitsamo 2012: 13; Virolainen 2012: 69-70; Juvonen-Posti Jalava 2008:99.) Keskusteluista seuranneet jatkotoimenpiteet oli toteutettu mm. yhdessä
työterveyshuollon kanssa, jota mm. Juvonen-Posti ja Jalava (2008) pitivät tärkeänä (Juvonen-Posti – Jalava 2008:46, 100). Ohjaus eteenpäin työnohjaukseen tai työntekijän
määrääminen tarvittaessa vapaalle sekä tarkempi sopiminen työn määrästä, tavoitteista
ja priorisoinnista vastaavat puolestaan työturvallisuuslain soveltamista käytäntöön työn
kuormittavuustekijöiden sekä työntekijöiden fyysisten ja henkisten edellytysten huomioimisena työn suunnittelussa ja mitoituksessa (Työturvallisuuslaki 738/2002 § 10, 13). Toimenpiteet heijastavat myös osaltaan KUA:n Globaalin strategian tavoitetta panostaa
henkilöstön hyvinvointiin sekä CHS-standardin mukaista duty of care-periaatteen soveltamista käytäntöön työnantaja edistäessä työhyvinvointia ja pyrkiessä toimenpiteillään
ehkäisemään työntekijöiden uupumista, loppuun palamista tai altistumista sairauksille.
(Kirkon Ulkomaanapu 2016a:19; CHC Guidance Notes and Indicators 2015:31).
Kyselyyn vastanneilla esimiehillä näyttäisi edellä kuvatun mukaan olevan käytännöllistä
osaamista varhaisesta tuesta ja kykyä soveltaa sitä arkipäivän esimiestyössä. Vastaajajoukko on kuitenkin vain noin kolmasosa KUA:n koko organisaation esimiehistä, joten
esimiesten taitojen kattavuutta koko organisaatiossa voi tämän kyselyn tulosten perusteella todeta lähinnä suuntaa antavasti. Lisäksi vastaajien kuvaukset voivat olla myös
muista työpaikoista, kuin KUA:sta, eivätkä vastaukset anna siis suoraa kuvaa kaikkien
esimiesten toimintatavasta KUA:ssa vaan ennen kaikkea kuvaavat KUA:n esimiesten
osaamista yleisellä tasolla.
Vastaajien havainnoista työkyvyn tai työhyvinvoinnin ongelmista (kuvio 2) tai niihin viittaavista merkeistä omassa työyhteisössään KUA:n sisällä eniten, eli yli 20% ’usein’ vastauksia, tuli toistuvasti liian pitkiksi venyvistä työpäivistä, rajatuista mahdollisuuksista
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palautumiseen työympäristöstä johtuen, havainnoista, että työntekijä vaikuttaa stressaantuneelta sekä työntekijöiden yksityiselämän huolista, joiden olemassaolosta he kertovat. Virolaisen (2012) mukaan liian pitkiksi venyviin työpäiviin on aina puututtava ja
Stansfieldin ja Candyn (2006) näkemyksen mukaan työn kuormittavuus ja suuret psykologiset vaatimukset sekä pyrkimysten ja palkitsevuuden epätasapaino ovat riski mielenterveydelle silloin, kun työn jatkuminen on epävarmaa. Lisäksi Pahkinin (2015) mukaan
työntekijöiden hyvinvointia tukee mahdollisuus muutostilanteissa osallistua omaa työtä
koskevien muutosten suunnitteluun. KUA:n työstä osa, ja ohjelmatyöstä kentällä merkittävä osa, toteutetaan määräaikaisilla projektirahoituksilla, jolloin ainakin osan työntekijöistä työn jatkuminen on sidottu rahoituksen jatkumiseen ja se voikin muodostaa, yhdistettynä suureen työmäärään, mahdollisesti myös riskin työntekijöiden hyvinvoinnille. Yksityiselämän haasteiden heijastuminen työhön puolestaan voi horjuttaa Pahkinin (2015)
mainitsemaa elämänhallinnan tunnetta, joka hänen mukaansa on yksi olennainen tekijä
työntekijän hyvinvoinnin kannalta työn muutostilanteissa. (Virolainen 2012: 69; Stansfield – Candy 2006: 443, 45; Pahkin 2015: 8,61; Kirkon Ulkomaanapu 2018b: 39.)
Vastaajien näkemykset varhaisen tuen merkittävimmistä haasteista jakautuivat organisaation rakenteesta ja toimintaympäristöstä nouseviin, esimiesten rooliin liittyviin sekä
työkulttuuriin liittyviin haasteisiin (taulukko 8). KUA:n työyhteisöt ovat monikulttuurisia ja
aineistosta nousikin esille haasteena monikulttuurinen kommunikaatio ja kuinka se saadaan toimimaan työyhteisössä. Näkökulma on olennainen, sillä varhaisen tuen perusolemus on kommunikaatiota, ennen kaikkea keskustelua (Juvonen-Posti - Jalava 2008).
Toisaalta Lahden (2008) mukaan tutkimukset osoittavat, että henkilöstön diversiteetti on
eduksi työnantajalle ja Kujanpään (2017) mukaan taas molemminpuolinen kulttuurinen
sopeutuminen on yksi monikulttuurisen työyhteisön edellytys. (Juvonen-Posti - Jalava
2008: 56; Lahti 2008:21; Kujanpää 2017: 3).
Aineistosta nousi esille vastaajien näkemys varhaisen tuen toteuttamisen mahdollisuuksista keskenään hyvin erilaisissa työympäristöissä. Turjan ym. (2012) mukaan varhaisen
tuen olennaisin osa on keskustelu, asioiden riittävän varhainen puheeksi ottaminen ja
siitä seuraavat toimenpiteet. Keskustelu on aina mahdollista, työympäristöstä riippumatta, mutta KUA:n tapauksessa esim. ohjaaminen käytännössä työterveyshuoltoon tai
työnohjaukseen riippuu, mihin kunkin työntekijän työsopimus on tehty. Esimerkiksi Helsingissä ja kenttätoimistossa työskentelevien ohjaus eteenpäin poikkeaa toisistaan. Toisaalta esim. työtehtävien järjestely, mikäli se on tarpeen, ei ole paikkasidonnaista. Aineistossa voi mahdollisesti olla kyse siitä, ettei varhaisen tuen perusolemus ole kaikille
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vastaajille tuttu. Humanitaarisissa työympäristöissä työskentelevien osalta työterveyshuollon tarpeita ei pidä Haggmanin ym. (2016) mukaan laiminlyödä ja Duty of Care periaatteen noudattaminen on ensisijaista. (Haggman – Kenkre – Wallace 2016: 34-35.)
Myös Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta paitsi yleistä huolehtimista, myös työstä
