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____________________________________________________________________ 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä varhaiseen puuttumiseen ja siihen, mi-

ten se koetaan työpaikoilla. Teorian toteutumista käytännössä tutkittiin kohdeorgani-

saatiossa tehtyjen työntekijöiden kyselyiden ja esimiehen haastattelun avulla. 

 

Varhaista puuttumista käsitellään työkykyä ylläpitävänä toimena, jonka avulla on 

mahdollista ehkäistä sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä, jotka rasittavat 

yhteiskuntaa. Tavoitteena on puuttua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa.  

 

Varhainen puuttuminen ei ole ainoastaan esimiehen vastuulla, vaan ongelmiin puuttu-

misen tulisi olla jokaisen työyhteisön jäsenen velvollisuus. Jokaisella työntekijällä on 

myös oikeus ilmaista huolensa tulematta leimatuksi ja oikeus saada apua sitä tarvites-

saan. Toimiva varhaisen puuttumisen malli on luonnollinen osa yrityksen arkea. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdyttiin työelämän haasteisiin nykypäivänä ja var-

haiseen puuttumiseen toimena, jonka avulla haasteisiin ja ongelmiin voidaan puuttua 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Varhaisen puuttumisen lisäksi käsitellään var-

haisen puuttumisen mallia ja esimiehen roolia varhaisessa puuttumisessa.  

 

Empiriaosuus toteutettiin toimintatutkimuksena ja kyselyt sekä haastattelu tehtiin laa-

dullisina. Tarkoituksena oli vertailla työntekijöiden ja esimiehen kokemuksia siitä, mi-

ten varhainen puuttuminen toteutuu kohdeorganisaatiossa työntekijöiden näkökul-

masta. Työssä pohdittiin myös kehitysideoita kohdeorganisaation varhaisen puuttumi-

seen.  

 

Toimintatutkimuksen perusteella voitiin havaita, että työntekijöiden ja esimiehen kä-

sitykset varhaisesta puuttumisesta kohdeyrityksessä, kohtasivat hyvin. Yrityksen var-

haisessa puuttumisessa oli selkeitä kehityskohteita, mutta lähtökohdat onnistuneeseen 

varhaiseen puuttumiseen olivat olemassa.  
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The purpose of this thesis was to become familiar with early intervention and how it 

comes across in the workplace. The apprehension of the theory was made in coopera-

tion organization and examined in practice with an interview with the manager as well 

as questionnaires acquired from the employees. 

 

Early intervention is addressed as a tool that has the capability of maintaining employ-

ees’ work ability along with preventing sick leave and premature retirement which 

amount to burdens in the society. The goal is to address these problems as early as 

possible. 

 

Early intervention should not only be under the responsibility of the manager. It is an 

obligation of each individual in the workplace. Every employee should have the right 

to express concern and get support if needed. A feasible early intervention model 

should be an innate part of every work community. 

 

The theoretical part of the thesis covers the challenges of work life. Early intervention 

is identified as a tool that can be used to intervene in obstacles and problems at an early 

stage. In addition, the early intervention model and the role of the manager in early 

intervention has been specified. 

 

The empirical part of the thesis was implemented as an action research and the ques-

tionnaires and interview were conducted in qualitative terms. The purpose was to com-

pare the experiences of the workability of the early intervention between the employ-

ees and the manager in a cooperation organization. Along with that, the empirical part 

considered development recommendations for early intervention in the target organi-

zation. 

 

Based on the action research, it was concluded that the employees’ and supervisor’s 

approaches to early intervention in the cooperation organization met well. There were 

explicit areas of improvement in the current early intervention process of the company, 

but the base for successful early intervention existed. 
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1 JOHDANTO 

Elämässä tulee vastaan tilanteita, joissa jonkun hyvinvointi ja jaksaminen huolestuttaa. 

Tällaiset kokemukset toimivat motivaationa ja inspiraationa tälle opinnäytetyölle. 

Suomalainen luonne on sisukas ja joskus oman uupumuksen tai pahoinvoinnin myön-

täminen on hankalaa. Moni työntekijä viettää ison osan päivästään työpaikalla ja työ-

yhteisössä. Työyhteisön jäsenillä on hyvä mahdollisuus huomata ja reagoida työnteki-

jän pahoinvointiin, mutta osataanko työpaikoilla toimia tällaisten tilanteiden osuessa 

kohdalle? On äärimmäisen tärkeää, että jokaisella työpaikalla osataan puuttua ongel-

miin ajoissa. Ongelmat eivät saisi eskaloitua vakaviksi, koska työyhteisössä ei tiedetä 

kuinka toimia. 

 

Opinnäytetyön aihealue liittyy esimiestyön kehittämiseen. Tutkimuskohteena on var-

haisen puuttumisen toteutuminen yrityksissä. Varhaisen puuttumisen toimintamallia ja 

esimiehen roolia tutkitaan työntekijöiden näkökulmasta. Tarkoitus on perehtyä siihen, 

miten työntekijät kokevat varhaisen puuttumisen toteutuvan työpaikallaan. 

 

Varhaista puuttumista käsitellään työkykyä ylläpitävänä toimena. Varhainen puuttu-

minen on ongelmiin puuttumista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sen tulisi 

olla jokaisen vastuulla työyhteisössä. Jokaisessa yrityksessä tulisi olla varhaisen puut-

tumisen malli, jonka avulla ongelmiin voidaan puuttua. Mallin tulisi toimia ohje-

nuorana ongelmatilanteissa. Varhaisen puuttumisen malli kokoaa yhteen työyhteisön 

toimintatavat. (Työterveyslaitos 2019a) 

 

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat merkittäviä asioita joka yrityksessä. Esi-

miestyön roolista varhaisessa puuttumisessa puhutaan paljon, mutta miten se käytän-

nössä toteutuu yritysten sisällä, on asia erikseen. Toteutuuko varhainen puuttuminen 

todellisuudessa työpaikoilla? Jokaisessa yrityksessä esimiehellä tulisi olla kaikki edel-

lytykset varhaiseen puuttumiseen ja ongelmien selvittämiseen. Esimiehiä tulisi kou-

luttaa havainnoimaan ongelmatilanteita sekä puuttumaan niihin jo mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa.  
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Opinnäytetyön tavoitteena ja hyötynä on tarjota esimiehille ymmärrystä siitä, miten 

heidän roolinsa varhaisessa puuttumisessa koetaan työpaikalla. Lisäksi pyritään nos-

tamaan esille, miten varhainen puuttuminen koetaan työntekijöiden keskuudessa. Kar-

toitetaan, onko varhainen puuttuminen ja sen teoria ylipäätään tuttua työntekijöille. 

Varhainen puuttuminen saattaa olla arka aihe työpaikoilla, ja esimies sekä työntekijät 

saattavat kokea asiat hyvinkin eri tavalla.  

 

Opinnäytetyö toteutetaan toimintatutkimuksena ja sen tarkoitus on tarjota yritykselle 

tietoa siitä, miten varhainen puuttuminen koetaan kyseisellä työpaikalla. Tutkimuk-

sesta saatujen tietojen avulla yritys voi kehittää varhaisen puuttumisen toimintamallia, 

mikäli siihen on tarvetta. Opinnäytetyön tavoite on tarjota esimiehille näkökulma siitä, 

miten työntekijät kokevat varhaisen puuttumisen. Esimies voi mahdollisesti näihin tie-

toihin perustuen myös kehittää itseään ja toimintatapojaan esimiehenä. 

  



8 

2 OPINNÄYTETYÖONGELMA 

 

Opinnäytetyössä tarkastelun kohteena on esimiesten kyky soveltaa varhaisen puuttu-

misen teoriaa käytännössä. Työ käsittelee sitä, miten varhainen puuttuminen koetaan 

työntekijöiden keskuudessa ja miten työntekijät toivoisivat sen näkyvän. Työssä myös 

käsitellään ongelmana sitä, miten teoria ja työntekijöiden käsitykset työntekijöiden 

työhyvinvoinnista kohtaavat. Tarkoituksena on selvittää, onko työntekijöillä koke-

musta varhaisesta puuttumisesta ja millaisena he näkevät varhaisen puuttumisen kyn-

nyksen. Työpaikalla kynnys keskustella työhyvinvoinnista voidaan kokea liian suu-

reksi työntekijöiden keskuudessa.  

 

Opinnäytetyölläni pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

 

1) Mitä varhainen puuttuminen ja sen teoria tarkoittaa työntekijöille? 

2) Miten teoria ja työntekijöiden käsitykset työhyvinvoinnista ja varhaisesta puuttumi-

sesta kohtaavat? 

3) Miten varhainen puuttuminen toteutuu käytännössä työpaikalla? 

4) Kohtaavatko työntekijöiden ja esimiehen käsitykset varhaisesta puuttumisesta? 

 

Edellä listattujen kysymysten avulla lähdetään kartoittamaan työntekijöiden tietoutta 

ja kokemuksia. Käytännössä näihin kysymyksiin haetaan opinnäytetyössä vastausta 

haastattelun ja työntekijöiden keskuudessa toteutettujen nimettömien kyselyiden 

avulla. Opinnäytetyön empiriaosa toteutetaan laadullisena tutkimuksena.  
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3 KOHDEORGANISAATIO 

3.1 Kohdeorganisaation esittely 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii tamperelainen yritys. Yritys osallistuu opin-

näytetyöhön nimettömänä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi. Kohdeorganisaatiosta on 

valittu otantaryhmä, joka koostuu esimiehestä ja kolmestatoista alaisesta. Otantaryh-

mään kuuluu eri ikäisiä työntekijöitä, sekä miehiä että naisia.  

