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Uutisvinkit: (09) 122 2707
PL 85, 00089 Sanoma

PEKKA ELOMAA

Kallion seurakunnan määräaikaisen pastorin Ilkka Sariolan työrooli on perinteen ja suuren maailmanuskonnon muokkaama.

Roolin vetäjät
Työroolinsa sisäistänyt ihminen on tehokas, hyvinvoiva ja
valmis ottamaan palautetta vastaan. Siksi työroolia kannattaa
pohtia. Pappi, psykiatri ja toimitusjohtaja kertovat omasta
työroolistaan.
Emmi Oksanen
HYVÄSSÄ organisaatiossa kaikki tietävät, mitkä ovat heidän tehtäviään, mitkä ovat muiden hommia ja mikä on
työyhteisön yhteinen tavoite. Kahvipöydässä kukaan ei tunne itseään ulkopuoliseksi. Näinhän asiat unelmatyöpaikoissa sujuvat.
Jotta oma työpaikka olisi lähempänä unelmatyöpaikkaa, kannattaa uhrata muutama ajatus työrooleille. Niistä on nimittäin suureksi osaksi kyse,
jos et tiedä, mitä esimies ja työkaverit
odottavat sinulta, tai jos työpaikallasi
on huono ilmapiiri.
Tehtävän perusteella määräytyvän
työroolin lisäksi omaa henkilökohtaista roolia voi kehittää ja terävöittää.
TYÖROOLI TARKOITTAA työtehtävän
mukaista käyttäytymistä, eli sitä, millaista toimintaa ja käytöstä edellytämme esimerkiksi lastemme opettajalta
tai bussikuskilta. Rooli määrittyy aina
suhteessa työn tavoitteisiin.
Tavoitteet antavat puolestaan vastuut ja velvollisuudet työhön. Jos näin
ei ole, työpaikka on hulluuden huone,
jossa vallitsee kaoottinen tilanne. Häi-

rinnän ja epäasiallisen kohtelun taustalla on usein työroolien epäselvyys.
”Jos työroolit ovat epäselvät, henkilökemiat saavat liian paljon tilaa. On
inhimillistä, että joidenkin työkavereiden kanssa tulee paremmin toimeen
kuin toisten kanssa, mutta ammattimaiset yhteistyösuhteet on mahdollista olla kaikkien kanssa”, sanoo Työterveyslaitoksen kehittämiskonsultti Anna Tienhaara.
epäselvyys kannattaa
ottaa esille kehityskeskustelussa. Keskustelumotivaatiota saattaa lisätä tieto siitä, että selkeät työroolit suojaavat
konflikteilta, auttavat jaksamaan, valmistavat ottamaan vastaan kritiikkiä
ja kehittämään omaa työtä.
Käytännössä kenenkään töissä oleminen ei typisty tehtävän mukaan
määräytyvään työrooliin, vaan työntekijät ottavat myös itselleen luontevia
henkilökohtaisia rooleja.

TYÖROOLIEN

Selkeät työroolit
suojaavat konflikteilta ja
auttavat jaksamaan.

”Ihminen pyrkii toteuttamaan itseään työssä niin, että hänellä olisi mahdollisimman helppo ja vapautunut
olo. Yksi on esimerkiksi puhelias ja
toinen hiljainen”, kertoo työnohjaaja
ja yrittäjä Kimmo Tapiala.
työroolia pohtimalla voi oivaltaa, mitkä asiat ovat
töissä hyvin ja mikä kaipaa muutosta.
Henkilökohtaisesta työroolista voi olla
nimittäin etua ja haittaa.
Jos on esimerkiksi ottanut kriitikon
roolin itselleen, on helppo avata suunsa palavereissa ja nostaa esiin uhkia.
Sama rooli voi myös ajaa tulkitsemaan
maailmaa liian kielteisesti.
Kiltti puurtaja voi nauttia tunnollisen tekijän maineesta, mutta hän ei
välttämättä osaa kieltäytyä lisätöistä.
Niinpä hän löytää itsensä aina tilanteesta, jossa tekemistä on liikaa.
”Tämän päivän työelämässä on erityisen tärkeää, että osaa vetää rajoja.
Jos kokee olevansa liian kiltti, kannattaa miettiä, osaako olla jämäkkä jollain muulla elämänalueella ja pyrkiä
tuomaan samaa jämäkkää roolia töihin. Tätä mallintamisen tekniikkaa voi
soveltaa muussakin”, Kimmo Tapiala
sanoo.