ja työympäristöstä aiheutuvien haitta- ja vaaratekijöiden selvittämistä, ja mikäli poistaminen ei ole mahdollista, niiden arvioimista työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle, mukaan lukien työn kuormitustekijät (Työturvallisuuslaki 738/2002: § 8, 10). KUA:n humanitaarisessa työssä tämä tarkoittaa mm. työn psyykkisen kuormituksen selvittämistä ja
työnantajan vastuuta työntekijöiden työkyvyn seuraamisesta. Samalla on muistettava,
että työntekijän vastuulla on myös ilmaista työnantajalleen, mikäli työkykyä ja työhyvinvointia uhkaavaa kuormitusta ilmenee, sillä työntekijä on lain mukaan myös huolehdittava omalta osaltaan omasta ja kollegojensa terveydestä ja turvallisuudesta työssä.
Tämä näkökulma onkin sisällytettävä uudistettavaan varhaisen tuen malliin. (Työturvallisuuslaki 738/2002: §18.)
Esimiesten rooli nousi esille varhaisen tuen haasteissa mm näkemyksenä perustietojen
ja taitojen ja valmiuksien vaihtelevasta tasosta eri esimiesten kesken. Huoli on sinänsä
aiheellinen, sillä esimies on yksi avainhenkilöistä varhaisen tuen tarpeen tunnistamisessa, työtovereiden ja työterveyshuollon lisäksi (Turja ym. 2012: 5). Toisaalta kyse on
työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen hoitamisesta (Työturvallisuuslaki 738/2002: §
8) riittävällä tasolla sekä KUA:n Globaalin strategian 2017 eteenpäin tavoitteesta panostaa työntekijöiden hyvinvointiin (Kirkon Ulkomaanapu 2016a: 19) sekä myös Duty of Care
-periaatteen noudattamisesta (CHS Guidance Notes and Indicators 2015: 31).
Esimiesten osalta esille nousivat myös ajoittaiset kielihaasteet ja se, ettei varhaisen tuen
malli ollut kaikille esimiehille tuttu. Aholan ym. mukaan varhaisen tuen mallit voivat toimia
työyhteisössä myös tiedottamisen ja ennaltaehkäisyn välineinä (Ahola ym. 2010:21). Tämän opinnäytetyöprosessin alussa sekä tekijän että henkilöstöosaston oletus oli, ettei
varhaisen tuen toimintatapa tai malli ollut välttämättä perehdytyksestä huolimatta kovin
laajasti käytössä KUA:n toimintamaista muualla kuin Suomessa vaikkei asiasta tutkittua
tietoa ollutkaan. Varhaisen tuen kehittämisprosessiin ajateltiinkin toimivan samalla myös
tietoisuuden lisääjänä ja samoin toiminee myös aikanaan uudistettu Varhaisen tuen
malli.
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Työkulttuurista nousevia haasteita olivat vastaajien mielestä mm. kiireinen työkulttuuri ja
liiat työtehtävät, sekä tilanteet, joissa ylikuormitukselle tai aliresursoinnille ei tehdä aktiivisesti jotakin kuormituksen vähentämiseksi. Samanaikaisesti vastaajat nostivat esille,
että esimiestyöhön on aikaa rajallisesti ja joissakin tapauksissa työn haasteiden ollessa
suuria ilmenee työntekijöiden hyvinvoinnin priorisoimattomuutta. Nämäkin huomiot ovat
tutkimusten valossa olennaisia, sillä Turjan ym. (2012) mukaan työkyvyn varhainen tuki
on samalla terveyden edistämistä. Stansfieldin ja Candyn (2006) mukaan työn kuormittavuus, työn psykologiset vaatimukset sekä työn pyrkimysten ja palkitsevuuden epätasapaino yhdistettynä työn epävarmuuteen ovat riski työntekijän mielenterveydelle (Turja
ym. 2012: 14; Stansfield – Candy 2006: 443.) Toisaalta kuormitustilanteisiin puuttumattomuus ja liian laajat työkokonaisuudet eivät ole linjassa Työturvallisuuslain yleisen huolehtimisvelvoitteen tai Duty of Care -periaatteen kanssa (Työturvallisuuslaki 738/2002: §
8; CHS Guidance Notes and Indicators 2015: 31). Esimiesten esille nostamat asiat ovatkin tärkeitä havaintoja, kun pohditaan ratkaisupolkuja tilanteissa, joissa työntekijä tarvitsee varhaista tukea.
Varhaisen tuen kehittämisessä (taulukko 9) vastaajien mukaan olennaista oli erilaisten
monikulttuuristen työympäristöjen sekä Helsingin ja kenttätoimistojen olosuhteiden eroavaisuuksien huomioiminen, niin että päivitetty malli toimisi kaikissa. Suoranaisia käytännön ratkaisuja näihin kysymyksiin ei aineistosta noussut, lukuun ottamatta yhtä lyhyttä
ehdotusta ja kuvausta työkykyä uhkaavan asian käsittelyyn työntekijän kanssa. Kujanpään (2017) mukaan monikulttuurisessa työympäristössä olennaista on molemminpuolinen kulttuurinen sopeutuminen sekä taito käsitellä ristiriitoja. Ristiriitoja voi hänen mukaansa syntyä mm. erilaisista aikakäsityksistä, normikäsityksistä, prioriteeteista ja toimintatavoista. Huomioon otettavia asioita ovatkin Kujanpäätä (2017) siteeraten kysymykset mikä auttaa sopeutumaan toisen kulttuuriin, työyhteisön moninaisuuden hahmottaminen, kuinka ristiriitoja ratkaistaan paikallisesti keskustellen kenttätoimistossa, millaisia aikakäsityksiä työntekijöillä on ja miten niitä sovelletaan työn tekemisessä, mitkä asiat
ovat normeja kunkin kulttuurissa ja sitä kautta tavassa tehdä työtä, mikä on työn tekemisessä prioriteetti. Myös gender- kysymykset, erityisesti suhtautuminen naisiin on tärkeä,
samoin suhtautuminen yksin ja ryhmässä työskentelyyn, suhtautuminen esimiehiin ja
johtajuuteen sekä molemminpuolisten ennakkoluulojen huomioiminen. Nämä kaikki ovat
relevantteja ja huomioon otettavia kysymyksiä KUA:n johtamisessa yleensä sekä työntekijöiden työkyvyn tukemisessa erityisesti. Koska KUA:lla on kenttätoimistoja useissa
maissa ja kulttuureissa voi ajatella, että yksi varhaisen tuen malli ei voi toimia kaikkialla