 

Yritys toimii useassa toimipisteessä ympäri Tamperetta ja sillä on työntekijöitä noin 

70. Otantaryhmäksi valikoitui kyseisen yrityksen vahtimestarit, jotka pitävät huolta 

kiinteistöistä. Yrityksen vahtimestarit työskentelevät kolmessa tiimissä, joten töitä ei 

tehdä tiiviisti yhdessä. Tämä asettaa omat haasteensa esimiehelle. Tiimit tapaavat tii-

mipalaverissa kerran kuussa ja muuten toiminta jakautuu pienempiin tiimeihin. Kaikki 

tiimit ja työntekijät vastaavat esimiehelle eli ylivahtimestarille. Työ on luonteeltaan 

fyysistä. 

3.2 Yhteistyö kohdeorganisaation kanssa 

Opinnäytetyötä varten kohdeorganisaatio ja sen otantaryhmä lupautui vastaamaan ky-

selyyn varhaisesta puuttumisesta ja siitä, miten työntekijät kokevat sen. Kohdeorgani-

saation kanssa sovittiin myös esimiehen haastattelusta. Haastattelun tarkoituksena, oli 

kerätä tietoa yrityksessä käytettävistä varhaisen puuttumisen malleista ja siitä, miten 

niitä käytetään yrityksen sisällä. 

 

Kohdeorganisaation kanssa yhteistyö tapahtui opinnäytetyön osalta otantaryhmän esi-

miehen kanssa. Kohdeorganisaation esimies oli motivoitunut osallistumaan opinnäy-

tetyöhön ja kannusti omalta osaltaan myös työntekijöitä ottamaan osaa työhön. Esi-

mies kokee itse, että varhainen puuttuminen on tärkeä aihe. 
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4 VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 

4.1 Työelämän haasteet 

Työelämä vaatii koko ajan ihmisiltä enemmän ja enemmän. Työpaikoilla tapahtuu 

muutoksia kiivaassa tahdissa ja se luo epävarmuutta työntekijöissä. Työtä pyritään te-

hostamaan jatkuvasti. Työn henkinen rasittavuus sekä kiire vaikuttavat yksilöiden ja 

työyhteisöjen sopeutumiskykyyn. Nummelinia ja Stressi haastaa työkyvyn -kirjaa lai-

naten: ”Rajallisesta ihmisestä on tullut rajattomien toiveiden toteuttaja.” Yhä useampi 

työntekijä jää masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle. Kuitenkaan tilastollisesti 

masentuneiden määrä ei ole lisääntynyt. (Nummelin 2008, 15) 

 

Työn kuormittavuus on valtakunnallinen huolenaihe. Vuonna 2015 Sosiaali- ja ter-

veysministeriö tilasi Tilastokeskukselta selvityksen, jonka aiheena oli ”Koetun fyysi-

sen ja psyykkisen kuormituksen arviointi”. Tämän selvityksen mukaan vuonna 2013 

palkansaajista 48 prosenttia piti työtään joko henkisesti erittäin raskaana tai melko ras-

kaana. Naisilla prosenttiosuus oli 51 ja miehillä 45. (Lehto, Sutela & Pärnänen 2015) 

 

Työn vaativuus näkyy myös esimiestyössä. Esimiehen tulee pitää huolta sekä kasva-

vien tulostavoitteiden saavuttamisesta että työntekijöiden hyvinvoinnista. Esimiehen 

ei tule sivuttaa myöskään omaa hyvinvointia ja jaksamista. Esimiehen tulee osata tun-

nistaa ja ratkoa haitallisia tilanteita, jotka aiheutuvat työhön liittyvästä paineesta. Mi-

käli työhön liittyvät ongelmatilanteet jatkuvat liian pitkään, voivat ne aiheuttaa pahim-

millaan työkyvyn heikkenemistä. On tärkeää, että haitallinen työkuormitus pystytään 

tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään ajoissa, jotta työkyky voidaan turvata. (Numme-

lin 2008, 15-16) 

 

Työyhteisössä ongelmia käsitellään monilla eri tavoilla. Nopein tapa hoitaa ongelmia 

on kieltää ongelman olemassaolo. Ongelma ei kuitenkaan katoa, vaikka sen olemassa-

olo kiellettäisiin. Ongelmien selvittämättä jättäminen on huonoa johtajuutta. Hyvää 

johtajuutta on se, että asioihin puututaan mahdollisimman pian niiden ilmettyä. On 

tärkeää, että ongelma ratkaistaan niin, että se poistuu. (Kultanen 2016, 124-125) 
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Tavat lähestyä ongelmatilanteita voidaan jakaa kirjailija Pekka Järvisen (2014) mu-

kaan karkeasti kolmeen ryhmään: 

• ongelmien kieltäminen ja käsittelyn välttäminen 

• ongelmien epäsuora käsittely 

• ongelmien ja konfliktien suora käsittely. 

 

Suomessa edellä mainituista tavoista kaksi ensimmäistä ovat olleet pitkään käytössä. 

Kolmas tapa on suora ja aktiivinen tapa. Sitä voidaan kutsua myös varhaiseksi puuttu-

miseksi. Kyseinen kolmas tapa tekee tuloaan myös suomalaisissa yrityksissä. (Järvi-

nen 2014, 120-122) 

 

Organisaatiossa, jossa huolehditaan työntekijöiden osaamisesta, työnteon toimivuu-

desta ja hyvästä esimiestuesta, on olemassa kaikki mahdollisuudet sujuvaan työnte-

koon. Työhyvinvointi voidaan turvata arvioimalla ja kehittämällä työtä. Hyvä tulos 

syntyy hyvinvoivista työntekijöistä. (Nummelin 2008, 128) 

4.2 Varhainen puuttuminen 

Varhaisesta puuttumisesta puhutaan eri lähteissä hieman eri termeillä. Tavallisesti pu-

hutaan varhaisesta puuttumisesta tai varhaisesta reagoinnista. Yrityksen luomista puit-

teista huolimatta työyhteisössä tulee tilanteita, joissa asiat eivät toimi toivotulla tavalla 

tai jotka ovat vaarassa muuttua huonompaan suuntaan, jos niihin ei puututa. Tällaiseksi 

tilanteeksi kutsutaan varhaisen puuttumisen tilannetta. Tällaisessa tilanteessa on tär-

keää lähteä selvittämään tilannetta ja pyrkiä palauttamaan tasapaino. Varhainen puut-

tuminen on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää työkykyä. 

Se hyödyttää kaikkia, sillä varhaisella puuttumisella voidaan ehkäistä sairaslomia ja 

ennenaikaista eläkkeelle jääntiä. Ennenaikaisella eläkkeelle jäämisellä on merkittävä 

vaikutus niin yksittäiseen ihmiseen, yritykseen kuin yhteiskuntaankin. Työkykyä uh-

kaavat tekijät tulee selvittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Nummelin 2008, 

128; Ahlbald 2016) 
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Työterveyslaitos käsittelee varhaista puuttumista työkyvyn varhaisena tukena. Heidän 

määritelmänsä mukaan työkyvyn varhainen tuki on toimenpiteitä, joilla voidaan edis-

tää työkykyä ja ehkäistä työkyvyn heikkenemistä. Jokaisella työpaikalla tulee laatia 

malli, jossa on esitetty sovitut toimenpiteet työkyvyn varhaiseksi tukemiseksi. Työky-

kyä tulee johtaa työpaikoilla.  Työkykyjohtaminen tapahtuu yhteistyössä työnantajan, 

esimiesten, työntekijöiden sekä työterveyshuollon välillä. (Työterveyslaitos 2019a) 

 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen kuvastaa varhaista puuttumista yhteisesti 

sovittuna lupana puhua. Ilmarisen mukaan on tärkeää, että varhainen puuttuminen ei 

nouse yrityksissä esille vasta siinä vaiheessa, kun se kohdistuu johonkin tilanteeseen 

tai henkilöön. Varhaisen välittämisen ja puuttumisen kulttuurista tulisi keskustella 

luonnollisena osana kaikkea yrityksen toimintaa. Asioista, jotka näkyvät ja kuuluvat 

työpaikalla, tulee voida myös puhua. (Ahlblad 2016) 

 

Välittämisen ja huolenpidon kulttuuri on osa hyvinvoivaa työyhteisöä ja sen tavoite 

on, että niin esimies kuin jokainen työntekijäkin voi tuoda ilmi työhön tai työntekijään 

liittyviä huolia. Työpaikalla huolenaiheet tulee ottaa puheeksi henkilön kanssa, jota ne 

koskettavat. Tilanteita voidaan niiden laajuuden ja vakavuuden mukaan käsitellä esi-

miehen, työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen ja työterveyshuollon avustuksella. 

(Nummelin 2008, 128) 

 

Varhainen puuttuminen on toimintaa, jonka tulisi olla jokaisen työntekijän vastuulla. 

