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Hyvä työkäyttäytyminen
Reiluus
• Reilu työkaveri suhtautuu työhönsä,
työmääräyksiin ja ongelmatilanteisiin niin
positiivisesti kuin mahdollista eikä tuo
työyhteisöön negatiivisuutta jatkuvalla
valittamisella.
• Reilu työntekijä osaa katsoa aika ajoin peiliin
eikä etsi jatkuvasti virheitä muista. Hän arvioi
toimintaansa ja ottaa opikseen. Muutoksiin hän
suhtautuu pääasiallisesti mahdollisuuksina.

Huomaavaisuus
• Huomaavainen työntekijä osaa hyvät tavat. Hän
tervehtii ja voi vaihtaa muutaman sanan
työkavereiden kanssa kesken kiireenkin. Hän
osaa pyytää apua ja auttaa itse tarvittaessa
toisia.

Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen
• Työyhteisössä ymmärretään, että kaikki
toimivat eri tavalla ja että samaan
lopputulokseen voi päästä useammalla eri
tavalla.
• Erilaisuuden käsittelemiseen kuuluu tiedollisen
ymmärtämisen lisäksi myös hyväksyminen
asenteissa. kunnioitamme ja kohtelemme
tasapuolisesti erilaisia toimijoita.

Vuorovaikutus
• Hyvä, avoin ja rehellinen vuorovaikutus
esimiehen ja muun työyhteisön kanssa.
• Uskallus ottaa avoimesti ja rakentavasti vaikeat
ja hankalat asiat esille niiden kanssa, joita asia
koskee.

Luottamus
• Olla luottamuksen arvioinen ja pitää kiinni
lupauksista.
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Jokainen vaikuttaa työyhteisön toimivuuteen
• Merkittävä osa hyvin toimivan työyhteisön toiminnasta liittyy vuorovaikutukseen ja
asenteeseen.
• Jokainen voi vaikuttaa asennoitumisellaan, motivaatiollaan ja yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidoillaan työyhteisön toimivuuteen.
• Me voimme valita käyttäytyä ystävällisesti ja arvostavasti.
• Toimivassa työyhteisössä erimielisyydet ratkaistaan viipymättä niiden henkilöiden
kanssa, jotka liittyvät erimielisyyden syntymiseen ja voivat vaikuttaa niiden
ratkaisemiseen.
• Työyhteisöissä on sovittu yhteistyötä edistävistä pelisäännöistä ja toimintatavoista:
kaikki noudattavat niitä.

Työyhteisön vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen
•

Toimivassa työyhteisössä esimies on selvillä arjen haasteista. Hän käy jatkuvaa vuoropuhelua
työyhteisönsä kanssa työn tavoitteiden selkeyttämiseksi ja työn sujumisen edistämiseksi.

•

Esimiestyö osallistavaa ja mahdollistavaa.

•

Työstä ja sen kehittämisestä keskustellaan avoimesti yhdessä.

•

Erilaiset näkökulmat koetaan hyödyllisiksi.

•

Organisaation johto huolehtii sujuvan työn tekemisen turvallisista ja terveellisistä olosuhteista.

•

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden työkyvystä sekä
tarkkailemaan ja seuraamaan työyhteisön psykososiaalista tilaa ja kehittämään työoloja.

Työpaikan yhteiset toimintatavat – mitä hyötyä?
•

Lainsäädännössä on määritelty yleisluontoisesti työnantajan ja työntekijöiden oikeudet ja
velvollisuudet työsuhteessa sekä annettu yleisiä ohjeita käyttäytymisestä työpaikalla.

•

Yhteisten toimintatapojen tai -mallien luominen edistää tavoitteiden mukaista työn tekemistä ja
yhteistyön sujumista.

•

Niiden noudattaminen lisää työhyvinvointia ja työn sujuvuutta.

•

Ne tekevät työpaikasta kaikille turvallisen paikan tehdä työtä ja olla oma itsensä.

•

Yhteiset toimintatavat tai -mallit auttavat ottamaan asioita puheeksi ja puuttumaan ongelmiin niiden
varhaisessa vaiheessa.

•

Ne edistävät oikeudenmukaista kohtelua työpaikalla.

•

Osa työpaikan toimintatavoista tai – malleista voi olla työnantajan antamia ohjeita.

•

Toimintatavoista tai - malleista voidaan sopia kirjallisesti ja ne käydään läpi perehdytyksessä.

Toimintatavoista onnistumissopimuksia
Kun tavoitteena on nykyisen toiminnan tai tilanteen muuttaminen, hyvä toimintatapa tai -malli kuvaa
yksiselitteisesti ja konkreettisesti sitä
•

Mitä nykyiseen toimintaan halutaan lisää

ja / tai
•

Mitä nykyisestä halutaan poistaa tai vähentää.

Toimintatavasta voidaan kirjata esimerkiksi onnistumissopimukseksi.