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samalla tavoin, sillä kulttuurit ovat erilaisia ja kommunikaatio kaikkialla kulttuurisidonnaista. Mallin soveltaminen kenttätoimistoihin, siitä keskusteleminen ja tiedottaminen on
kuitenkin aina kunkin toimiston johtajan ja esimiesten vastuulla, aivan kuten muutkin työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen liittyvät asiat (Työturvallisuuslaki 738/2002: § 8;
CHS Guidance Notes and Indicators 2015: 31; Kirkon Ulkomaanapu 2016a: 19).
Kyselyyn vastaajien mukaan työntekijöiden hyvinvointia parantavat työn selkeät, priorisoidut tavoitteet, palaute niiden saavuttamisesta sekä rajattu työmäärä ja työn tuloksellisuutta parantavat käytännöt. Työterveyslaitoksen (2017) mukaan työhyvinvoinnilla on
merkitystä organisaation kilpailukyvylle ja siihen kannattaa investoida; samalla hyvinvoivan työyhteisön tunnusmerkki on mm. kohtuullinen työmäärä ja hyvinvoivan työntekijän
tunnistaa siitä, että hänelle työn tavoitteet ovat selvät. Toisaalta vastaajien näkemys tukee Haggmanin ym. (2016) näkemystä, että työssä jaksamista ja mahdollisuutta toimia
ammattimaisesti tukevat selkeät toimintaohjeet. (Työterveyslaitos 2017; Haggman ym.
2016: 27-28.)
Varhaisen tuen kehittämisessä vastaajat näkivät tärkeäksi sen edistämisen koko organisaatiossa, johdosta alkaen ja että esimiesten käytännöllinen osaaminen asiasta hyödynnettäisiin. Tämä tukee Aholan ym. (2010) näkemystä varhaisen tuen malleista tiedottamisen ja ennaltaehkäisyn välineinä ja Viljamaan ym. (2012) näkemystä mahdollisuudesta luoda yhteneviä käytäntöjä työpaikoille työkykyä tukevien mallien avulla. Tutkijat
myös korostivat, että mallien tulee olla arjessa toimivia ja niiden rinnalla korostuu esimiestyö. Myös Hakasen (2005) näkemys voimavarojen menetyksen ja työuupumuksen
ehkäisemisestä ja vastoinkäymisten ketjujen katkaisemisesta työyhteisössä on samansuuntainen. Lisäksi vastaajien näkemys on yhteneväinen Kujanpään (2017) näkemyksen kanssa, jossa työkyvyn ja monikulttuurisuuden johtaminen edellyttää henkilöstö- ja
monimuotoisuus/monikulttuurisuusstrategioiden yhteyttä organisaation liiketoimintastrategiaan. (Ahola ym. 2010: 21; Hakanen 2005: 15; 273-274 Viljamaa ym. 2012: 56, 69;
Kujanpää 2017: 3.)
Esille noussut ajatus lähityötoverista jaksamisen ja hyvinvoinnin tukena käytännössä komennuksilla tai katastrofitilanteissa oli yhteneväinen Haggmanin ym. (2016) havainnon
mukaan, jossa Länsi-Afrikassa Ebola-epidemian aikana työskennelleet sairaanhoitajat
pitivät hyvänä toimintaohjetta, jonka mukaisesti työkenneltiin pareittain ja työparit tarkkailivat toisiaan virheiden välttämiseksi ja tarvittaessa muistuttivat toisiaan toimintaohjeista. (Haggmann ym. 2016: 27-28).
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Aineistosta nousi myös toive henkilöstön edustajien, työympäristötoimikunnan ja työsuojeluhenkilöstön vahvemmasta roolista varhaisen tuen edistämisessä. Tämä tukee Viljamaan ym. (2012) näkemystä, jonka mukaan varhaisen tuen mallien toimivuutta voisi työpaikoilla arvioida mm työsuojelutoimikunnissa, jolloin käsittely tapahtuisi myös työturvallisuuslain hengessä (Viljamaa ym. 2012: 69).
Esimiesten rooli varhaisen tuen kehittämisessä ja edistämisessä nähtiin tärkeänä ja heidän sitouttamistaan kehittämiseen toivottiin samoin kuin kirjoitettua mallia toimintatavan
tueksi. Tämä on samansuuntainen Viljamaan ym. (2012) näkemyksen kanssa, jonka mukaan malleja voidaankin käyttää yhdenmukaisten käytäntöjen luomiseksi työpaikoille
(Viljamaa ym. 2012: 69). Esimiesten rooli on tärkeä myös siksi, että se on osa työnantajan lakisääteisen tehtävän, yleisen huolehtimisvelvoitteen toteuttamista käytännössä
(Työturvallisuuslaki 738/2002: § 8).
Myös esimiesten toiveet keskinäisetä vertaistuesta, säännöllisistä keskusteluista, käytännön kokemuksien jakamisesta yhdessä sekä parhaiden varhaisen tuen toimintatapojen pohdinnasta ovat Viljamaan ym. (2012) näkemysten kanssa yhteneviä ne ja voisikin
liittää osaksi esimiesten keskusteluja ja koulutusta yhteisten tapaamisten yhteydessä.
Esimiesten koulutustoiveet: vastuu varhaisesta tuesta, varhaisen tuen tarpeiden tunnistaminen ja käytännön toimet varhaisen tuen edistämiseksi eli perusperehdytys aiheeseen olisi mahdollista liittää osaksi esimiesten HR-asioihin perehdytystä nykyistä laajemmin. Tässä kohden olisi mahdollista hyödyntää uudistettua mallia perehdytyksen materiaalina. (Viljamaa ym. 2012: 69).
Muut koulutustoiveet koskivat mm. ohjaus-, ihmissuhde- ja kommunikaatiotaitoja, jotka
ovat olennaisia varhaiselle tuelle ja sen osoittamiselle käytännössä, sillä perimiltään varhaisessa tuessa on kyse keskustelusta ja kommunikaatiosta kuten Juvonen-Posti ja Jalava (2008: 56) asian ilmaisevat. Psykososiaalisen tuen tarpeen tunnistamista ja perustaitoja sen antamiseksi toivottiin mm. tilanteisiin, joissa työterveyshuoltoon ei ole mahdollista ohjata välittömästi. Tämä on teema, jonka voisi nostaa osaksi esimiesten koulutusten kehittämistä laajempana kokonaisuutena. Kyselystä esille noussut toive välineistä
työkyvyn seuraamiseksi ja tukemiseksi etäjohtamistilanteissa olisi hyvä myös nostaa jatkossa kehitysteemaksi HR-asioiden kehittämisessä. Tämän opinnäytetyön materiaalin
pohjalta tai prosessin kautta asiaa ei ole mahdollista kehittää laajemmin.