Varhainen puuttuminen antaa vastuun lisäksi jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa asi-

oihin työyhteisössä. Työntekijöillä on oikeus saada työyhteisöltä tukea haastaviin ti-

lanteisiin, mutta heillä on myös velvollisuus ottaa työhön liittyviä ja työn tekemiseen 

vaikuttavia ongelmia puheeksi. Tavoitteena on, että kuka tahansa voi ottaa ongelman 

puheeksi ilman leimautumisen pelkoa. On tärkeää, että henkilöstö tietää kenen puoleen 

kääntyä ongelmatilanteissa ja miten asioita käsitellään. (Nummelin 2008, 130; Järvi-

nen 2014, 245) 

 

Laadittaessa varhaisen puuttumisen mallia on hyvä määritellä, mitkä ovat tilanteita, 

joiden perusteella tilanteisiin puututaan. Tilanteet on hyvä määritellä niin organisaatio- 

ja työyhteisötasolla kuin yksilötasollakin. Näin yrityksen sisällä kaikilla on yhtenäiset 

ja selkeät toimintakriteerit. Hälytysmerkkejä, joiden perusteella tilanteisiin puututaan 
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voi olla esimerkiksi aikatauluongelmat, työilmapiirin muutokset ja sairaspoissaolojen 

lisääntyminen. Kun työpaikalla on tunnettu ja yleinen varhaisen puuttumisen malli, 

hyväksytään puuttuminen monesti helpommin työntekijöiden keskuudessa. Kun tilan-

teet, joiden perusteella tilanteisiin puututaan ovat yleisesti tiedossa, vältytään toden-

näköisemmin siltä, että työntekijä kokee puuttumisen negatiivisena. Työntekijän saat-

taa olla helpompi ymmärtää tilannetta ja sitä, että puuttuminen ei ole hyökkäys työn-

tekijää kohtaan, vaan keino valvoa ja huolehtia työhyvinvoinnista. (Nummelin 2008, 

130; Nikkola & Salminen 2012, 102-103) 

 

Hälytysmerkkejä voidaan havainnoida eri tilanteissa työpaikalla. Arjen tilanteet ovat 

kaikista tavallisin keino, mutta lisäksi esimerkiksi kehityskeskustelut ja työhyvinvoin-

tikartoitukset ovat hyvä keino kartoittaa mahdollisia ongelmia. Niiden avulla esimies-

ten tietoisuuteen voidaan tuoda työssä selviytymiseen liittyviä ongelmia. (Nummelin 

2008, 131) 

 

Työterveyslaitoksen (2019a) mukaan keskustelun käynnistäviä signaaleja, jotka joko 

työntekijä, esimies, työkaveri, työsuojelu tai työterveyshuolto voivat havaita, ovat esi-

merkiksi seuraavat: 

• huoli työntekijän tilanteesta 

• ärtyneisyys ja vetäytyminen omiin oloihin 

• keskittymisvaikeudet 

• pidentyneet työpäivät 

• myöhästely 

• välinpitämättömyys 

• työn laadun heikkeneminen 

• työntekijän esiintyminen päihtyneenä tai krapulaisena 

• lisääntyneet sairaspoissaolot. 

 

Ongelmiin puuttuminen on monesti helpompaa pienemmissä organisaatioissa. Isoissa 

organisaatioissa saattaa olla monia tahoja, jotka vastaavat henkilöstöstä. Suurissa or-

ganisaatioissa on vaarana, että vastuu hajaantuu ja katoaa niin, että lopulta ei ole tahoa, 

joka puuttuisi ongelmaan. On tärkeää, että ongelmia käsitellään niiden ihmisten kanssa 
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ja siinä yksikössä, jossa ongelma on sen sijaan, että niitä käsiteltäisiin tukijärjestel-

missä. Vastuu toiminnan sujumisesta tulisi olla selkeästi esimiehellä ja johdolla. (Jär-

vinen 2014, 120-121) 

4.3 Esimiehen rooli varhaisessa puuttumisessa 

Esimiehellä on työnantajan edustajana ohjaus- ja kontrollivalta. Hänen roolinsa on olla 

ongelmien käsittelijänä ja ratkaisijana. Esimiehen tulee pystyä tekemään päätöksiä 

konflikti- ja häiriötilanteissa. Esimiesvastuun ottaminen on tärkeä osa toimivaa työyh-

teisöä. Tavallisesti, jos esimies ei täytä omaa rooliaan, työntekijät pyrkivät täyttämään 

johtajuusvajeen. Tällaisessa tilanteessa syntyy helposti henkilöristiriitoja. On tärkeää, 

että esimiehen ja alaisen suhde perustuu organisaation työnjakoon, ei ihmisten välisiin 

valtasuhteisiin. Onnistunut yhteistyö kiteytyy luottamukseen ja työntekijöiden tasaver-

taiseen huomiointiin. (Nummelin 2008, 57-58; Kultanen 2016, 133) 

 

Esimiehen on tärkeää havainnoida työyhteisöä jatkuvasti. Havainnointi on ensisijainen 

tiedonhankintamenetelmä esimiehelle. Jotta esimies voisi kerätä monipuolista tietoa 

työyhteisönsä toiminnasta, tulee hänen olla mukana erilaisissa työtilanteissa ja seurata 

työntekoa henkilökohtaisesti. Kun esimies on mukana arkisissa tilanteissa, on hänen 

luontevaa keskustella samalla henkilöstön kanssa. Esimies, joka istuu päivät työhuo-

neessaan, ei ole työntekijöille helposti lähestyttävä ja kynnys mennä keskustelemaan 

saattaa olla liian suuri. (Järvinen 2014, 207-208) 

 

Esimiehen ja työntekijöiden suhde vaikuttaa esimerkiksi stressin hallintaan, työtyyty-

väisyyteen ja työn tulokseen. On tärkeää, että työntekijät ovat tyytyväisiä esimiehen 

toimintaan. Esimiestyöllä on enemmän vaikutusta työhyvinvointiin kuin esimerkiksi 

muiden työntekijöiden tuella. Mikäli työntekijät kokevat, että yrityksen johto ei välitä 

työntekijöistä, on työpaikalla suuremmalla todennäköisyydellä tyytymättömyyttä, uu-

pumusta ja haluttomuutta työntekoon. (Nummelin 2008, 58) 

 

Esimies kohtaa työssään monenlaisia ongelmia. Häiriöt työpaikalla ovat aina yksittäis-

tapauksia, vaikka ne olisivatkin samankaltaisia. Ongelmien hoitamista ei voi ennak-
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koon tarkasti suunnitella, mutta esimiehellä tulee olla valmiudet kohdata haastavia ti-

lanteita. Esimiehellä tulee olla toimintasuunnitelma erilaisia ongelmatilanteita varten. 

(Kultanen 2016, 133) 

 

Yhteistyö työpaikalla rakentuu esimiehen vastuulla olevien työyhteisön toimintatapo-

jen varaan. Työn kehittäminen yhdessä lujittaa työntekijöiden yhteishenkeä ja luo yh-

dessä pärjäämisen tunteen. Työntekijöille tieto siitä, että apua saa tarvittaessa, luo tun-

teen hallinnasta. Tämä tuki on ennen kaikkea henkistä. Esimiehen tulee osata kuun-

nella työntekijöitä ja antaa niin rakentavaa palautetta kuin myös tunnustusta hyvästä 

työstä. Tämä viestittää työntekijöille, että esimies on aidosti kiinnostunut ja välittää. 

Esimiehen avoin toimintatapa on usein toimivampi kuin yksilökeskusteluihin painot-

tuva. Yksilökeskusteluihin painottuva toimintatapa saattaa synnyttää työntekijöissä 

epäluuloja, varautuneisuutta ja kilpailuasetelmaa. Sen katsotaan myös luovan kuiluja 

työntekijöiden välille ja lisäävän selän takana puhumista. Työntekijät jäävät paitsi yh-

teisöllisyyden kokemuksesta ja yhteiset tavoitteet eivät ole välttämättä yhtä selkeitä. 

Huonossa työilmapiirissä työntekijät eivät saa tukea työnteolleen. (Nummelin 2008, 

59-60) 

 

Mikäli esimies huomaa työntekijän työn tuottavuudessa tai työkyvyssä ongelmia, tulee 

hänen Työterveyslaitoksen (2019a) ohjeistuksen mukaan selvittää: 

• Onko työntekijä tietoinen työnkuvasta ja tehtävistään? 

• Onko työntekijällä riittävä osaaminen onnistuakseen työssään? 

• Onko töitä sopivasti? 

• Onko työntekijä motivoitunut? 

• Onko työntekijällä terveydelliset edellytykset työntekoon? 

 

Mikäli edellä mainittuja kysymyksiä selvittäessä tulee vastaan ongelmia, tulisi niistä 

keskustella työntekijän kanssa.  

 

Ennen kuin esimies ottaa ongelmia käsittelyyn työntekijän kanssa, on esimiehen hyvä 

tehdä alkuvalmisteluita. Esimiehen tulee perehtyä tilanteeseen ja kartoittaa sen synty-

historiaa. On tärkeää pohtia, miten ongelma on kehittynyt, miten se ilmenee ja minkä-

laisia haittavaikutuksia sillä on. Ennen kuin itse ongelmaa voidaan lähteä purkamaan, 
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tulee selvittää sen syntyyn vaikuttaneet syyt. Kun ongelma selvitetään perusteellisesti, 

on mahdollista ehkäistä vastaavanlaisten ongelmien syntyä tulevaisuudessa. Ongel-

man syiden pohtiminen ei ole kuitenkaan aina yksinkertaista. Työssä ilmenevät ongel-

mat saattavat esimerkiksi olla oireilua vaikeuksista yksityiselämässä. On myös mah-

dollista, että ongelma on ollut olemassa pidemmän aikaa, mutta sitä on salailtu työyh-

teisössä. Tällöin esimiehen on hankalampi selvittää, milloin ongelma on tullut esille 

ensimmäisen kerran. (Järvinen 2014, 211-215) 

 

Esimiehen pyytäessä työntekijää varhaisen tuen keskusteluun, on tärkeää valmistautua 

huolellisesti ja sovittujen käytäntöjen mukaan. Varhaisen tuen keskustelulle tulee va-

rata rauhallinen paikka, jossa ei ole häiriötekijöitä. Myös ajan varaaminen on tärkeää. 

Varhaisen tuen keskustelun tulisi varata oma aika, sen sijaan että asiasta puhuttaisiin 

ohimennen esimerkiksi taukohuoneessa. Työntekijälle on tärkeää kertoa, miksi varhai-

sen tuen keskustelu on järjestetty. Vaikka työkyvyssä olisi ongelmia tai huolenaiheita, 

voi työntekijä kuitenkin onnistua työssään. (Työterveyslaitos 2019a) 

 

 

Kuva 1. Työkykytalo. (Työterveyslaitos 2019b) 

 

Yksi tapa jäsentää varhaisen puuttumisen keskustelu on työkykytalo. Työkykytalomal-

lin kehittäjä on professori Juhani Ilmarinen. Työkykytalo on malli, jolla voidaan ku-
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vata työkykyä. Työkykytalo koostuu neljästä kerroksesta. Kolme alinta kerrosta ku-

vastavat työntekijän omia henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros kuvastaa 

työtä, työoloja ja johtamista. Jotta työkykytalo pysyy pystyssä, sen kaikkia kerroksia 

tulee kehittää koko työelämän ajan. On tärkeää, että talon eri kerrokset tukevat toisiaan 

ja ovat yhteensopivia. (Työterveyslaitos 2019b) 

 

Työkykytalon perustana on terveys ja toimintakyky. Ne sisältävät fyysisen, psyykki-

sen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä terveyden. Toisessa kerroksessa on osaaminen, 

johon kuuluu peruskoulutus ja ammatilliset tiedot ja taidot. Kolmannessa kerroksessa 

ovat työntekijän arvot, asenteet ja motivaatio. Kolmannessa kerroksessa muu elämä 

alkaa jo kohdata työelämän, sillä niiden yhteensovittaminen on osa kolmatta kerrosta. 