Toimintatapa kuvaa miten haluamme toimia
Jokainen toimintatapa sisältää yhdessä määritellyn tavan tai toiminnan:
•

Miten teen / teemme

•

Miten toimin / toimimme

•

Miten käyttäydyn / käyttäydymme

Tarvittaessa
•

Mitä en tee / emme tee

•

Miten en toimi /emme toimi

•

Miten en käyttäydy / emme käyttäydy

Toimintatapa kuvaa miten haluamme, ja miten emme halua toimia?
•

Esimerkiksi: Hoidan oman osuuteni tehtävistäni mahdollisimman hyvin. Hyväksyn erilaisia näkökulmia. Toimin
hyväntahtoisesti toisia kohtaan, enkä arvostele selän takana toisen toimintaa.

Esihenkilön muistilista
Kun lähdet suunnittelemaan yhteisten toimintatapojen tekemistä
•

Muista, että et voi antaa toimintatapoja valmiina.

•

Varaa aikaa ja paikka, joka mahdollistaa keskustelut erilaisissa kokoonpanoissa.

•

Varmista, että mahdollisimman moni voi vaikutta ja osallistua.

•

Jos kaikki eivät voi olla valmistelupalaverissa, mieti miten poissaolijat voivat vaikuttaa
toimintatapojen laadintaan. Jokaisen osallistuminen on tärkeä.

•

Muista kuunnella, ottaa huomioon kaikkien näkemykset, kysyä, kiittää ja kannustaa.

Vaihtoehto 1, palaverin toteuttamiseen
1. Pyydä jokaista miettimään ja kirjoittamaan:
• Millainen on toimiva ja hyvä työyhteisö?
• Kuvaa konkreettisten esimerkkien kautta.
2. Pyydä keskustelemaan asiasta pareittain tai kolmikoittain.
3. Jokainen pari / kolmikko kirjaa ryhmänsä ajatuksia ylös. Ne esitellään lyhyesti koko ryhmälle.
Pienryhmälle voi esittää tarkentavia kysymyksiä, muttei kritiikkiä.

Vaihtoehto 2: palaverin toteuttamiseen
Pyydä jokaista miettimään ja kirjoittamaan mahdollisimman konkreettisesti:
1. Millainen on kamalin mahdollinen työyhteisö?
2. Millaista siellä on ?
3. Miten toimitaan ja käyttäydytään?

Keskustellaan asiasta pareittain tai kolmikoittain, jokainen kertoo omista ajatuksista.
Jokainen pari / kolmikko kirjaa ryhmänsä ajatuksia ylös. Ne esitellään lyhyesti koko ryhmälle.
Pienryhmälle voi esittää tarkentavia kysymyksiä, muttei kritiikkiä.
Jokainen pari / kolmikko kääntää esimerkit / havainnot myönteisiksi toimintatavoiksi tai tekemisiksi.
Jokainen pari / kolmikko kertoo ajatuksistaan, jotka kootaan yhteisesti näkyville. Tällaista toimintaa ja
käyttäytymistä meillä toivotaan / edellytetään.

Vaihtoehto 1 ja 2 palaverin toteutus jatkuu
1. Ryhmitelkää samankaltaiset asiat yhteen.
2. Priorisoikaa asioita, esimerkiksi äänestämällä eri ehdotuksia. Pareille tai kolmikoille voi antaa
esimerkiksi viisi ääntä ja niistä kaksi saa antaa omalle ehdotukselle.
3. Tärkeimmiksi koetut toimintatavat muodostavat työyhteisön toimintatavan.
4. Määritelkää rikkomussäännöt.
5. Yhteiset toimintatavat ovat kaikkien nähtävillä
6. Seurataan, että ne ovat käytössä.
7. Sopikaa noin kuukauden kulutta, onko tarvetta muuttaa, tarkentaa , lisätä tai poistaa jotakin?

Yhdessä sovittujen toimintatapojen rikkomussääntö
• Yhteisesti sovitaan, mitkä ovat seuraamukset siitä, jos joku huomaa toisen toimivat haitallisesti tai
huonosti, poikkeavan sovitusta.
• Miettikää yhdessä, asteittainen eteneminen, esimerkiksi
•

Jos havaitsen, että joku toimii yhteisten toimintatapojen vastaisesti, niin otan asian puheeksi hänen kanssaan.

•

Jos henkilö toimii edelleen toimintatapojen vastaisesti puheeksi ottamisen jälkeen niin ilmoitan asiasta esimiehelle, joka
keskustelee henkilön kanssa.

•

Jos tilanne jatkuu edelleen, seurauksena on työnjohdolliset toimenpiteet, esim. puhuttelu, varoitus.

Miksi rikkomussääntöjä tarvitaan?
• Antaa kaikille työyhteisön jäsenille luvan puuttua haitalliseen käytökseen
• Madaltaa kynnystä ottaa hankalia asioita puheeksi
• Vastuuttaa kaikkia työyhteisön jäseniä ja helpottaa esihenkilön taakkaa
• Estää syntymästä puhumattomuuden ja puuttumattomuuden kulttuuria
• Tukee yhteisesti sovittujen toimintatapojen toimivuutta käytännössä

