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Case ISS Palvelut

ISS Palvelut  on Suomen kolmanneksi 
suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava 
kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Henkilö-
kuntaa on noin 12 000. Heistä yli 500 toimii 
palveluesimiehinä ja tiiminvetäjinä.

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat 
ISS:lle tärkeitä asioita. Varhaisen tuen malli 
on esimiestyössä keskeistä. Kun vaikeuk-
siin ja poikkeamiin puututaan varhaisessa 
vaiheessa, niihin löydetään yleensä ratkai-
su, joka on eduksi sekä työntekijälle että 
työnantajalle. Agenssi on jo vuodesta 2007 
valmentanut ISS:n esimiehiä puheeksiotta-
misen taidoissa. Valmennuksia on järjestetty 
kymmeniä eri puolilla Suomea, ja niiden 
hyödyt ovat olleet ilmeiset.

VALMENNUS 
ROHKAISEE 
OTTAMAAN 
ASIAT PUHEEKSI.
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AGENSSI on perustettu vuonna 1994. Liiketoimintamme kehittyessä 
olemme keskittyneet johtamisen, esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen 
kehittämiseen. Asiakkaitamme ovat tyypillisesti keskisuuret yritykset ja 
julkiset organisaatiot eri toimialoilta. Yhä useammin työskentelemme 
myös suurten kansainvälisten yritysten kumppanina.

Tavoitteena rakentava keskustelu

Asioiden ottaminen puheeksi aikaisessa 
vaiheessa on lähtölaukaus korjaaville 
toimenpiteille. Jatkotoimenpiteet voivat 

olla työterveydenhoidollisia, tai ne voi-
vat johtaa työtapojen tai -olosuhteiden 
korjaamiseen.  Asioihin puuttuminen on 
tärkeää myös siksi, että ei-toivottu toiminta 
tai käyttäytyminen ei ala levitä organisaa-
tiossa. Keskustelu pitää osata hoitaa niin, 
että keskusteluyhteys alaisen kanssa säilyy 
tapaamisen jälkeenkin. Tavoitteena on aina 
rakentavaan lopputulokseen pääseminen. 
Näitä taitoja ISS:ssä kehitetään jatkossakin 
Agenssin tuella.

Ratkaisu ja 
muutos

Asian 
puheeksiottaminen 

alaisen kanssa

Poikkeamien 
huomaaminen 
käytännössä

Puheeksiottamisen 
valmennus
esimiehille

”Esimies ei voi katsoa poispäin, 
jos kohtaa vaikeuksia. Agenssin 
puheeksiottovalmennus on antanut 
esimiehillemme käytännön eväät  
ottaa asiat puheeksi riittävän 
aikaisessa vaiheessa rakentavalla 
tavalla.” Sirpa Huuskonen, 
henkilöstöjohtaja

”Agenssin valmentajat ovat 
koko yhteistyömme ajan saaneet 
erittäin hyvää palautetta. He 
puhuvat meidän kieltämme. 
Valmennus on käytännönläheistä, 
tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä.”
Anne Tallgrén, työterveyspäällikkö

Varhaisen tuen mallilla konkreettisia 
hyötyjä

Palvelualalla esimiestyön laadulla on suuri 
merkitys. ISS Palveluiden henkilöstöjohta-
jan Sirpa Huuskosen sanoin esimie-
hen pitää tuntea omat joukkonsa. 
Tärkeä osa ISS:n  johtamisfilo-
sofiaa on ns. varhaisen tuen 
malli.  ISS:llä puheeksiot-
tamisen aiheita voivat olla 
esimerkiksi laiminlyönnit 
suojainten käyttämisessä tai 
työn laadussa. Lisääntyneet 
sairauspoissaolot tai muut-
tunut käyttäytyminen voivat 
kertoa, että työntekijällä ei ole kaikki 
hyvin. Esimiehen velvollisuutena on havai-
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maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme henkilöstö-
valtaisia tukipalveluita yksityisille yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle 
sektorille. Luomme toiminnallamme toiminnallista ja taloudellista arvoa 
asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2011 ISS Palveluiden liikevaihto 
oli 558 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa noin 12 000. ISS Palvelut on osa 
kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa.

ta tällaiset oireet ja ottaa vaikeatkin asiat 
esiin aikaisessa vaiheessa. ”Taustalla voi 
olla mitä tahansa. Tärkeintä on ottaa asia 
puheeksi ja kuulla työntekijää. Näin voim-
me aloittaa ratkaisun etsimisen, kun ensin 

tiedämme, mistä on kyse. Esimie-
hinä emme voi olettaa asioita, 

emmekä katsoa poispäin”, 
painottaa Huuskonen.

Agenssin pitämät 
puheeksiottovalmennuk-
set ovat olennainen osa 
ISS:n esimiesvalmen-

nusta. Ne on tarkoitettu 
kaikille esimiesasemassa 

oleville. Valmennukset 
aloitettiin, kun huomattiin, että 

puheeksiottaminen on taito, jota pitää 
harjoitella käytännössä. ”Varhaisen tuen 
mallimme käynnistyy puheeksiottamisella, 
ja siitä on tullut osa johtamiskulttuuri-
amme”, kertoo työterveyspäällikkö Anne 
Tallgrén. ”Puheeksiotto on välittämistä. Se 
tuo avun monenlaisiin tilanteisiin. Joskus 
se herättää työntekijän huomaamaan, että 
asioihin puututaan, ja se riittää muutok-
seen.”, hän sanoo.