Neljännessä kerroksessa on johtaminen, työyhteisö ja työolot. Esimiestyö ja johtami-

nen ovat merkittävä osa neljättä kerrosta. Neljän kerroksen lisäksi työkykytaloon vai-

kuttavat sitä ympäröivät perheen ja ystävien muodostamat verkostot. Myös yhteiskun-

nan rakenteilla ja säännöillä on vaikutus työkykytaloon. 

 (Työterveyslaitos 2019b) 
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5 KÄYTETTÄVÄT TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Toimintatutkimus 

Opinnäytetyön empiirinen osuus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Tiedonhan-

kinta perustuu haastatteluun sekä nimettömänä toteutettuihin laadullisiin kyselyihin. 

Opinnäytetyö on toimintatutkimus ja sen tarkoituksena on antaa yritykselle arvokasta 

tietoa siitä, miten varhainen puuttuminen koetaan kyseisellä työpaikalla. Opinnäyte-

työn tuottamien tietojen avulla yritys voi kehittää varhaisen puuttumisen toimintamal-

liaan tarvittaessa. 

 

Toimintatutkimus on empiirinen tutkimusmenetelmä, joka on suoraan yhteydessä työ- 

ja toimintatilanteeseen. Se perustuu tutkimukseen osallistuvien henkilöiden ”tässä ja 

nyt”-kokemuksiin. Toimintatutkimuksia yhdistää käytäntöihin suuntautuminen, pyr-

kimys muutokseen ja tutkittavien osallistuminen tutkimusprosessiin. Toimintatutki-

muksessa oleellista on tuottaa uutta tietoa, mutta myös pyrkiä tutkimuksen avulla eri 

asiaintilojen muutokseen kehittämällä niitä. (Pitkäranta 2009, 95; Kuula 1999, 10-11) 

 

Toimintatutkimuksessa tutkinnan alla on ihmisten toiminta. Toimintatutkimus on eri-

tyisesti suosittu menetelmä, kun tutkimus kohdistuu sosiaaliseen toimintaan ja vuoro-

vaikutukseen. Toimintatutkimus voidaan jakaa analyysitasoihin, joita ovat yksilö, 

ryhmä, ryhmien väliset suhteet, organisaatio ja alueellinen verkosto. (Heikkinen, Ro-

vio & Syrjälä 2006, 16-17) 

5.2 Tutkimusaineiston kerääminen 

Opinnäytetyössä pohditaan teoriassa varhaista puuttumista. Teorian avulla saa käsi-

tyksen siitä, mitä varhainen puuttuminen on. Teorian jälkeen lähdettiin keräämään itse 

laadullista aineistoa. Aineisto kerättiin esimiehen haastattelulla ja työntekijöillä teete-

tyillä nimettömillä laadullisilla kyselyillä. Esimiehen haastattelulla oli tarkoitus kar-

toittaa, miten varhaisen puuttumisen mallia käytetään kyseisellä työpaikalla. Lisäksi 



19 

kartoitettiin esimiehen omaa näkemystä varhaisesta puuttumisesta. Työntekijöiden ky-

selyillä taas pyrittiin kartoittamaan sitä, miten työntekijät käytännössä kokevat varhai-

sen puuttumisen. 

5.3 Tutkimusaineiston analysointi 

Tutkimusaineiston analysointi tapahtuu teorian pohjalta. Tutkimusaineistojen analy-

soinnissa vertaillaan keskenään esimiehen haastattelua ja työntekijöiden vastauksia ni-

mettömään kyselyyn. Tarkoituksena on analysoida vastaavuuksia ja eroavaisuuksia 

esimiehen ja työntekijöiden näkökulmissa asioihin. Pyrkimyksenä on myös analy-

soida, mistä eroavaisuudet mahdollisesti johtuvat. Tarkastellaan myös, löytyykö vas-

tauksista eroavaisuuksia eri työntekijöiden välillä. Työntekijöiden vastauksia analy-

soidaan kysymys kerrallaan yhteenvetona. 

 

Tutkimusaineistoa analysoidessa pohditaan myös sitä, miten esimiehen ja työntekijöi-

den vastausten pohjalta varhaista puuttumista voitaisiin kehittää kyseisessä yrityk-

sessä. Tavoitteena on antaa konkreettisia ajatuksia siitä, mitä toimia yritys voisi tehdä, 

jotta varhaista puuttumista voitaisiin hyödyntää tehokkaammin. 
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6 TUTKIMUSPROSESSIN KUVAUS 

6.1 Aiheen esittely 

Toimeksiantajan kanssa sovittiin, että ennen kyselyn teettämistä, aihe esitellään otan-

taryhmälle. Aiheen esittelyn tavoitteena oli saada työntekijät innostumaan aiheesta, 

jotta he olisivat motivoituneita vastaamaan kyselyyn. Aiheen esittelyn tavoitteena oli 

myös herättää keskustelua ja ajatuksia aiheesta. Ennakko-oletuksena oli, että aiheena 

varhainen puuttuminen ei ole välttämättä kaikille ennestään tuttu.  

 

Aiheen esittely toteutettiin työryhmän palaverissa 14.3.2019. Esittelyssä käytettiin 

apuna aiheesta tehtyä Power Point -esitystä. Esittelyssä myös näytettiin otantaryhmälle 

millaisen kyselylomakkeen he tulevat saamaan sähköpostitse ja ohjeistettiin, miten lo-

makkeeseen vastataan. Heille tarjottiin myös mahdollisuutta vastata kysymykseen pa-

perilomakkeella. Tavoitteena oli, että kyselyyn vastaaminen olisi otantaryhmälle mah-

dollisimman selkeää ja vaivatonta. 

 

Esittely sai aikaan toivotusti keskustelua. Otantaryhmän työntekijät toivat heti esille 

sen, kuinka aihe ja varhainen puuttuminen ei ole riittävästi esillä työpaikalla. Yhdelle 

työntekijälle aihe oli jopa täysin vieras. Työntekijät osasivat kertoa olevansa tietoisia 

siitä, että heidän työpaikallaan on käytössä varhaisen puuttumisen malli. Heillä ei ollut 

tietoa mistä kyseisen varhaisen puuttumisen mallin löytää niin, että siihen voisi tutus-

tua. Työntekijät olivat sitä mieltä, että aiheesta pitäisi puhua enemmän ja sitä tulisi 

käsitellä enemmän. Ei pitäisi olla niin että työntekijä joutuu halutessaan etsimään var-

haisen puuttumisen mallista tietoa. 

6.2 Nimettömät kyselyt työntekijöille 

Kyselyt toteutettiin työntekijöille Google Forms -kyselylomakkeella, joka lähetettiin 

työntekijöille sähköpostitse aiheen esittelyn jälkeen 14.3.2019. Työntekijöille annet-

tiin puolitoista viikkoa aikaa vastata kyselyyn. 
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Kysely koostui monivalintakysymyksistä-sekä avoimista kysymyksistä. Kysymyslo-

make esitellään liitteessä 1. Työntekijät vastasivat kyselyyn nimettömänä. Kysely 

tuotti kahdeksan vastausta. Kyselyyn vastanneista viisi (62,5%) oli naisia ja kolme 

(37,5%) oli miehiä.  

6.3 Esimiehen haastattelu 

Esimiehen haastattelu toteutettiin esimiehen kanssa 15.5.2019. Haastattelu koostui 

kahdeksasta kysymyksestä sekä haastattelun aikana heränneistä kysymyksistä. Kysy-

mykset on esitelty liitteessä 2. Haastattelu kesti noin 50 minuuttia. Haastattelu äänitet-

tiin vastausten analysointia varten haastateltavan luvalla. 

 

Haastattelun kysymyksissä oli vastaavuuksia työntekijöille tehtyyn kyselyyn, sillä tar-

koituksena oli vertailla eroja esimiehen ja työntekijöiden näkemysten välillä. Haastat-

telun avulla kartoitettiin esimiehen ajatusta siitä, miten varhainen puuttuminen näkyy 

kohdeorganisaatiossa työntekijöille. Lisäksi esimiehen haastattelun kysymyksillä sel-

vitettiin, millainen varhaisen puuttumisen malli kohdeorganisaatiossa on ja millaisia 

työkaluja esimiehelle on tarjolla ongelmatilanteiden selvittämiseen. 

 

Työntekijöiden vastauksia heille teetettyyn kyselyyn ei analysoitu ennen esimiehen 

haastattelua. Tarkoituksena oli saavuttaa mahdollisimman neutraali lähestyminen 

haastatteluun. Työntekijöiden vastausten ei haluttu ohjaavan esimiehen haastattelua. 
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7 TYÖNTEKIJÖILLE TEETETYN KYSELYTUTKIMUKSEN 

TULOKSET 

7.1 Taustatekijät 

Työntekijöille teetetty kysely jaettiin 14.3.2019 ja vastausaikaa annettiin puolitoista 

viikkoa. Kysely jaettiin kolmelletoista henkilölle, joista neljä on miehiä ja yhdeksän 

naisia. Kyselyyn vastasi kahdeksan työntekijää. Heistä 62,5% oli naisia ja 37,5% mie-

hiä. Jakauma miesten ja naisten välillä on realistinen, sillä kyseisessä otantaryhmässä 

on enemmän naisia kuin miehiä. Alla olevassa kuvassa sukupuolijakauma on kuvattu 

Google Forms -sovelluksen tekemän kuvan avulla. 