HENKILÖKOHTAISTA

Vapaalla ollessaan pappi Ilkka Sariola sallii itselleen luvan rajata, mihin hengellisiin keskusteluihin hän antautuu.

Pyöräilevä pappi
Ilkka Sariola, 42
”PAPPISIDENTITEETTIINI kuuluu
seurakunnan palveleminen ja pyrkimys käyttäytyä esimerkillisesti. Se
tarkoittaa, että saan mennä pubiin,
mutta minun on käyttäydyttävä siellä hyvin.
Ihmiset odottavat, että pappi on
valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan niin Jumalasta, arjesta kuin
siitä, miksi he ovat suuttuneet kirkolle. Jotkut odottavat myös vastauksia suuriin kysymyksiin, mutta
papilla ei ole kaikkiin kysymyksiin
patenttivastauksia. Työ edellyttää

hyvää itsetuntemusta, sillä oman
vajavaisuuden tunteminen auttaa
suhtautumaan toisen elämäntilanteeseen armollisesti.
Pappina haluan kohdata ihmiset
samalta viivalta. Se voi tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että ajan hautajaisiin polkupyörällä.
Pidän pantapaitaa yleensä töissä.
Paita on merkki, että olen ihmisten
käytettävissä. Saan pannasta myös
tukea ja vahvistuksen sille, että olen
seurakunnan
kutsumana
ison
maailmanuskonnon palveluksessa.
Raja työroolin ja siviiliminän välillä on liukuva. Olen pappi koko

ajan, mutta vapaapäivinä jätän pois
virkatyötehtävät. Silloin suustani
saattaa päästä ärräpääkin, jos vaikka
kalastamassa saalis pääsee karkuun.
Vapaalla annan myös itselleni luvan olla lähtemättä mukaan kaikkiin
keskusteluihin. Jos joku haluaa laskuhumalassa keskustella siitä, miksi
kaikkivoipa Jumala sallii kärsimyksen maailmassa, pidän viisaampana
pyytää häntä tulemaan kirkolle seuraavana päivänä. Jos jollain on
akuutti hätä, pappisvirka ohittaa
vapaapäivän.”
Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Satu Huber satu.huber@tapiola.fi
Kirjoittaja on Eläke-Tapiolan toimitusjohtaja.

Kesätyö = lottovoitto

J

os eläisimme ihannemaailmassa, nuorilla olisi nyt
paras aika vuodesta: kesä edessä, loma koulusta ja
kesätyö tiedossa. Voisi tutustua työelämään, tienata
rahaa, rakentaa pohjaa työuralle. Oppisi arvostamaan
erilaisten ammattien osaajia ja tekemään valistuneita päätöksiä omasta koulutussuunnasta. Opinnoista saisi enemmän irti, kun voisi kytkeä koulussa opeteltavat asiat todelliseen työkokemukseen.

Konsulttiyhtiö Accenturen Suomen-toimitusjohtajan Frank Korsströmin mielestä työrooli ja oma minä eivät voi olla
täysin irrallisia: ”Töissä ei voi olla uskottava, jos esittää.”

Töissä psykiatri Heli Paatero on hillitty ja myötäelävä kuuntelija. Vapaalla
hän uskaltaa komennella lapsiaan ja näyttää omat heikkoutensa.

Firman arvot velvoittavat
vapaa-ajallakin

Tavallisen tylsä
psykiatri

Frank Korsström, 53

Heli Paatero, 42

odottavat toimitusjohtajan näyttävän yrityksen suunnan, antavan palautetta ja auttavan
projekteissa. Pyrin olemaan kuunteleva ja kannustava toimitusjohtaja sekä kiittämään hyvästä työstä.
Ehkä olen myös erilainen toimitusjohtaja kuin edeltäjäni.
Toimitusjohtajan työ on perinteisesti yksinäistä puuhaa. Uskon, että suomalaisen pörssiyrityksen toimitusjohtaja on kuitenkin minua
yksinäisempi, sillä johtamani Suomen Accenture on osa kansainvälistä matriisiorganisaatiota, ja minulla on monta kollegaa maailmalla.
Nuorena luulin, että työrooli ja
oma minä ovat kaksi täysin eri asiaa. Vuosien varrella olen huomannut, ettei töissä voi olla uskottava,
jos esittää. On oltava oma itsensä.
Työni velvoittaa minua käyttäytymään firman arvojen mukaisesti
koko ajan.