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10.3 Opinnäytetyön eettisyys
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) mukaan tutkimus on suoritettava hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti, jotta voidaan taata tutkimuksen eettisyys,
luotettavuus ja tutkimustulosten uskottavuus. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012:
6.) Yleisten periaatteiden lisäksi on tarkasteltava, kuinka luotettavuus ja eettisyys toteutuvat omassa tutkimuksessa (Kylmä - Juvakka 2007: 67).
Tutkimusetiikan näkökulmasta hyvän tieteellisen käytännön periaatteet (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6) on huomioitu tässä opinnäytetyöprosessissa niin, että koko
prosessin ajan on pyritty noudattamaan rehellisyyttä, suorittamaan tutkimusprosessi
huolellisesti ja tarkasti ja kirjaamaan se suunnitelmasta, tiedonhankinnasta ja prosessin
kulun kuvaamisesta aina tulosten raportointiin ja julkistamiseen asti noudattaen Metropolia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeita (Turunen ym. 2015). Tämän opinnäytetyön tekemisestä tehtiin sopimus Kirkon Ulkomaanavun ja Metropolia-ammattikorkeakoulun kesken. Opinnäytetyön teoriaosuuden tiedonhankinta suoritettiin tietokantoja
käyttäen sekä KUA:n työtä ohjaavien dokumenttien sisältöön perehtyen. Työelämän
edustajalla oli mahdollisuus myös tutustua tutkimussuunnitelmaan ennen kyselyn toteuttamista. Kyselyyn vastaaminen oli vastaajille vapaaehtoista ja tapahtui nimettömästi, jolloin yksittäistä tiedonantajaa ei ollut mahdollista tunnistaa aineistosta tai sen analyysistä.
Myöskään kyselyn aineistoa ei käsitellyt prosessin aikana kukaan muu kuin opinnäytetyön tekijä. Kyselyn tulokset on analysoitu laadullisen ja määrällisen tutkimuksen analyysiperiaatteita noudattaen. Mallin muokkaamisessa kyselyn pohjalta on tehty yhteistyötä
KUA:n hallintojohtajan kanssa, jolla on pyritty osaltaan varmistamaan, että prosessi etenee annetun toimeksiannon mukaisesti. Opinnäytetyön tuloksena syntynyt varhaisen
tuen malli on valmistuttuaan Kirkon Ulkomaanavun omaisuutta ja esimiesten työväline,
jota KUA voi tulevaisuudessa päivittää ja muokata tarpeen vaatimalla tavalla eri toimintaympäristöihinsä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6; Turunen ym. 2016).
Edelleen tässä opinnäytetyössä noudatettiin Metropolia-ammattikorkeakoulun yleisiä
opinnäytetyön ohjeita lähdeviitteiden merkitsemisessä ja muiden tutkijoiden aineistojen
käyttö huomioitiin lähdeviittauksin ja lähdeluettelossa sekä suhteessa tämän opinnäytetyön tutkimustuloksiin. Tämän kehittämistyön tulokset ovat tieteellisen tiedon luonteen
mukaisesti julkisia ja työ julkaistaan Theseus -tietokannassa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6; Metropolia-ammattikorkeakoulu 2014.)
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Tutkimusetiikka koskee Ojasalon (2015) mukaan myös työelämälähtöisiä kehittämistöitä. Olennaista on kyetä osoittamaan kehittämistyön tulosten hyöty tilaavan organisaation käytännön työlle. Prosessissa on toimittava kohdeorganisaation eettisten sääntöjen
mukaan. (Ojasalo 2015: 48-49). Tässä opinnäytetyössä huomioitiin KUA:n olemassa
oleva varhaisen tuen malli (Kirkon Ulkomaanapu 2009) sekä esimiehillä oleva osaaminen varhaisesta tuesta ja pyrittiin saamaan se koko organisaation käyttöön. KUA:n Code
of Conduct Policy (Kirkon Ulkomaanapu 2017) on organisaation eettinen ohje ja prosessissa toimittiin sen mukaisesti. Ohje koskee kaikkia organisaation pysyviä ja määräaikaisia työntekijöitä, mukaan lukien vapaaehtoiset, harjoittelijat, konsultit ja kaikki, jotka työskentelevät KUA:ssa tai edustavat KUA:a, mukaan lukien vierailijat. Ohjeen tarkoituksena
on ennen kaikkea ehkäistä väärinkäytöksiä kuten korruptiota, huijauksia, hyväksikäyttöä
ja väärinkäytöksiä, mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö sekä varmistaa lasten turvallinen kohtelu. Organisaation johdon vastuulla on, että henkilöstö on ohjeesta tietoinen, ymmärtää sen käytännössä ja noudattaa sitä kaikessa työssä. Ohjeen tarkoituksena on myös varmistaa sekä työntekijöiden että edunsaajien turvallisuutta. Työntekijöiden vastuulla puolestaan on raportoida huomaamansa epäkohdat. (Kirkon Ulkomaanapu 2017: 1,5.) Tässä opinnäytetyössä ohjeen noudattaminen tarkoitti tiedon keruuta ja
raportointia niin, ettei ketään yksittäistä työntekijää voi tunnistaa raportin tekstistä. Raportissa ei myöskään jaettu sellaista tietoa organisaation toiminnasta, joka voisi asettaa
henkilöstön tai edunsaajat vaaraan tavalla tai toisella. Lisäksi kyselyn saatteessa (liite 3)
ja raportissa on kuvattu kehittämistyön tekijän oma rooli ja sidonnaisuudet organisaatiossa.
Tässä opinnäytetyössä uudistettiin Kirkon Ulkomaanavun varhaisen tuen mallia. Käytännön työelämään yhteys syntyi opinnäytetyön tavoitteesta käsin; tavoitteena oli luoda käytännöllinen väline KUA:n esimiesten työn tueksi. Prosessi edetessä siihen osallistettiin
esimiehet ja Työympäristötoimikunta. Opinnäytetyön etenemistä tuki selkeästi asetettu
tavoite eli kuinka työn tuloksia voi hyödyntää käytännön työelämässä (Kylmä - Juvakka
2007: 54). Opinnäytetyön jokaisessa vaiheessa palattiin toimeksiantoon, sekä opinnäytetyön tarkoitukseen ja tavoitteisiin, jotta prosessi etenisi suunnitellusti ja että se tuottaisi
tavoitteen kannalta relevanttia tietoa.