 
Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma. 

7.2 Mitä varhainen puuttuminen on? 

Kysyttäessä työntekijöiden omaa näkemystä varhaisesta puuttumisesta, vastaukset 

ovat hyvin samankaltaisia keskenään. Työntekijät ymmärtävät varhaisen puuttumisen 

ajatuksen yksinkertaisuudessaan eli puututaan asioihin ja epäkohtiin ajoissa. Vastauk-

sissa on myös huomattavissa se, että varhaisesta puuttumisesta puhutaan yhteisenä toi-

mena, ei esimerkiksi vain yrityksen johdon toimena. Vastauksissa puhutaan esimer-

kiksi kollegan uupumukseen puuttumisesta ja ongelmien ratkaisemisesta yhdessä kes-

kustelemalla. 
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7.3 Miten varhainen puuttuminen näkyy työpaikallasi? 

Kysymys ”Miten varhainen puuttuminen näkyy työpaikallasi” jakaa työntekijöitä jo 

huomattavasti enemmän. Kaksi (2) vastaajista kokee, että varhaisesta puuttumisesta ei 

puhuta ja se ei näy lainkaan heidän työpaikallaan. Neljä (4) puolestaan kokee, että 

varhainen puuttuminen näkyy tiimipalavereina, kehityskeskusteluina ja esimiehen yh-

teydenottoina. Myös työterveyshuollon avun varhaisessa puuttumisessa nousee esille 

eräässä vastauksessa. Eräs työntekijä kokee, että esimiehelle voi puhua suoraan asi-

oista ja asioihin puututaan asiallisesti ja nopeasti. Yhdellä työntekijällä on kokemusta 

varhaisen puuttumisen keskustelusta pidemmän ajan takaa. 

7.4 Toivotko, että varhainen puuttuminen näkyisi enemmän työpaikallasi? 

Kyselyyn vastanneista puolet eli neljä työntekijää toivoo, että varhainen puuttuminen 

näkyisi enemmän heidän työpaikallaan. Toinen puoli eli loput neljä työntekijää eivät 

osaa sanoa toivoisivatko he, että varhainen puuttuminen näkyisi enemmän heidän työ-

paikallaan. Vastauksia ei, eli työntekijä ei toivo varhaisen puuttumisen näkyvän enem-

män, ei ollut lainkaan.  

 
Kuva 3. Toivotko että varhainen puuttuminen näkyisi enemmän työpaikallasi? 
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7.5 Miten varhaisen puuttumisen toimintaa voitaisiin parantaa työpaikallasi? 

Kehitysideoita varhaiseen puuttumiseen tuli paljon, kun työntekijöiltä kysyttiin miten 

varhaisen puuttumisen toimintaa, voitaisiin parantaa työpaikalla. Kehitysideoita olivat 

seuraavat: 

• asioista puhutaan suoraan ja luottamuksellisesti 

• tiedustellaan työntekijän hyvinvointia 

• ongelmatilanteista keskustellaan 

• tavataan kollegoita useammin työn lomassa 

• selkeä perehtyminen varhaiseen puuttumiseen 

• avoin keskustelukulttuuri 

• palaverit tiimeittäin 

• työolojen ja resurssien tarkastelu 

• kiireeseen puuttuminen. 

7.6 Millaisia kokemuksia sinulla on varhaisesta puuttumisesta? 

Kysyttäessä millaisia kokemuksia työntekijöillä on varhaisesta puuttumisesta, vas-

tauksia tuli monenlaisia. Neljällä kyselyyn vastanneista ei ollut lainkaan kokemusta 

varhaisesta puuttumisesta. Kahdella työntekijällä kokemukset olivat hyviä ja kahdella 

huonoja. Eräs vastaajista kokee, että varhaista puuttumista on käytetty myös väärin ja 

toisen mielestä varhaisen puuttumisen keskustelu vaikutti enemmän kuulustelulta, 

kuin hyvän tahdon eleeltä.  

7.7 Koetko, että voisit keskustella esimiehesi kanssa työhösi liittyvistä ongelmista? 

Kaikki kahdeksan kyselyyn vastanneista työntekijöistä koki, että voisi keskustella esi-

miehen kanssa työhön liittyvistä ongelmista. Yrityksessä työntekijät eivät ole jatku-

vasti tekemisissä toistensa kanssa ja se hankaloittaa esimiehen havainnointia. On tär-

keää, että esimies voi luottaa työntekijöiden apuun havainnoinnissa. 
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Kuva 4. Koetko, että voisit keskustella esimiehesi kanssa työhösi liittyvistä ongel-

mista? 

7.8 Voisitko keskustella esimiehesi kanssa henkilökohtaisista ongelmista? 

Kysyttäessä voisiko työntekijä keskustella esimiehensä kanssa henkilökohtaisista on-

gelmista, työntekijät jakautuivat enemmän kuin työhön liittyvien ongelmien kohdalla. 

37,5% eli kolme työntekijää koki, että voisi keskustella esimiehen kanssa henkilökoh-

taisista ongelmista ja 12,5% eli yksi työntekijä koki, että ei voisi keskustella esimiehen 

kanssa henkilökohtaisista ongelmista. 50% eli neljä työntekijöistä ei osaa sanoa voisi-

vatko he keskustella esimiehen kanssa henkilökohtaisista ongelmista. 
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Kuva 5. Voisitko keskustella esimiehesi kanssa henkilökohtaisista ongelmista? 

7.9 Miten mielestäsi esimiehen kannattaa lähestyä ongelmatilanteita? 

Kysyttäessä työntekijöiltä miten heidän mielestänsä esimiehen kannattaa lähestyä on-

gelmatilanteita, työntekijöillä oli paljon hyviä ajatuksia. Ajatuksia oli seuraavan laisia: 

• kaikkien osapuolten kuuleminen 

• objektiivisena pysyminen 

• keskustelu työntekijöiden kanssa 

• suullinen kommunikointi ja kasvokkain kohtaaminen 

• nopea puuttuminen asioihin 

• empaattinen ja hienovarainen lähestymistapa 

• yksilön huomiointi 

• selkeä kommunikointi. 

 

Työntekijöiden vastauksissa on paljon yhtäläisyyksiä. Ennen kaikkea toivotaan, että 

esimies osaa olla objektiivinen ja reilu. Asioita tulisi työntekijöiden mielestä selvittää 

keskustelemalla ja etenkin kasvotusten. Eräs työntekijä nosti esille, että vaikka nyky-

yhteiskunnassa monet asiat, ovat siirtyneet tietokoneiden varaan, ei ihmisten kohtaa-

mista ja suullista kommunikointia tulisi kuitenkaan unohtaa.  

 



27 

Muutamasta vastauksesta oli aistittavissa myös huoli siitä, että varhainen puuttuminen 

voi olla myös negatiivinen kokemus, jos esimies on hyökkäävä tai painostava. Työn-

tekijät ovat sitä mieltä, että ketään ei tule painostaa puhumaan tai kertomaan henkilö-

kohtaisia asioita. Tämä on tärkeä ohje esimiehelle. Vaikka ongelmia tulee selvittää ja 

ratkaista, ei oikea tapa ole missään nimessä painostaminen ja nurkkaan ahdistaminen. 

Luotettava suhde esimiehen ja työntekijän välillä mahdollistaa sen, että työntekijä voi 

jakaa avoimemmin omia asioitaan. Eräs vastaajista esimerkiksi huomauttaa, että hen-

kilökohtaisista asioista ei kerrota esimiehen painostuksesta, vaan ainoastaan, jos kes-

kusteluyhteys tuntuu luotettavalta.  

 

Eräs työntekijä myös nosti vastauksessaan esille sen, että kun esimies puuttuu tilan-

teeseen, on tärkeää, että tehdään selväksi, miksi tilanteeseen puututaan. On hyvä kom-

munikoida rehellisesti ja kertoa, miten puuttumisella tavoitellaan työntekijän etua sen 

sijaan, että tavoiteltaisiin vain työnantajan etua. Tämä vuoksi selkeät toimintatavat 

työyhteisössä ovat tärkeitä. Silloin ongelmiin puuttuminen on helpompi hyväksyä ja 

ymmärtää. 
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8 VARHAINEN PUUTTUMINEN ESIMIEHEN NÄKÖKULMASTA 

8.1 Taustatekijät 

Esimiehen haastattelu järjestettiin 15.5.2019. Esimiehen haastattelussa oli kahdeksan 

ennalta päätettyä kysymystä. Haastattelu kesti noin tunnin ja se äänitettiin esimiehen 

luvalla. Esimies on toiminut kyseisessä tehtävässä noin vuoden ja vastasi kysymyksiin 

omien kokemusten ja tietojensa perusteella. 

 

Esimiehen haastattelussa kysyttiin osittain samoja kysymyksiä, kuin työntekijöillä tee-

tetyissä kyselyissä, jotta olisi mahdollista vertailla työntekijän ja esimiehen näke-

myseroja. Työntekijöiden vastauksia ei käsitelty ennen haastattelun pitämistä, jotta 

työntekijöiden vastaukset eivät ohjaisi haastattelua millään tavalla.  

