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Iltapäivän	  sisältö	  

	  

–  Työyhteisötaitojen	  itsearvioin1:	  omat	  työyhteisötaidot	  
sekä	  oman	  1imin/työyhteisön	  työyhteisötaitojen	  
1lanne	  

–  Työyhteisötaitojen	  caset	  
–  Työyhteisötaitojen	  kehi:ämisen	  suunnitelma	  omalle	  
työyhteisölle	  



	  
Millaisia	  haasteita	  kohtaa:e	  työssänne,	  
jotka	  voisivat	  johtua	  puu:eellisista	   	  	  
työyhteisötaidoista?	  
	  
Listatkaa	  vähintään	  viisi	  asiaa.	  

	  
Keskustelkaa	  pöytäkunnissa 



ONGELMIA	  YLLÄPITÄVÄT	  AJATTELU-‐	  JA	  
TOIMINTAMALLIT	  

OLETUS/USKOMUS	  

”Ei	  kukaan	  kuuntele	  
minua”	  

TOIMINTA	  

”En	  ota	  asiaa	  
esille	  

palaverissa”	  SEURAUS/TUOTOS	  

”Ei	  mitään	  parannusta	  
työjärjestelyissä.”	  

JOHTOPÄÄTÖS	  

”Kyllähän	  minä	  
arvasin,	  mikään	  ei	  

muutu.”	  

Esim.	  ongelmana	  työjärjestelyt	  



VuorovaikutuskulSuuriset	  tekijät	  
Millaista	  vuorovaikutusta	  on	  rakenne:ava?	  

Esim.	  ”meillä	  pidetään	  tärkeänä,	  e:ä	  jokaisella	  on	  mahdollisuus	  tulla	  kuulluksi”	  

JohtamiskulSuuriset	  tekijät	  
Millaista	  johtamista	  on	  kehite:ävä?	  
Esim.	  ”esimieheni	  on	  helpos1	  lähesty:ävä”	  

Organisaa*okulSuuriset	  tekijät	  
Mitä	  yleisiä	  edellytyksiä	  on	  luotava?	  

Esim.	  ”meillä	  pidetään	  tärkeänä,	  e:ä	  jokaisen	  työntekijän	  näkemykset	  huomioidaan,	  
oli	  hän	  si:en	  esimies	  tai	  alainen”	  

Kollek*iviset	  työyhteisötaidot	  
Miten	  jokaisen	  alaisen	  on	  toimi:ava?	  

Esim.	  ”kannustamme	  toisiamme	  tekemään	  parhaamme”	  

Yksilölliset	  työyhteisötaidot	  
Miten	  yksilöt	  toimivat?	  

Esim.	  ”tuen	  työkaveriani,	  jolla	  on	  huolia”	  

Työyhteisötaitojen	  kehiSämisen	  viitekehys	  



Työyhteisötaitojen	  edellytykset	  

Organisaa*okulSuuri	  
•  tavoi:eiden	  selkeys	  
•  tasa-‐arvoisuus	  ja	  –vertaisuus	  	  
•  palaute	  ja	  tuki	  
•  yhdessä	  tekeminen	  
•  keskinäinen	  luo:amus	  
	  
JohtamiskulSuuri	  
•  esimiehen	  lähesty:ävyys	  ja	  

saatavuus	  
•  esimiehen	  kyky	  antaa	  vastuuta	  ja	  

luo:aa	  	  	  	  	  	  	  	  

•  esimiehen	  toiminnan	  
ennakoitavuus	  

•  esimiehen	  kiinnostus	  johtamisesta	  
•  esimiehen	  palau:een	  

vastaano:okyky	  

VuorovaikutuskulSuuri	  
•  rehellisyys,	  suoruus,	  tasa-‐

arvoisuus	  ja	  myönteisyys	  
•  yhteen	  hiileen	  puhaltaminen,	  tuki	  
•  palaute	  työstä	  
•  ris1riitojen	  ratkaisu	  yhdessä	  



Varsinaiset	  työyhteisötaidot	  

Kollek*iviset	  ominaisuudet	  
•  arvostava	  suhtautuminen	  omaan	  

työpaikkaan	  
•  kannustamisen	  ilmapiiri	  
•  tapa	  nähdä	  johtaminen	  joko	  yksin	  

esimiehen	  tehtävänä	  tai	  yhteisenä	  
esimiehen	  ja	  alaisen	  vastuuna	  

•  yhteisen	  vastuun	  kantaminen	  
työssä	  viihtymisestä	  

•  työaikajoustoihin	  suhtautuminen	  
•  yhteistyön	  sujuvuus	  
•  oma-‐aloi:eisuus	  