10.4 Opinnäytetyön luotettavuus
Tämän opinnäytetyön luotettavuutta voi tarkastella yleisten laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteerien kautta, sillä siinä on sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen

52

piirteitä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteerejä ovat uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys. (Kylmä - Juvakka 2007: 127.)
Tässä opinnäytetyössä uskottavuutta vahvistettiin prosessin aikana käymällä hallintojohtajan kanssa reflektoivia keskusteluja sekä pyytämällä palautetta esimiehiltä luonnokseen uudeksi varhaisen tuen malliksi, tavoitteena selvittää vastasiko mallin luonnos käytännön työn tarpeita ja esimiesten käsityksiä siitä. Uskottavuudella tarkoitetaankin paitsi
tutkimuksen ja sen tulosten uskottavuutta myös näiden osoittamista tutkimuksessa mikä
tarkoittaa, että tulosten tulee vastata tiedonantajien käsityksiä asiasta. (Kylmä - Juvakka
2007: 12.)
Vahvistettavuus ilmeni opinnäytetyön eri vaiheiden kuvaamisena ja ratkaisujen perustelemisena suunnitelmassa ja raportissa. Apuna prosessin kuvaamisessa käytettiin tutkimuspäiväkirjaa, johon merkittiin erilaiset huomiot prosessista ja sen kulusta, jotta ne voitiin myöhemmin kirjat raporttiin tai huomioida Varhaisen tuen mallin muokkaamisessa.
Vahvistettavuudella tarkoitetaankin Kylmän ja Juvakan (2007) mukaan koko tutkimusprosessin kirjaamista niin, että prosessin kulkua, aineiston pohjalta saatuja tuloksia ja
tehtyjä johtopäätöksiä on mahdollista seurata kirjallisesta tutkimusraportista (Kylmä - Juvakka 2007: 128-129).
Refleksiivisyys puolestaan kuvaa tutkijan kykyä arvioida kuinka hän vaikuttaa itse aineistoonsa ja tutkimusprosessiinsa ja sen kuvaamista tutkimusraportissa (Kylmä - Juvakka
2007: 128-129). Tässä opinnäytetyössä se koski erityisesti reflektiota omasta roolista
KUA:n työyhteisössä ja kuinka se vaikutti prosessiin.
Tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä toisiin vastaaviin tilanteisiin kutsutaan siirrettävyydeksi (Kylmä - Juvakka 2007: 128-129). Tämän opinnäytetyön kohdalla se voisi tarkoittaa esimerkiksi kyselyn tulosten tai niiden pohjalta muokatun mallin käyttöä vertailutietona toisen humanitaarisen avun ja kehitysyhteisyön toimijan työssä työntekijöidensä
työhyvinvoinnin edistämiseksi. Itse prosessista syntynyttä mallia ei voida suoraan siirtää
minkään toisen organisaation käyttöön.
Tässä opinnäytetyössä tarkoitus oli selvittää Kirkon Ulkomaanavun esimiesten näkemyksiä varhaisesta tuesta ja sen haasteista ja kehittämistarpeista, eikä tällä opinnäytetyöllä pyritty laajaan yleistettävyyteen vaan sellaisen tiedon tuottamiseen, joka palvelee
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varhaisen tuen kehittämistä vastaajien omassa organisaatiossa. Sama koskee uudistettua varhaisen tuen mallia (liite 5). Kylmän ja Juvakan (2007) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tuotettu tieto on aina sidoksissa kontekstiinsa ja samasta asiasta voi olla
useita erilaisia näkemyksiä vastaajien joukossa. Laadullisella tutkimuksella voidaan siis
saada tietoa tutkimukseen osallistuvien ihmisten näkökulmasta. (Kylmä - Juvakka 2007:
28.)
Tässä opinnäytetyössä oli myös joitakin erityisiä, KUA:n toimintaympäristöstä nousevia
ja luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Yksi niistä oli kysymys, kuinka toimia tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti Helsingin toimistossa ja maatoimistoissa toimivien esimiesten
ja työntekijöiden tukemiseksi fyysisen välimatkan asettaessa omat haasteensa. Haaste
olivat myös toimintaympäristöt, joissa sähköisten verkkojen ja työvälineiden toiminta on
sidoksissa esim. sähkövirran saantiin. Jotta kaikki kyselyyn vastaajat olivat tasa-arvoisessa asemassa, kysely tehtiin kaikille vastaajille sähköistä työkalua käyttäen ja annettiin näin samalla mahdollisuus vastata nimettömästi. Vastaavasti prosessin tuotteena
syntynyt malli (liite 5) julkaistiin englanniksi ja sijoitettiin organisaation sisäiseen verkkoon, johon kaikilla työntekijöillä on pääsy.
Kyselyä tehtäessä oli huomioitava erityisesti, että monet niistä, joille tulisin kyselyn tekemään ovat läheisiä työtovereitani. Kyselyä suunniteltaessa oli siis voitava ottaa huomioon, kuinka tämä työtoveruus mahdollisesti vaikuttaa saataviin tuloksiin. Jotta tuttuus ei
asettuisi riskiksi luotettavuudelle, nimettömyys vastaamisessa oli hyvä vaihtoehto.
Kysely lähti 46:lle esimiesasemassa työskentelevälle ja kyselyn ajankohdasta taaksepäin katsottuna viimeisen vuoden aikana esimiestehtävissä lopettaneelle, jotka edelleen
olivat KUA:n palveluksessa. Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 16. Kyselyn vastausprosentti oli näin 34,78%. Vastausprosentin ollessa suhteellisen matala tuloksia voi
pitää suuntaa antavina ja niitä oli mahdollista hyödyntää KUA:n varhaisen tuen mallin
uudistamisessa. Tulokset eivät ole sellaisenaan yleistettävissä tosiin konteksteihin, tai
niiden ei voi sanoa vastaavan kattavasti KUA:n esimiesten näkemyksiä. Tämän vuoksi
luonnos mallista lähetettiin vielä kommenteille kaikille esimiehille.
Opinnäytetyöprosessin lopputuotteena syntynyt uudistettu Varhaisen tuen malli tallennettiin sähköisenä ja sen laajempi lanseeraus käyttöön tapahtuu sähköisillä alustoilla,
joiden kautta kaikki esimiehet ja työntekijät voivat siihen perehtyä ja käyttää mallia, riippumatta työpaikkansa sijainnista.
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Ojasalo ym. (2013) painottavat myös kehittämistyön onnistumista määrittäviä mittareita.
Tämän opinnäytetyön ja sen myötä uudistetun varhaisen tuen mallin kohdalla ne olivat
esimiehille suunnattu kysely, sen vastausprosentti ja saatujen vastausten käyttökelpoisuus. Opinnäytetyön valmistuttua ja mallin käyttöönoton jälkeen sen käyttöastetta on
mahdollisuus kartoittaa esimerkiksi KUA:n henkilöstölle tehtävien työhyvinvointikyselyn
yhteydessä. (Ojasalo ym. 2013: 32-33.)
Huomioitava asia oli myös kyselyssä käytettävä kieli. Oliko perusteltua tehdä kyselyä
sekä suomeksi että englanniksi vaiko vain englanniksi, joka on organisaation virallinen
työkieli? Olisiko yhden kielen (englanti) käyttö taannut luotettavampia vastauksia, kun
suurin osa olisi vastannut muulla kuin äidinkielellään? Perustelu mahdollisuudesta valita
vastauskieleksi myös suomi, oli, että suomeksi esimiestehtäviä hoitavia on merkittävä
osa esimiehistä ja työsuojeluun ja esimiestyöhön liittyvä vahvempi kieli on todennäköisesti suomi, muun kielisillä se on mahdollisesti englanti tai heidän oma äidinkielensä.
Myöskin luotettavuuteen vaikuttava ja tutkimuksen suunnittelussa huomioitava asia oli,
että eri maista tulevat ja erilaisissa ympäristöissä työskentelevät esimiehet eivät tunne
perusteellisesti suomalaista työsuojelulainsäädäntöä ja joutuvat asemamaissaan toimimaan suhteessa työntekijöihin paikallisen työlainsäädännön mukaan, sikäli kun sellaista
on. Näin kyselyä tehtäessä oli tarpeellista vielä saatteessa avata mihin suomalainen työsuojelulainsäädäntö, Core Humanitarian Standard, KUA:n globaali strategia 2017 eteenpäin sekä duty of care-periaate esimiehiä velvoittavat.

