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lämme jännittäviä aikoja monen
asian suhteen. Lääkäreinä odotamme tietoa, mitä muutoksia
päivystysasetus ja sote tuovat tullessaan Suomessa. Yllättäen Iso-Britannia
päätti erota EU:sta ja Donald Trumpista
tulee Yhdysvaltojen presidentti.
Minkälaista käytöstä hyväksymme
omassa työyhteisössämme? Onko meilläkin omia trumpeja?
Tuskin noin räikeässä mittakaavassa, mutta jokaisessa työyhteisössä on
jotakin, mitä voisi parantaa. Työpaikan
yhteiset pelisäännöt kertovat, mitkä
ovat yleiset käyttäytymissäännöt ja
mitä toisilta voi odottaa. Joskus työyhteisössä kuitenkin on henkilöitä, jotka
itsekkäästi sallivat oman huonotuulisuutensa pilata koko työilmapiirin.
On todettu, että työhön liittyvillä
ristiriidoilla ja esimiestuen puutteella
on yhteys työntekijöiden depressio- ja
ahdistuneisuusoireiluun ja sosiaalisen
tuen merkitys niin esimiehiltä kuin
työtovereilta on työperäisissä ongelmissa tärkeä.
Psykologi, teologian maisteri Pekka
Järvinen on kirjoittanut useita kirjoja
työyhteisöistä ja esimiestyöstä. Kirjassaan Esimiestyö ongelmatilanteissa hän
kuvaa erinomaisella tavalla työyhteisön
dynamiikkaa ja toimivan työyhteisön
peruspilareita. Hyvä työilmapiiri parantaa työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.
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Onko työyhteisö vaarassa?

Usein ajatellaan, että vain esimies voi
vaikuttaa työilmapiiriin, mutta siihen voi
vaikuttaa jokainen työntekijä, ja itse asiassa juuri työntekijöiden vuorovaikutus
muokkaa ilmapiiriä. Työyhteisössä tulee
aina pyrkiä oikeudenmukaisuuteen.
Työpaikoilla vaaditaan henkilöstöltä
ja esimiehiltä entistä parempaa yhteistyökykyä ja hyviä yhteistyötaitoja.
Pekka Järvinen kuvaa työyhteisöjen
ja työryhmien perusongelmaa: miten
pysyä yhteisessä tehtävässä. Jokaisessa
ryhmässä vaikuttaa kaksi vastakkaista
pyrkimystä: pyrkimyksenä on suoriutua
yhteisestä tehtävästä, mutta toisaalta
ryhmä pyrkii välttämään työntekoa ja
yhteistyötä, koska siihen liittyy hankaluuksia ja ristiriitoja ja näiden aiheuttamia negatiivisia tunteita. Kun ryhmässä
vallitsee ”tekemisen meininki”, ryhmä
työskentelee ”työn maailmassa” , mutta
kun huomio on täysin muissa asioissa
kuin itse tehtävässä, ryhmä toimi omassa ”sisäisessä maailmassaan”.
Työn maailmassa toiminnan keskipisteenä on yhteinen työtehtävä, joka
edellyttää tietoista, järkiperäistä ja
tavoitteellista toimintaa. Työroolit ja
työnjako ovat siinä keskeisiä. Tällainen
toiminta vaatii ponnistelua, oppimista ja
kehittymistä.
Sisäisessä maailmassa toiminnan keskipisteenä on jokin muu kuin yhteinen
työtehtävä.

Toiminta on tuolloin tiedostamatonta, irrationaalista ja spontaania ja se
edellyttää ryhmäpaineelle alistumista
ja itsenäisyydestä luopumista. Siinä
henkilökohtaiset asiat ja ihmissuhteet
ovat keskeisiä. Tämä toiminta ei edellytä
ponnistelua, oppimista tai kehittymistä. Muutostilanteissa riski toiminnan
painottumisesta sisäiseen maailmaan
kasvaa.
Luulenpa, että itse kukin tunnistaa
nämä kaksi maailmaa omassa työpaikassaan.
Päivystysasetus ja sote tuovat monelle muutoksia: työpaikka voi siirtyä
toiseen sairaalaan, jopa toiseen kaupunkiin, työyhteisö voi muuttua ja osalla
myös toimenkuva. Muistakaamme silloin
nämä kaksi maailmaa ja miten ne asettuvat työyhteisössämme.
Uskon, että keskuudessamme jatkossakin etusijalla on työn maailma,
mutta kahvihetket ovat sallittuja ja
välttämättömiä (sisäinen maailma), sillä
ne tukevat työyhteisön jäsenten yhteenkuuluvuutta. Toivottavasti tulevissa
järjestelyissä vallitsee avoin vuorovaikutus ja iloinen työn tekemisen meininki.
Olkaamme itse tällaista ilmapiiriä ja
työyhteisöä rakentamassa.
Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja Valoisaa sekä Toiveikasta Vuotta 2017!
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