Yksilölliset	  ominaisuudet	  
•  oma-‐aloi:einen	  au:amisen	  ja	  

tukemisen	  halu	  
•  vastuun	  kantaminen	  oman	  

osaamisen	  kehi:ämisestä	  ja	  
jakamisesta	  

•  vastuun	  kantaminen	  yli	  oman	  
roolin	  ja	  toimenkuvan	  

•  rohkeus	  puhua	  suoraan	  ja	  
rehellises1	  

•  jämäkkyys	  ja	  kyky	  sanoa	  ”ei”	  
•  kehi:ämisideoiden	  jakaminen	  
•  kyky	  oman	  suoriutumisen	  

kollek1iviseen	  arvioin1in	  



Työyhteisötaitojen	  itsearvioin*:	  	  
omat	  työyhteisötaidot	  sekä	  oman	  *imin/
työyhteisön	  työyhteisötaitojen	  *lanne	  



Työyhteisötaidot	  	  
Vastaan	  osaltani	  siitä,	  e:ä	  
minua	  johdetaan	  hyvin 

Autan	  ja	  tuen	  muita 

Kannan	  
vastuun	  

osaamisestani	  
ja	  sen	  

jakamisesta 

Kannan	  
vastuuta	  

tarvi:aessa	  yli	  
toimenkuvani 

Puhun	  suoraan	  ja	  	  
rehellises1 Olen	  jämäkkä 

Tuon	  esiin	  
kehi:ämisideoita 

Olen	  selvi:änyt	  
mitä	  työssäni	  

minulta	  
odotetaan 



	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Olemme	  ylpeitä	  
kuuluessamme	  juuri	  tähän	  
työyhteisöön	  

Kannustamme	  
toisiamme	  
tekemään	  
parhaamme	  

Meillä	  
työntekijät	  
rohkaisevat	  
toisiaan	  
olemaan	  
aktiivisia	  
palavereissa	  

Meillä	  johtamisen	  
onnistumisesta	  kantaa	  vastuun	  
niin	  esimies	  kuin	  alainenkin	  

Meillä	  ymmärretään,	  että	  
esimiehetkin	  tekevät	  virheitä	  

Meillä	  
työkaverit	  
tarjoavat	  
apuaan,	  jos	  
jollain	  on	  huolia	  

Olemme	  vastuussa	  
omasta	  ja	  
työkavereidemme	  
työssä	  
viihtymisestä	  

Meille	  on	  tärkeää	  ylläpitää	  
yhteistyön	  sujuvuutta	  

Kollek*iviset	  
työyhteisö-‐

taidot	  



Tilanteita,	  joissa	  taidot	  punnitaan	  

Palauta	  mieleesi	  ja	  kirjoita	  paperille	  yksi	  työssä	  havaitsemasi	  *lanne,	  joissa	  
työyhteisötaitoja	  mielestäsi	  tarvitaan.	  Huomioi	  kuvauksessasi:	  
•  Missä	  1lanne	  tapahtuu?	  
•  Keitä	  1lanteessa	  on	  mukana?	  
•  Mitä	  1lanteessa	  tapahtuu?	  
•  Miksi	  1lanteessa	  mielestäsi	  tarvitaan	  työyhteisötaitoja?	  	  
	  
Kerro	  oma	  1lannekuvauksesi	  toisille	  ryhmäläisille.	  Keskustelkaa	  kunkin	  
kuvauksen	  jälkeen	  mitä	  ajatuksia	  muille	  heräsi	  kuvauksesta.	  	  	  
	  
Kun	  kaikki	  ovat	  kertoneet	  oman	  kuvauksensa,	  valitkaa	  	  ryhmänne	  yksi	  
yhteinen,	  jonka	  kerro:e	  toisille	  ryhmille.	  
	  



Työyhteisötaitojen	  kehiSämisen	  suunnitelma	  
omalle	  työyhteisölle	  



Työyhteisötaitojen	  kehiSämisen	  
suunnitelma	  

Hae	  kehi:ämisnäkökulmat	  työyhteisötaitojen	  
arvioin1ympyröistä.	  	  
•  Mihin	  kanna:aa	  tar:ua	  ensimmäiseksi?	  
•  Miten?	  
•  Keitä	  koskee?	  Ketkä	  mukana?	  
•  Milloin?	  
	  