11 Johtopäätökset ja opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen
Tämän opinnäytetyön kyselyn tulosten ja työyhteisössä käytyjen keskustelujen perusteella voidaan muodostaa seuraavat johtopäätökset:
1. Varhaisessa tuessa keskeisintä on esimiehen ja työntekijän välinen säännöllinen
keskustelu, joka auttaa esimiestä tunnistamaan varhaisen tuen tarpeet ja työntekijän
työhyvinvoinnin tilan laajemminkin. Keskustelun lisäksi tärkeää on yhdessä sovittu
eteneminen ja seuranta ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Erityisesti työn kohtuullisesta määrästä ja tavoitteista sopiminen tukee esimiesten kokemuksen mukaan
työhyvinvointia.
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2. Varhaisen tuen toimintatapaa voidaan vahvistaa KUA:n koko globaalissa organisaatiossa uudistetun varhaisen tuen mallin avulla. Malli voi jatkossa olla osa jokaisen
esimiehen ja työntekijän perehdytystä.
3. Varhaisen tuen mallin käyttöön saaminen KUA:n koko globaalissa organisaatiossa
edellyttää sen jalkautumista organisaation monikulttuurisiin työyhteisöihin erityisesti
ohjelmamaiden maatoimistoimistoihin. Mallin käyttöönotto ja soveltaminen perustuu
yhteiseen keskusteluun esimiehen ja työntekijöiden välillä. Tätä voivat edistää kunkin
työyhteisön esimiehet.
4. Esimiesten varhaisen tuen osaamisen kasvattaminen koulutuksen, käytännön harjoitusten ja säännöllisen vertaistuen avulla vahvistaa varhaisen tuen käyttöä KUA:n
organisaatiossa.
5. Esimiesten työajan käyttöä voisi tarkastella henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen
ja ylläpitämisen näkökulmasta. Keskeistä on varata esimiestyölle riittävästi aikaa ja
vahvistaa ajattelutapaa, jossa työhyvinvoinnin tukeminen on olennainen osa esimiestyötä ja johtamista. KUA:ssa.
6. Esimiesten osallistuminen mallin jatkokehittämiseen voi toteutua mallin soveltamisessa käytäntöön eri työympäristöissä, jolloin on mahdollista ottaa huomioon paikallinen konteksti.
7. Henkilöstön edustajien roolia on mahdollista vahvistaa varhaisen tuen edistämisessä.
Mallin esittely ja varhaisen tuen koulutukset esimiehille tuottavat todennäköisesti lisää
toimintaympäristöstä nousevaa tietoa ja kysymyksiä, joiden pohjalta mallia on mahdollista päivittää ja muokata edelleen. Näistä muokkauksista vastaa KUA:n henkilöstöosasto. Jatkossa olisi hyvä myös säännöllisesti selvittää esim. työhyvinvointikyselyillä
henkilökunnan ja esimiesten kokemuksia varhaisen tuen tarpeista ja toteutumisesta,
osana työkyvyn ylläpitämistä. Humanitaarisissa tai muuten kuormittavissa työskentelytilanteissa voisi mallintaa/kehittää työparityöskentelyä, jonka olennainen osa olisi työtoverin jaksamisen ja työhyvinvoinnin huomioiminen puolin ja toisin, Kansainvälisen Punaisen Ristin toimintamallin mukaisesti (Haggman ym. 2016: 22)
Tulevaisuudessa olisi tarpeen selvittää, kuinka työntekijöiden varhainen tukeminen voidaan parhaiten hoitaa etätyötilanteissa tai esim. humanitaarisen avun operaatioissa, kun
esimies ja työntekijä eivät työskentele lähellä toisiaan.
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The Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability.

Kuvio 6. www.corehumanitarianstandard.org
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Core Humanitarian Standard; Commitment 8
8. Communities and people affected by crisis receive the assistance they require
from competent and well-managed staff and volunteers.
Quality Criterion: Staff (11) are supported to do their job effectively, and are treated
fairly and equitably.
Key Actions
•

8.1 Staff work according to the mandate and values of the organisation and to
agreed objectives and performance standards.

•

8.2 Staff adhere to the policies that are relevant to them and understand the
consequences of not adhering to them.

•

8.3 Staff develop and use the necessary personal, technical and management
competencies to full their role and understand how the organisation can support
them to do this.

Organisational Responsibilities
•