”En usko, että lapset
kokevat minun olevan
toimitusjohtaja
kotona.”

”TYÖNTEKIJÄT

viiteryhmäni on
ennen kaikkea suuri perhe, sillä
olen kuuden lapsen isä. En usko, että lapset kokevat minun olevan toimitusjohtaja kotona. Määrätietoinen on tosin oltava lastenkin kanssa. Kun eksyimme hiihtolenkillä 5ja 6-vuotiaiden lasteni kanssa, vakuutin, että homma on hanskassa
ja olemme ihan kohta maalissa.
Taannoin ruokakaupan kassajonossa lapsemme kiukuttelivat väsyneinä ja nälkäisinä, ja huomasin

VAPAA-AJALLA

kauempana jonossa yhden asiakkaan. Silloin minua hävetti ja mietin, mitä hän mahtaa minusta ajatella.
En ole töissä aina puku päällä.
Jos minulla on toimistopäivä, tulen
töihin farkuissa. Accenturen työntekijöissä on paljon nuorta porukkaa, ja uskon, että he arvostavat
farkkuihin pukeutuvaa toimitusjohtajaa enemmän kuin johtajaa,
jolla olisi aina solmio kaulassa.”

”PSYKIATRILLE ja terapeutille rakentuu huomattava osa työidentiteettiä jo koulutuksen aikana. Terapeutin työrooliin kuuluu hoitoa
hakevan tunteisiin ja tunnevireisiin keskittyminen, rauhallisuus ja
myötäeläminen. Hallitsemattoman
myötäelävä ei saa kuitenkaan olla.
Jos terapeutti esimerkiksi itkee potilaan kanssa, tämä voi herkästi
tulkita, ettei terapeutti kestä hänen
kertomiaan asioita.
Psykiatrit, kuten muutkin lääkärit, ovat töissä usein työryhmän
johtajia. Vastavalmistuneena johtajan roolin ottaminen oli haastavaa.
Jatkuva asiantuntijarooli töissä
saattaa näkyä neuvomistaipumuksena vapaa-ajalla. Lapsille tuleekin

Näin voimistat työrooliasi
Haluaisitko sanoa oman mielipiteesi töissä entistä rohkeammin
ja siten vahvistaa työrooliasi?

suunsa viikkopalaverissa, mutta ei
kahvipöydässä jyrääjätyökaverin
seurassa?

Mieti, mitä hyötyä mielipiteiden sanomisesta olisi.
Huomaisiko pomo, että
sinussa on ainesta?

Kerro kantasi johonkin asiaan
seuraavassa viikkopalaverissa.
Kun saat kehuja ja hyvän
mielen, voit kertoa seuraavassa viikkopalaverissa kaksi omaa ideaasi.
Kun mielipiteen sanominen viikkopalaverissa sujuu luontevasti, kerro
kantasi johonkin asiaan myös kahvipöydässä.
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Pilko tavoite pieniin osiin.
Mieti, missä tilanteessa
mielipiteitä kannattaisi
ainakin kertoa. Olisiko hyvä avata
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Älä tuhlaa energiaa epäolennaisiin asioihin. Älä
esimerkiksi aloita kilpalaulantaa työpaikan jyrääjän
kanssa kahvipöydässä vain siksi,
että kerrankin sanoisit viimeisen
sanan.
Keskity sen sijaan töihin.
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Asiantuntijana työnohjaaja
Kimmo Tapiala Muutosavux
Oy:stä.