8.2 Mitä varhainen puuttuminen on? 

Esimiehen näkökulma varhaisesta puuttumisesta on, että se määrittää keinot, miten 

ongelmatilanteisiin voidaan puuttua. Varhaisen puuttumisen avulla pyritään pitämään 

työntekijä mahdollisimman työkykyisenä. Varhaisessa puuttumisessa voidaan käyttää 

apuna työterveyttä, esimiestä ja kollegoita. (Kohdeyrityksen esimiehen henkilökohtai-

nen tiedonanto 2019) 

8.3 Onko työpaikallasi käytössä varhaisen puuttumisen mallia? 

Kohdeorganisaationa toimivassa yrityksessä on esimiehen mukaan käytössä varhaisen 

puuttumisen malli. Esimies on tutustunut malliin ja sille on ollut hänen mukaansa 

myös käyttöä. Esimiehen mielestä varhaisen puuttumisen mallista kuitenkin tiedetään 

todella huonosti yrityksessä. Esimiehen kokemuksien mukaan yrityksen varhaisen 

puuttumisen mallia tulisi kehittää, sillä sitä käyttäneenä esimies on kokenut, että se ei 

selkeästi johda mihinkään. Hän kokee, että varhaisen puuttumisen mallia olisi hyvä 

kehittää yhdessä työterveyden kanssa. (Kohdeyrityksen esimiehen henkilökohtainen 

tiedonanto 2019) 
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Varhaisen puuttumisen malli löytyy yrityksen käyttämästä intranetistä eli lähiverkosta, 

joka on yrityksen sisäisessä käytössä. Mallissa on määritelty, millä perustein tilantei-

siin puututaan. Määritellään esimerkiksi, kuinka monta sairauspoissaoloa työntekijällä 

voi olla tietyn ajan sisällä, ennen kuin tilanteeseen puututaan. Esimies on käyttänyt 

ongelmatilanteissa mallin lisäksi apuna työterveyttä, josta on saanut neuvoja, miten 

toimia erilaisissa tilanteissa. (Kohdeyrityksen esimiehen henkilökohtainen tiedonanto 

2019) 

 

Varhaisen puuttumisen keskusteluja varten yrityksen varhaisen puuttumisen mallista 

löytyy kaavake, joka käydään keskustelussa työntekijän kanssa läpi. Kaavakkeen 

avulla kartoitetaan esimerkiksi työntekijän poissaoloja ja niiden syitä. Poissaolojen pe-

rusteella ongelmiin puututaan herkemmin, jos poissaolojen syyt ovat usein samoja. 

Lisäksi kaavakkeen avulla kartoitetaan työntekijän omaa näkemystä työkyvystään. 

Tarvittaessa työntekijälle voidaan tarjota apukeinoina jaksamiseen esimerkiksi lyhen-

nettyä päivää tai osa-aikaeläkettä. Ongelman vakavuuden mukaan keskustelussa on 

mukana työntekijä tai työntekijät ja esimies sekä mahdollisesti myös työterveyshuolto 

ja ylempi esimies. (Kohdeyrityksen esimiehen henkilökohtainen tiedonanto 2019) 

8.4 Miten varhainen puuttuminen näkyy työpaikallasi? 

Esimies ei koe, että varhainen puuttuminen on läsnä työyhteisössä. Hän kokee, että 

asioihin reagoidaan liian myöhään. Tilanne saattaa olla jo paha ennen kuin siihen puu-

tutaan. Esimiehen mukaan varhaiseen puuttumiseen suhtaudutaan esimiestasolta asti 

hyvin varovaisesti, sillä aihe on herkkä ja pelätään leimautumista. Esimies kuitenkin 

aistii, että muutos positiivisempaan suuntaan on tapahtumassa ja toivoo, että tulevai-

suudessa asioista olisi helpompi puhua avoimesti. (Kohdeyrityksen esimiehen henki-

lökohtainen tiedonanto 2019) 

 

Esimiehen mukaan hänen työpaikallaan esimiehet tiedostavat varhaisen puuttumisen, 

mutta työntekijöille aihe saattaa olla vieraampi. Hän kokee, että haasteena on varhai-

sen puuttumisen esittäminen positiivisena toimintana. Varhaista puuttumista saatetaan 

pelätä etukäteen, koska sen tarkoitus ei ole selkeä työntekijöille. Esimies kokee, että 

tämä saattaa olla alakohtainen haaste. Hän ajattelee, että korkeammin koulutetuille 
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varhainen puuttuminen saattaa olla tutumpi aihe ja sen takia siitä uskalletaan puhua 

avoimemmin. Hän esittää mielenkiintoisen ajatuksen siitä, voisiko koulutus vaikuttaa 

siihen, miten varhainen puuttuminen koetaan. Kun aihe on tuttua, siihen suhtaudutaan 

luontevammin. Esimies myös uskoo, että ikä vaikuttaa ihmisten suhtautumiseen, sillä 

työkulttuuri on kokenut voimakkaan muutoksen. Vanhemmat sukupolvet ovat kasva-

neet siihen, että töitä tehdään valittamatta. Myös ihmisen persoona vaikuttaa, sillä toi-

sille on helpompaa ottaa apua vastaan kuin toisille. (Kohdeyrityksen esimiehen henki-

lökohtainen tiedonanto 2019) 

8.5 Millaisia kokemuksia sinulla on varhaisesta puuttumisesta esimiehenä? 

Esimies kokee, että varhainen puuttuminen on hyvä asia ja ennen kaikkea koko työyh-

teisön asia. Ongelmat harvoin koskettavat vain yhtä henkilöä. Yleensä ongelmat vai-

kuttavat koko työyhteisöön. Ongelmat eivät myöskään katoa mihinkään itsestään ja 

sen vuoksi niihin on tärkeää puuttua. Sairauspoissaolot kuormittavat koko työyhteisöä. 

Varhaista puuttumista tulisi hyödyntää työkykyä ylläpitävänä toimena, jotta ennalta 

ehkäistäviltä sairaspoissaoloilta voitaisiin välttyä. (Kohdeyrityksen esimiehen henki-

lökohtainen tiedonanto 2019) 

 

Kyseisessä yrityksessä esimiehen rooli on haastava, sillä työntekijät eivät tee fyysisesti 

töitä samassa paikassa ja yhteisesti tavataan vaan noin kerran kuussa tiimipalaverissa. 

Esimiehen on hankala havainnoida työilmapiiriä yksin ja hän kokeekin, että on saanut 

tärkeää apua havainnointiin työntekijöiltä. Tässä asiassa varhainen puuttuminen toteu-

tuu yrityksessä hyvin. Esimies kokee, että työntekijät kertovat rohkeasti ongelmista ja 

huolista työyhteisössä. Asioihin on pystytty puuttumaan varhaisessa vaiheessa, kun 

työntekijä on tuonut ilmi huolen kollegaan liittyen. Esimies mainitsee, että ongelmia 

saatetaan tuoda hänen tietoonsa helposti, mutta itse asioiden selvittäminen saattaa 

osoittautua haastavammaksi, kun ongelmasta ei haluta keskustella. Havainnoinnin li-

säksi esimies kokee, että kehityskeskusteluista on apua varhaisessa puuttumisessa. Ke-

hityskeskustelut ovat kerran vuodessa ja ne ovat oiva tilanne esimiehelle tiedustella 

työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista työssä. (Kohdeyrityksen esimiehen henkilö-

kohtainen tiedonanto 2019) 
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Esimies on ollut varhaisen puuttumisen tilanteessa neljä kertaa viimeisen vuoden ai-

kana, jona hän on toiminut kyseisessä työpaikassa esimiehenä. Kaksi kertaa sairas-

poissaolojen vuoksi ja kaksi kertaa hän on selvitellyt tilannetta, jossa työparin välillä 

on syntynyt erimielisyyksiä, jotka ovat vaikuttaneet työntekoon. (Kohdeyrityksen esi-

miehen henkilökohtainen tiedonanto 2019) 

 

Esimies kokee, että heidän työssään moni asia asettaa haasteita työnteolle. Esimies on 

tehnyt huomion, että henkilöstöasiat vievät suuren osan hänen työajastaan. Hän saa 

esimerkiksi puheluita, joissa häneltä pyydetään tukea työntekoon. Työ on hyvin fyy-

sistä ja työntekijän tulee olla fyysisesti hyvässä kunnossa. Lisäksi lisääntyvä työnteko 

tietokoneilla haastaa työntekijöitä, sillä tietotekninen osaaminen on hyvin eri tasoista 

työntekijöiden välillä. Esimies kokee, että työssä on havaittavissa myös henkistä vä-

symystä. (Kohdeyrityksen esimiehen henkilökohtainen tiedonanto 2019) 

 

Kyseisen otantaryhmän työntekijät kokoontuvat kaikki yhteiseen tiimipalaveriin ker-

ran kuussa, mutta parhaillaan suunnitellaan sitä, tulisiko palavereja pitää lisäksi myös 

kolmessa pienemmässä tiimissä, johon työntekijät jakaantuvat. Kaikkien yhteisessä 

tiimipalaverissa käsitellään asioita, jotka koskettavat koko tiimiä, mutta työntekijät 

ovat ilmaisseet esimiehelle tarpeesta pitää palavereita myös pienemmissä tiimeissä. 

Näissä palavereissa asioista voitaisiin puhua pienemmällä ryhmällä ja käsitellä asioita, 

jotka koskevat vain kyseistä pienempää tiimiä. Lisäksi työntekijät kokevat, että näin 

he tapaisivat toisiaan useammin.  Esimies kokee, että tämä olisi hyvä, jotta työntekijät 

oppisivat paremmin kommunikoimaan keskenään. (Kohdeyrityksen esimiehen henki-

lökohtainen tiedonanto 2019) 

8.6 Miten esimiehen tulisi puuttua ongelmatilanteisiin? 

Pohdittaessa miten esimiehen tulisi puuttua ongelmatilanteisiin esimies toteaa, että tär-

keää on puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ottaa ongelmat puheeksi. 