8.4 The organisation has the management and staff capacity and capability to
deliver its programmes.

•

8.5 Staff policies and procedures are fair, transparent, non-discriminatory and
compliant with local employment law.

•

8.6 Job descriptions, work objectives and feedback processes are in place so
that staff have a clear understanding of what is required of them.

•

8.7 A code of conduct is in place that establishes, at a minimum, the obligation
of staff not to exploit, abuse or otherwise discriminate against people.

•

8.8 Policies are in place to support staff to improve their skills and competencies.

•

8.9 Policies are in place for the security and the wellbeing of staff.

11 Staff are: any designated representative of the organisation, including national, international, permanent or short-term employees, as well as volunteers and consultants.
(Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability. 2014
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Esimiehille suunnatun kyselyn saate

Hyvä vastaanottaja
Saat tämän viestin, koska toimit, tai olet toiminut viimeisen 12 kk:n aikana, esimiestehtävässä Kirkon Ulkomaanavussa. Organisaatiomme esimiehillä, eli juuri sinulla, on paljon kokemusta, kuinka tukea työntekijöitä haastavissa työtilanteissa ja työympäristöissä. Tämän osaamisen haluamme jakaa koko globaalin organisaation käyttöön.
Siksi pyydän sinua vastaamaan jäljempänä esitettyihin kysymyksiin.
Esimiesten tärkeä tehtävä on tukea työntekijöiden työhyvinvointia, sillä hyvinvoivat työntekijät hoitavat työnsä laadukkaasti ja viihtyvät työssään. Työhyvinvoinnin tukeminen on
myös osa organisaatiomme riskienhallintaa. Työntekijöiden tukemiseen esimiehiä ohjaa
suomalainen työlainsäädäntö, Duty of Care, Core Humanitarian Standard sekä KUA:n
Globaali strategia vuodesta 2017 eteenpäin.
”Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset
työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.” (Työterveyslaitos 2017) Työhyvinvointia edistetään varhaisen
tuen avulla. Varhainen tuki on toimintatapa, jossa puututaan mahdollisimman nopeasti
työyhteisössä ilmeneviin ongelmiin ja keskeistä on esimiehen ja alaisen välinen keskustelu asioista.
Työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi KUA:ssa on käytössä Varhaisen tuen toimintamalli. (Tämän viestin liitteenä). Se on työkalu, joka auttaa esimiehiä havaitsemaan
ajoissa työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn alenemisen sekä ottamaan asioita puheeksi ja tarjoamaan asianmukaista tukea työntekijöille. Työssä jaksamista ja työsuoritusta heikentävät asiat voivat johtua esim. työstä, työympäristöstä tai ihmisen yksityiselämästä. Esimiesten tehtävä on ottaa asiat puheeksi.
Nykyinen malli on laadittu vuonna 2009, aikana, jolloin KUA:n työntekijät työskentelivät
enimmäkseen Helsingissä. Organisaatiomme on kuitenkin viime vuosina kasvanut,
muuttunut monikulttuurisemmaksi ja meillä on useita työyhteisöjä ympäri maailmaa.
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Varhaisen tuen toimintamalli on siis aika uudistaa organisaatioon ja työn konteksteihin
sopivaksi. Tämän kyselyn ja kehittämisprosessin tavoitteena on malli, joka tukee sinun
työtäsi esimiehenä.
Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin annat luvan käyttää vastauksiasi Ulkomaanavun
varhaisen tuen mallin uudistamisessa. Vastausaikaa on 25.3.2018 asti. Tämän jälkeen
vastaukset analysoidaan.
Voit vastata kyselyyn halutessasi nimettömästi. Kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia ja niitä käsittelee vain tutkimuksen tekijä. Yksittäisen vastaajan vastauksia ei ole
mahdollista tunnistaa tutkimusraportista tai varhaisen tuen mallista.
KUAn varhaisen tuen mallin uudistaminen, tämä kysely sekä kirjallinen raportti prosessista ovat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöni Metropolia-ammattikorkeakoulussa, Helsingissä. Opinnäyteyön tekemisestä on tehty yhteistyösopimus
Metropolian ja Kirkon Ulkomaanavun välillä. Tutkimusprosessin ohjauksesta vastaa
Metropolia-ammattikorkeakoulu.