Lähtökohtana on, että työstä saa
olla poissa vain, jos siitä on sopinut työnantajan kanssa. Tämä
pätee myös lääkärissäkäynteihin.
Poissaolo on lain mukaan palkatonta, eikä poissaolo kerrytä
esimerkiksi vuosilomaa.
Työsopimuslain mukaan
työntekijällä on oikeus käydä vain synnytystä edeltävissä lääketieteellisissä
tutkimuksissa ilman
ansionmenetystä, jos
tutkimuksia ei voi tehdä
työajan ulkopuolella.
Koska käytäntö vaihtelee
aloittain, kannattaa selvittää
oman työehtosopimuksen
sisältö.
On myös syytä selvittää luottamusmieheltä tai palkanlaskijalta
työpaikalla noudatettu käytäntö.
On nimittäin mahdollista, että
työnantaja on noudattanut lakia ja
työehtosopimusta parempaa käytäntöä.
Lakimies
Anu-Tuija Lehto
SAK

JANNE HÄNNINEN

Jatkuva
ylityö
rasittaa
Työpaikallani ylitöistä on tullut
enemmän sääntö kuin poikkeus,
koska henkilöstöä on heikon taloustilanteen takia liian vähän. Työpäivät venyvät lähes aina normaalin
työajan yli. En uskalla kieltäytyä
ylitöistä, koska pelkään, että
menetän työpaikkani. Miten
omaa jaksamista voi tässä
tilanteessa helpottaa?

Jaksaminen riippuu paljon
siitä, onko ylityörupeama
väliaikainen vai jatkuva. Työstä
palautumisessa auttavat riittävä uni ja liikunta. Jäljelle jäävä
vapaa-aika kannattaa käyttää
rentouttavaan, mielekkääseen
tekemiseen, jonka avulla saa
unohdettua päässä pyörivät työasiat. Alkoholi häiritsee pidemmän
päälle työstä palautumista. Terveysriskit kasvavat, jos ylitöitä on
liikaa. On todettu, että 11 tunnin
työpäivät lisäävät depressioon
sairastumisen mahdollisuutta ja
uniongelmia. Pitkittynyt stressi voi
sairastuttaa myös fyysisesti. Siksi
työnantajan ja työntekijän on
yhdessä tärkeää huolehtia, ettei

ON KOHTUUTONTA, että jalan saaminen työpaikan ovenrakoon on nykyään niin vaikeaa. Koko yhteiskuntamme
pitäisi toimia sen eteen, että jokainen nuori pääsisi opettelemaan työelämätaitoja ennen koulusta valmistumista.
Tarvitaan niin kesätyöpaikkoja kuin muitakin harjoittelumahdollisuuksia. Jos nuoremme eivät saa tuntumaa työelämään, koituu siitä syrjäytymisenä iso lasku, jota maksetaan vielä pitkään.
Jos palkallista työtä ei löydy, ovat myös vapaaehtoistyö tai
vaikka keikkatöiden tekeminen lastenhoitajana vaihtoehtoja.
Pienistäkin työmääristä voi pyytää työtodistuksen, jolla
pystyy erottautumaan työnhakutilanteessa. Vapaaehtoistöissä ei rikastu, mutta oppii varmasti jotain tärkeää: erilaisten
ihmisten kohtaamista, oman osaamisen markkinointia,
asiakaspalvelua. Eli juuri sitä, mitä jokainen työnantaja
työntekijöiltä odottaa.

S U H D E LU K U

selitettyä asioita perusteellisesti.
Merkittävin ero työn ja vapaan
välillä on kuitenkin juuri siinä, että
vapaa-ajalla minulla ei ole velvollisuutta ottaa kantaa ihmisten käytökseen, saan suuttua ja näyttää
omat heikkouteni.
Ammattini kuullessaan ihmiset
naurahtavat joskus, että heidän
täytyy varoa puheitaan tai että onpa hyvä tietää, kenelle voi ohjata
kaikki hullut sukulaiset.
Psykiatrit eivät yleensä käytä lääkärin valkoista takkia. Pukeudun
töihin tavallisen tylsästi, sillä hienot vaatteet voisivat lisätä etäisyyttä minun ja vastaanotolle tulevan
ihmisen välillä.”

T YÖ K L I N I K KA

Saanko käydä
työajalla
lääkärissä?