Hän kokee, että varhainen puuttuminen vaatii esimieheltä todella hyvää ihmistunte-

musta. Jokainen työntekijä on yksilö ja se on tärkeää ottaa huomioon myös ongelmia 

käsiteltäessä. Vaikka se on esimiehen mielestä haasteellista, kokee hän sen henkilö-

kohtaisesti myös mielenkiintoisena. Henkilöstöjohtaminen on iso ja merkittävä osa 
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esimiestyötä. Siihen on myös kyseisessä yrityksessä mahdollista saada koulutusta. Yri-

tyksellä on myös työnohjaajia, joita on mahdollisuus käyttää apuna. (Kohdeyrityksen 

esimiehen henkilökohtainen tiedonanto 2019) 

 

Varhaisen puuttumisen keskusteluihin esimies valmistautuu käymällä varhaisen puut-

tumisen mallia läpi sekä selvittämällä ongelmatilannetta, jota keskustelu koskee. Hän 

on kuitenkin sitä mieltä, että itse varhaisen puuttumisen keskustelu on kaikista tärkein 

tapa selvittää tilannetta. Keskustelussa saa parhaiten käsityksen tilanteesta. Esimies on 

sitä mieltä, että jokin runko keskustelulla on hyvä olla, mutta kaikkea ei välttämättä 

tarvitse suunnitella etukäteen. Jokainen tapaus on yksilöllinen. Yrityksen varhaisen 

puuttumisen mallin kyselylomake antaa esimiehen mielestä hyvän rungon keskuste-

lulle. Varhaisen puuttumisen keskustelut, joita esimies on pitänyt, ovat olleet hänen 

mielestään avoimia. Hän kuitenkin ymmärtää, että tilanne on arka ja ei halua painostaa 

työntekijää liikaa. Varhaisen puuttumisen keskustelujen lisäksi esimies toivoo työnte-

kijöiltä myös käymistä työterveydessä keskustelemassa asioista. Työntekijät ovat nou-

dattaneet tätä toivetta. (Kohdeyrityksen esimiehen henkilökohtainen tiedonanto 2019) 

8.7 Millaisia työkaluja esimiehellä on liittyen varhaiseen puuttumiseen? 

Esimies saa tukea varhaisen puuttumisen toimintaan yrityksen varhaisen puuttumisen 

mallista, työterveydestä sekä omalta esimieheltään. Hän kokee, että jos esimies itse 

paneutuu varhaiseen puuttumiseen, niin yrityksellä on olemassa siihen kaikki tarvitta-

vat välineet.  Puuttuessaan ongelmatilanteisiin esimies on saanut työpaikalta kaiken 

tarvitsemansa tuen. Työpaikan suhtautuminen varhaiseen puuttumiseen on hänen mie-

lestään positiivista. Yrityksessä ajatellaan, että varhaisella puuttumisella voidaan vai-

kuttaa positiivisesti työntekijöiden työkykyyn ja sen vuoksi sitä pidetään tärkeänä. Esi-

mies on sitä mieltä, että yrityksen tuki helpottaa hänen työtään. On tärkeää, että esimies 

ei jää yksin asioiden kanssa. (Kohdeyrityksen esimiehen henkilökohtainen tiedonanto 

2019) 
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8.8 Miten kehittäisit varhaista puuttumista työpaikallasi? 

Esimies kehittäisi varhaista puuttumista yrityksessä tuomalla asiaa enemmän esille. 

Jopa koulutus aiheesta voisi olla paikallaan. Varhaista puuttumista ja sen keinoa tulisi 

tehdä näkyvämmiksi yrityksessä. Tällä voitaisiin vaikuttaa siihen, että varhaista puut-

tumista ei koettaisi negatiivisena. Esimies kokee, että varhaisen puuttumisen esille tuo-

miseen pitäisi pohtia yrityksessä keinoja. Hänen mielestään väärällä ja liiallisella asian 

esille nostamisella voidaan vaikuttaa työntekijöiden ajatuksiin myös negatiivisesti. Lä-

hestymistavan tulisi olla hienovarainen. (Kohdeyrityksen esimiehen henkilökohtainen 

tiedonanto 2019) 

 

Varhaisesta puuttumisesta puhuminen olisi yrityksessä tärkeää, sillä sen avulla apua 

tarvitseville saattaisi olla helpompaa tuoda ongelmia ilmi. Esimies ajattelee, että työn-

tekijän parempi tietoisuus varhaisesta puuttumisesta avaisi työntekijän silmät myös 

kollegoiden kohdalla. Toisen pahoinvointi saatettaisiin huomata helpommin. On tär-

keää, että työntekijät tietävät millainen vaikutus mahdollisimman varhaisella puuttu-

misella on. (Kohdeyrityksen esimiehen henkilökohtainen tiedonanto 2019) 

8.9 Mikä varhaisessa puuttumisessa on haastavaa esimiehelle? 

Haastavaksi varhaisessa puuttumisessa esimies kokee asioista puhumisen. On haaste 

esimiehelle saada työntekijä keskustelemaan asioistaan. Välillä työntekijä ei välttä-

mättä itsekkään näe ilmassa olevia hälytysmerkkejä. Itse ongelmiin reagoiminen ei ole 

esimiehen mielestä haastavaa, vaan se, että asioiden selvittämisessä päästäisiin mah-

dollisimman syvälle. On haastavaa muotoilla asiat niin, että työntekijä ei koe asioihin 

puutumista henkilökohtaisena hyökkäyksenä tai rangaistuksena. (Kohdeyrityksen esi-

miehen henkilökohtainen tiedonanto 2019) 

 

Esimiehen mielestä on tärkeää, että varhaisesta puuttumisesta ei tule rutiinimaista toi-

mintaa. Jokaiseen tilanteeseen tulee perehtyä tapauskohtaisesti. Esimiehelle tulee 

myös haastavia tilanteita. On tärkeää esimiehelle osata myöntää, että omat keinot ja 

voimavarat eivät riitä ongelman selvittämiseen. (Kohdeyrityksen esimiehen henkilö-

kohtainen tiedonanto 2019) 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

9.1 Esimiehen ja työntekijöiden näkemysten kohtaaminen 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli vastata kysymyksiin siitä, mitä varhainen puuttumi-

nen tarkoittaa työntekijöille sekä miten sen teoria ja työntekijöiden käsitykset työhy-

vinvoinnista ja varhaisesta puuttumisesta kohtaavat. Lisäksi tarkoitus oli kartoittaa, 

miten varhainen puuttuminen käytännössä toteutuu työpaikalla sekä miten työnteki-

jöiden ja esimiehen käsitykset varhaisesta puuttumisesta kohtaavat. 

 

Työntekijöillä oli käsitys varhaisesta puuttumisesta, mutta he tuovat hyvin selvästi 

esiin kyselyssä sen, että varhainen puuttuminen ei näy heidän työpaikallaan. Myös esi-

mies oli sitä mieltä, että varhaisen puuttumisen tulisi näkyä enemmän työpaikalla. Var-

haisen puuttumisen vieraudesta työntekijöille kertoo myös varautuneisuus ja huoli, 

joka kyselyn vastauksista välittyy. Pelätään esimiehen painostusta ja jopa sitä, että var-

haista puuttumista käytetään väärin. Myös ajatus siitä, että kenen etua varhaisella puut-

tumisella tavoitellaan, on huolestuttava. Puhumalla varhaisesta puuttumisesta työpai-

kalla, voidaan parhaimmillaan saada aikaan se, että koko työyhteisö kokee sen luon-

nollisena osana työntekoa. Tietoisuuden lisäämisellä varhaisesta puuttumisesta voi-

daan saada toimiva malli, joka on jokaisen etu työpaikalla. Työntekijöiden on hel-

pompi ymmärtää varhaista puuttumista, kun puuttumisen kriteerit ja toimintamalli on 

selvä. Tällöin voidaan välttyä siltä, että varhainen puuttuminen koetaan negatiivisena 

uteluna ja painostamisena.  

 

Tarve kollegoiden tapaamiselle osana työhyvinvointia korostui myös tutkimusten tu-

loksissa. Myös esimies oli tietoinen tästä tarpeesta. Monista työntekijöiden vastauk-

sista tuli ilmi, että he toivoisivat tapaavansa toisiaan enemmän. Tämä helpottaisi myös 

havainnointia ja varhaista puuttumista. Mikäli työntekijät tapaisivat useammin kuin 

kerran kuukaudessa tiimipalaverissa, voisi myös kommunikointi työyhteisössä muut-

tua avoimemmaksi. Kollegoilta voisi saada myös tukea ja voimavaroja, kun työnteko 

tuntuu raskaalta. Esimieskin tiedosti, että työntekijöiden keskuudessa on havaittavissa 

niin fyysistä kuin henkistä väsymystä. 
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Esimiehen haastattelun ja työntekijöiden kokemusten perusteella voidaan todeta, että 

varhainen puuttumisen teoria on kohdeorganisaatiossa tuttua ja yrityksessä on tehty 

teorian pohjalta varhaisen puuttumisen malli. Teoriaa tulisi kuitenkin tuoda yrityk-

sessä enemmän ilmi, jotta sitä voitaisiin hyödyntää käytännössä. Olennainen osa var-

haisen puuttumisen teoriaa on varhaisen puuttumisen näkyminen yrityksen arjessa. 

Tätä ei osata täysin toteuttaa yrityksessä, sillä teoria ei ole tarpeeksi tuttua työnteki-

jöille.  

 

Vertaillessa työntekijöiden vastauksia teetettyyn kyselyyn ja esimiehen vastauksia 

haastattelussa, on positiivista, että näkemykset kohtaavat melko hyvin. Esimiehen 

kuva varhaisesta puuttumisesta on realistinen ja sen vuoksi se kohtaa hyvin työnteki-

jöiden näkökulman kanssa. Esimies tiedostaa, että varhaisen puuttumisen mallissa ja 

sen toteutumisessa on parantamisen varaa kyseisessä yrityksessä. 

 

Sekä työntekijöiden että esimiehen vastausten perusteella selvää on, että yrityksellä on 

kehitettävää varhaisessa puuttumisessa. Esille nousee suurimpana ongelmana tietä-

mättömyys. Selvästi esimiestasolla varhaisesta puuttumisesta tiedetään ja varhaista 

puuttumista pidetään yrityksessä tärkeänä, mutta tämä ei välity kaikille työntekijöille.  