Mistä	  pitää	  sopia,	  joSa	  yhteistyömme	  sujuisi	  
mahdollisimman	  hyvin?	  

Yhteiseksi	  	  
hyväksi	  



rakentava	  
vuorovaikutus	  
ja	  yhteistyö	  

	  
työnjaon	  	  
selkeys	  

selkeä	  
perustehtävä	  

jaetut	  
pelisäännöt	  

Onko	  työyhteisöllä	  selkeät	  ja	  jaetut	  
pelisäännöt?	  Miten	  niitä	  noudatetaan?	  	  

Miten	  arjen	  työnjako	  toimii?	  Miten	  työt	  
limi:yvät	  toisiinsa?	  

Miten	  vuorovaikutus	  toimii	  työyhteisössä?	  
Kuinka	  rakentavas1	  työyhteisössä	  
toimitaan?	  Miten	  yhteistyö	  toimii?	  

Onko	  työyhteisön	  yhteinen	  perustehtävä	  
selkeä	  kaikille?	  Onko	  jokaisella	  selkeys	  

omasta	  perustehtävästään,	  
toimenkuvastaan?	  	  Miten	  toimenkuvat	  

limi:yvät	  yhteen?	  

Toimiva	  työyhteisö	  
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humans tend to satisfy their needs in sequence, starting
with physical survival and moving up the ladder toward
self-actualization at the top. In this hierarchy, social
needs sit in the middle. But many studies now show that
the brain equates social needs with survival; for example,
being hungry and being ostracized activate similar neu-
ral responses.

The threat response is both mentally taxing and
deadly to the productivity of a person — or of an organ-
ization. Because this response uses up oxygen and glu-
cose from the blood, they are diverted from other parts
of the brain, including the working memory function,
which processes new information and ideas. This
impairs analytic thinking, creative insight, and problem

solving; in other words, just when people most need
their sophisticated mental capabilities, the brain’s inter-
nal resources are taken away from them.

The impact of this neural dynamic is often visible
in organizations. For example, when leaders trigger a
threat response, employees’ brains become much less
efficient. But when leaders make people feel good about
themselves, clearly communicate their expectations, give
employees latitude to make decisions, support people’s
efforts to build good relationships, and treat the whole
organization fairly, it prompts a reward response. Others
in the organization become more effective, more open
to ideas, and more creative. They notice the kind of
information that passes them by when fear or resent-

Physical
Pain

Social
Pain

Exhibit 1: Social and Physical Pain Produce Similar Brain Responses

Illustration: Samuel Valasco
Source: Eisenberger, Lieberman, and Williams, Science, 2003 (social pain images); Lieberman et al., “The Neural Correlates of Placebo Effects: A Disruption Account,”
Neuroimage, May 2004 (physical pain images)

Brain scans captured through functional magnetic resonance imaging (fMRI) show the same areas associated with distress, whether caused by
social rejection or physical pain. The dorsal anterior cingulate cortex (highlighted at left) is associated with the degree of distress; the right ventral
prefrontal cortex (highlighted at right) is associated with regulating the distress.
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Miksi	  työyhteisötaidot	  ovat	  tärkeitä?	  

Lähde: David Rock, 2009 (alk. per. Eisenberger et al.  (2003) ja  
Lieberman et al. (2004)). 



Jämäkkyys	  

Puuttuu jämäkkyyttä 
•  En ole arvokas 

•  En puolusta rajojani 
•  En kanna edes omaa 

vastuutani 
  
  

Sopivasti jämäkkyyttä 
•  Kaikilla on oikeuksia 

•  Kaikkia täytyy kunnioittaa 
•  Kaikkien rajat ovat tärkeitä 

•  Jokainen kantaa oman vastuunsa 
  

Liikaa jämäkkyyttä 
•  Vain minulla on oikeuksia 

•  Muiden oikeudet ovat toissijaisia 
•  Olen niin vastuullinen, että otan 

helposti muiltakin vastuun 
  

Epäassertiivinen 
eli lepsu 

  
  

Yliassertiivinen 
eli jyrä 

  
  

Assertiivinen 
eli jämäkkä 
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