TÄNÄ VUONNA elämme kaukana ihannemaailmasta. Yritykset laskevat euronsa tarkkaan ja rekrytoivat niukasti. Jos
kesätyöpaikan saa, voi todella onnitella itseään. Työkokemuksen saaminen on niin tärkeää ihmisenä ja työntekijänä
kehittymisen kannalta, että kaikki kivet pitäisi kääntää
harjoittelupaikkojen luomiseksi. Tästä pitäisi jokaisen työnantajan tuntea velvollisuutensa. Pystyisikö sinun yrityksesi
sittenkin tarjoamaan mahdollisuuden työkokemuksen kartuttamiseen? Edes lyhyeksi jaksoksi?
Peruskoulunkin osana saisi mielellään olla palkatonta
harjoittelua nykyistä enemmän.
Olisi upeaa, jos kaikki saisivat
jo koulussa kokemusta vaikka
Kesätöistä pitäisi kolmesta erityyppisestä työstä.
Jokainen voisi kokeilla, olisiko
jokaisen työnoma ala ehkä hoivatyötä, asiaantajan tuntea
kaspalvelua tai kädentaitoja.
velvollisuutensa. Muistan kiitollisuudella oman
nuoruuteni, jolloin kokeilin niin
myyjän, lehdenjakajan, tutkijan kuin lentoemännänkin
töitä. Jokainen työkokemus on vaikuttanut siihen, mitä tänä
päivänä osaan ja miten maailman näen.

rasitus kasva liian suureksi.
Työterveyspsykologi
Eila Kallio
Työterveyslaitos

Konkurssi ja
eläkesaatavat
Työnantajani teki konkurssin, miten
käy eläkesaatavieni?

Työnantajan maksukyvyttömyys ei
vaikuta heikentävästi työntekijän
lakisääteiseen työeläketurvaan,
vaan eläkettä karttuu työntekijälle
maksetun palkan perusteella
normaalien sääntöjen mukaisesti.
Jos työntekijä saa palkkasaatavansa palkkaturvan kautta, myös
näiden ansioiden perusteella
karttuu hänelle eläkettä.
Kehityspäällikkö
Markus Palomurto
Eläketurvakeskus
Kysymyksiä työelämästä sekä omakohtaisia kokemuksia Sattui ja
tapahtui -palstalle voi lähettää
osoitteisiin: tyoelama@hs.fi tai
Helsingin Sanomat, Työelämä, Teematoimitus, PL 85,00089 Sanoma.
Nimi ja puhelinnumero mukaan.

Avoimia työpaikkoja lähes neljännes
enemmän kuin vuosi sitten
1–3/2011

1–3/2012

Avoimet työpaikat

59 000

72 600

Osa-aikaisia
Määräaikaisia

22
53

17
49

Vaikeasti täytettäviä

36

Lähde: Tilastokeskus

34
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Synkassa sykkivää
notkeaa nostetta
NOSTEMESTARI
on KTM
Heikki Peltolan titteli. Hän
on kirjoittanut kirjan nimeltä Yhtenä, jossa hän kertoo,
kuinka työyhteisön ministä
voi varttua voimakkaampi
me, ”yksi kielemme kauneimmista ja ylevimmistä
sanoista”.
Peltolan kuudes kirja vilisee kielellisiä spagaatteja,
joilla hän yrittää lumota lukijan uudenlaiseen ajatteluun. On vilppitutkaa, pomokratiaa, henkiälyä ja memieltä.
”Nostetta nopeasti, hohtoa
heti” -luvussa Peltola esimerkiksi kertoo, kuinka ”ihmeitä
ei synny ilman nostetta”. Ihmisten on ”sykittävä synkassa” tai vaarana on nosteen
vastakohta ”notke”, tila, jossa
ei ymmärretä toisia.
Vähemmän epävarma kustannustoimittaja olisi voinut
saksia Peltolan sukkeluudet
puoleen ja kirkastaa sanomaa. Olisi voitu päästä ”puolinopeudella
tuplatehoon”

K I R JAT
Heikki Peltola: Yhtenä.
Kun minusta kasvaa me.
WSOYpro. 322 s.

noudattamalla Peltolan ohjetta ”testaa tabut, huomaa
hype”.
POWERPOINTMAISEN sloganisminsa lomassa Peltola
puuttuu myös monenlaiseen
tärkeään. ”Kun yritys tuottaa
tappiota, syy voi olla myyntiponnistusten vähäisyydessä,
huonossa hengessä, huonossa johtamisessa tai päätöksissä, jotka tehtiin tai jätettiin tekemättä edellisen johtajan aikana.”
Samat ihmiset pystyvät oikealla tavalla johdettuina ja
opastettuina luomaan negatiivisuuksien alla natisevista
organisaatioista ihmetekoihin yltäviä pajoja. ”Kauas
katsoen pääsee perille”, katsoo Peltola.

Pekka Mykkänen
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