 

Tutkimuksessa ja kyselyissä yrityksen varhaisesta puuttumisesta löytyi myös paljon 

hyvää. Työntekijät vaikuttavat kyselyn perusteella kiinnostuneilta aiheesta, sillä heillä 

on paljon hyviä kehitysideoita varhaisen puuttumisen toimintaan yrityksessä. Yrityk-

sen kannattaisi mahdollisuuksien mukaan ottaa työntekijöitä osaksi varhaisen puuttu-

misen kehittämistä, sillä heillä saattaisi olla näkemyksiä, joita esimiestasolla ei osata 

ajatella. Tämä myös vahvistaisi käsitystä siitä, että varhainen puuttuminen on kaikkien 

yhteinen asia yrityksessä. 

 

Positiivista on myös, että ongelmista puhumista ei koeta haastavana. Kaikki kyselyyn 

vastanneista työntekijöistä olivat sitä mieltä, että he voisivat puhua työhön liittyvistä 

ongelmista esimiehen kanssa. Esimiehen kokemukset vahvistivat tätä kyselyn tulosta. 

Esimies koki, että hän on saanut arvokasta apua havainnointiin työntekijöiltä, jonka 

avulla ongelmiin on voitu puuttua varhaisessa vaiheessa. Hän oli sitä mieltä, että työn-

tekijät kertovat, jos havaitsevat ongelmia töissä. 
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Henkilökohtaisista asioista puhuminen koettiin haastavampana, kuin työhön liittyvistä 

asioista puhuminen. Tämä tuli ilmi sekä työntekijöiden että esimiehen vastauksista. 

Tämä on kuitenkin täysin luonnollista. Henkilökohtaiset ongelmat saattavat olla mo-

nelle arka aihe ja niistä ei välttämättä haluta puhua töissä. Tämä on myös luonnekysy-

mys. Kuten kyselystäkin selvisi, joillekin oli normaalia puhua myös henkilökohtaisista 

ongelmista esimiehen kanssa. Mikäli henkilökohtaiset ongelmat vaikuttavat työnte-

koon ja työntekijä ei halua keskustella niistä esimiehen kanssa, tulisi työntekijä osata 

ohjata esimerkiksi työterveyshuoltoon. Työntekijä saattaa kokea työyhteisön ulkopuo-

liselle henkilölle puhumisen huomattavasti helpompana.  

 

Kyselyiden ja haastattelun perusteella koen, että kyseisessä yrityksessä on kaikki mah-

dollisuudet onnistua varhaisessa puuttumisessa. Välineet ovat jo olemassa, mutta nyt 

koko työyhteisö tulisi saada tietoiseksi niistä. Varhainen puuttuminen tulisi muuttaa 

teoreettisesta ohjeistuksesta koko yrityksen arkipäiväiseksi käytännöksi. 

9.2 Varhaisen puuttumisen kehittäminen kohdeorganisaatiossa 

Kyselyiden ja haastattelun perusteella kohdeorganisaatiolla on kehitettävää varhai-

sessa puuttumisessa. Työntekijöillä oli monia hyviä kehitysideoita. Lähtökohtaisesti 

toivotaan, että varhaiseen puuttumiseen aiheena perehdyttäisiin työpaikalla. Tätä toi-

voivat niin työntekijät kuin esimieskin. Työntekijät toivoivat perusteellista perehty-

mistä aiheeseen. Esimiehen mielestä kouluttamalla työntekijöitä varhaisen puuttumi-

sen toimintaa voitaisiin kehittää työpaikalla. 

 

Työntekijät toivovat työpaikalle avoimempaa keskustelukulttuuria. Toiveena on, että 

asioista puhuttaisiin suoraan ja luottamuksellisesti henkilöstön kesken. Myös ongel-

mista tulisi pystyä puhumaan. Rehellisellä kommunikoinnilla luodaan luottamussuhde 

työntekijöiden ja johdon välille.  

 

Kehityskohteena työntekijöiden mielestä on myös kontakti työntekijöiden välillä. 

Työntekijät eivät tee töitä kaikki yhdessä vaan otantaryhmä jakautuu pienempiin tii-

meihin, jotka toimivat eri toimipisteissä. Tämä saattaakin olla syy siihen, että työnte-

kijät toivovat, että he tapaisivat kollegoitaan useammin. Tapaamisia toivotaan sekä 
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pienemmissä tiimeissä että koko ison tiimin kanssa. Kontaktiin liittyen kaivataan myös 

sitä, että tiedusteltaisiin enemmän kollegoiden ja alaisten kuulumisia sekä hyvinvoin-

tia. On pieni ele kysyä kollegalta silloin tällöin kuinka hän voi, mutta sillä voi olla 

suuri merkitys työilmapiiriin. Sen avulla voidaan myös havaita ongelmia jo varhai-

sessa vaiheessa. 

 

Työntekijät kaipaavat perehtymistä varhaiseen puuttumiseen ja he toivovat, että voisi-

vat tavata kollegoitaan enemmän, joten yski mahdollinen kehitysidea voisi olla työn-

tekijöille järjestettävät yhteiset koulutukset varhaisesta puuttumisesta. Työntekijät voi-

sivat toimia koulutuksessa tiiminä, joka parantaisi luultavasti työntekijöiden välistä 

kommunikointia. Varhainen puuttuminen on koko työyhteisön yhteinen asia, joten sii-

hen voisi myös perehtyä yhdessä kollegoiden kanssa. 

 

Työntekijät myös kokevat, että ongelmia työssä aiheuttaa jatkuva kiire. Heitä huoles-

tuttaa työntekijöiden jaksaminen työssä. Esille nousee ajatuksia siitä, tulisiko resurs-

seja ja työntekijöiden työoloja tarkastella uudelleen. Onko työn määrä suhteessa työn-

tekijöiden määrään realistinen? Eräs työntekijöistä kokee, että työpaikalla tulisi pohtia 

lähtökohtaisesti resursseja ennen kuin niiden vähäisyys aiheuttaa sairastumisia ja uu-

pumista, johon tarvitaan varhaista puuttumista. 

9.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon, että tulokset voi-

vat vaihdella huomattavasti eri työpaikkojen välillä. Tässä tutkimuksessa tutkittiin ai-

noastaan yhtä otantaryhmää yhden yrityksen sisällä. Jotta tutkimusta voitaisiin pitää 

yleisesti luotettavana ja paikkaansa pitävänä, tulisi se toteuttaa huomattavasti laajem-

massa mittakaavassa. 

 

Tutkimuksen tuloksiin vaikuttavia seikkoja on paljon. Suuriakin eroja voidaan saada 

aikaan esimerkiksi vertailemalla eri aloja tai koulutuksia. Korkeammin koulutetuille 

varhainen puuttuminen saattaa olla tutumpi aihe ja sen takia siihen saatetaan suhtautua 

täysin eri tavalla. Myös työn luonne vaikuttaa varmasti siihen, miten varhainen puut-

tuminen koetaan.  
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9.4 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Varhainen puuttuminen on koko ajan yleistymässä suomalaisessa työkulttuurissa ja 

sen vuoksi sitä tullaan varmasti tutkimaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Jatkotut-

kimusmahdollisuutena varhaisen puuttumisen toteutumista voisi tutkia kahdella hyvin 

erilaisella alalla. Vertailukohteina voisi olla esimerkiksi kaksi koulutustasoltaan eri-

laista työpaikkaa. Myös henkilön iän vaikutusta varhaisen puuttumisen kokemiseen 

voisi tutkia. Ovatko nuoret avoimempia varhaiselle puuttumiselle osana työkulttuuria? 

Hyvä jatkotutkimusmahdollisuus voisi olla myös esimerkiksi kehittämistutkimus, 

jossa yrityksen varhaisen puuttumisen mallia pyrittäisiin kehittämään. 
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LIITE 1 

Varhaisen puuttumisen malli ja sen toteutuminen 

työntekijän näkökulmasta 
Tämän kyselyn tarkoitus on selvittää työntekijöiden näkemyksiä varhaisesta puuttumisesta ja sen 

toteutumisesta työpaikalla. 

 

1. Sukupuoli 

Merkitse vain yksi soikio. 

Mies 

Nainen 

 

2. Mitä varhainen puuttuminen on? (oma näkemys) 

 

3. Miten varhainen puuttuminen näkyy työpaikallasi? 

 

4. Toivotko, että varhainen puuttuminen näkyisi enemmän työpaikallasi? 

Merkitse vain yksi soikio. 

Kyllä 

Ei 

En osaa sanoa 

 

5. Miten varhaisen puuttumisen toimintaa voitaisiin parantaa työpaikallasi? 

 

6. Millaisia kokemuksia sinulla on varhaisesta puuttumisesta? 

 

7. Koetko, että voisit keskustella esimiehesi kanssa työhösi liittyvistä ongelmista? 

Merkitse vain yksi soikio. 

Kyllä 

Ei 

En osaa sanoa 

 

8. Voisitko keskustella esimiehesi kanssa henkilökohtaisista ongelmista? 

Merkitse vain yksi soikio. 

Kyllä 

Ei 

En osaa sanoa 

 

9. Miten mielestäsi esimiehen kannattaa lähestyä ongelmatilanteita? 

  



 

     LIITE 2 

 

Esimiehen haastattelu 

Seuraavat kysymykset on esitetty esimiehen haastattelussa 15.5.2019 

 

1. Mitä varhainen puuttuminen on? (oma näkemys) 

2. Onko työpaikallasi käytössä varhaisen puuttumisen mallia? Millainen? 

3. Miten varhainen puuttuminen näkyy työpaikallasi? 

4. Millaisia kokemuksia sinulla on varhaisesta puuttumisesta esimiehenä? 

5. Miten esimiehen tulisi puuttua ongelmatilanteisiin? 

6. Millaisia työkaluja esimiehellä on liittyen varhaiseen puuttumiseen? 

7. Miten kehittäisit varhaista puuttumista työpaikallasi? 

8. Mikä varhaisessa puuttumisessa on haastavaa esimiehelle? 