Kiitokset osallistumisestasi kehittämistyöhön!
Asta Turtiainen
YAMK- opiskelija, Metropolia-ammattikorkeakoulu
Sidosryhmäpäällikkö ja varatyösuojeluvaltuutettu, KUA
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Kysely.
6.3.2018
Taustatiedot
1. Sukupuoli:
Mies
Nainen
Muu
2. Ikä_____ vuotta
3. Esimieskokemus ______ vuotta
4. Pääasiallinen työskentelypaikka esimiehenä toimiessasi, valitse toinen vaihtoehto:
Helsingin toimisto
Maa/aluetoimisto
KUAn käytössä oleva varhaisen tuen malli
5. Tunnetko KUAn varhaisen tuen mallin?
Kyllä

Ei

(jos vastasit ei, voit ohittaa kysymykset 6 ja 7)
6. Oletko käyttänyt KUAn olemassa olevaa varhaisen tuen mallia työssäsi?
Kyllä

Ei

7. Jos vastasit kyllä, kerro millaisissa tilanteissa olet käyttänyt mallia. (avoin kysymys)
8. Millaista palautetta haluat antaa liitteenä olevasta varhaisen tuen mallista?
(avoin kysymys)

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ongelmat
Seuraavissa kysymyksissä on lueteltu merkkejä työhyvinvoinnin ja työkyvyn ongelmista. Mitä niistä olet havainnut omassa työyhteisössäsi ja/tai alaistesi käytöksessä?
Rastita kohdissa 9-15 mielestäsi parhaiten omaa havaintoasi kuvaava vaihtoehto.

Poissaolot
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9. Selittämättömiä poissaoloja työstä: usein - joskus - ei koskaan
10. Sairauspoissaoloja: usein - joskus - ei koskaan
11. Poissaoloja lomien, vapaiden ja viikonloppujen jälkeen: usein - joskus - ei koskaan

Työajan käyttö ja työsuoritus
12. Työntekijän työpäivät venyvät toistuvasti liian pitkiksi: usein - joskus - ei koskaan
13. työntekijän työpäivät ovat jatkuvasti normaalia lyhyempiä: usein - joskus - ei
koskaan
14. Työntekijän työhön käyttämä aika ei vastaa työsuoritusta: usein - joskus - ei
koskaan
15. Työntekijän työsuoritus on heikentynyt hänen normaalista suoritustasostaan:
usein - joskus - ei koskaan
16. Työntekijä kertoo, että työmäärä on liian suuri tai toimenkuva liian laaja käytettävissä olevaan työaikaan nähden: usein - joskus - ei koskaan

Työstä palautuminen
17. Työntekijä kertoo, ettei palautumisaika/vapaa ole ollut riittävä työjakson jälkeen:
usein - joskus - ei koskaan
18. Työympäristön olosuhteista tai sijainnista johtuen mahdollisuudet palautumiseen ovat rajalliset: usein - joskus - ei koskaan

Muutokset työntekijän käytöksessä
19. Työntekijän aloitekyky työssä on vähentynyt: usein - joskus - ei koskaan
20. Työntekijä on muuttunut yliaktiiviseksi: usein - joskus - ei koskaan
21. Työntekijä jää/vetäytyy syrjään työyhteisöstä: usein - joskus - ei koskaan
22. Työntekijän käytös on muuttunut, mutta et tiedä miksi: usein - joskus - ei koskaan
23. Työntekijä vaikuttaa stressaantuneelta: usein - joskus - ei koskaan

Alkoholi ja päihteet
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24. epäily alkoholin liikakäytöstä tai huumausaineiden käytöstä: usein - joskus - ei
koskaan
25. työntekijä päihtyneenä tai krapulassa töissä: usein - joskus - ei koskaan

Työ ja yksityiselämä
26. Yksityiselämän huolet heijastuvat työhön, mutta työntekijä ei halua puhua niistä
27. Yksityiselämän huolet heijastuvat työhön ja työntekijä kertoo niiden olemassaolosta

Työyhteisön toimivuus
28. yhteistyö ei toimi työyhteisössä: usein - joskus - ei koskaan
29. työyhteisössä on ristiriitoja: usein - joskus - ei koskaan
30. työyhteisössä esiintyy epäasiallista käytöstä: usein - joskus - ei koskaan
31. esimiehellä tai työtoverilla on tunne, että työntekijällä ei ole kaikki hyvin: usein joskus - ei koskaan
32. kollega kertoo olevansa huolissaan työtoverista: usein - joskus - ei koskaan
33. Jotakin muita havaitsemiasi merkkejä työntekijöiden työhyvinvoinnin tai työkyvyn ongelmista, mitä? (avoin)
34. Kerro kokemuksiasi, miten olet toiminut tilanteissa, jossa työntekijä tarvitsee
varhaista tukea. (Voit kertoa kokemuksiasi myös muista työpaikoista kuin
KUA:sta) (avoin)

Varhaisen tuen haasteet KUA:ssa
35. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat varhaisen tuen haasteet KUA:ssa. (avoin)

Varhaisen tuen mallin kehittäminen
36. Miten varhaista tukea tulisi mielestäsi kehittää KUA:ssa? (avoin)
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37. Millaista tietoa tai osaamista varhaisesta tuesta tarvitset nykyisessä esimiestehtävässäsi, voidaksesi tukea työntekijöiden työssä jaksamista ja hyvinvointia?
(avoin)
38. Mitä muuta haluat sanoa varhaisesta tuesta? (avoin)
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