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TUTKIMUS HUIPPUKIRURGEISTA 
Á LA FRANK MARTELA

Onko huipputaito yksilön ominaisuus tyyliin ”self-made” man vai 

vaikuttaako huippusuoritukseen tiimi ja tausta? 

Filosofi Frank Martela kertoi tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin 

sitä, mitä tapahtuu, kun huippukirurgi siirtyi toiseen sairaalaan. 
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Ainoa tapa, millä kirurgi säilytti 
huippukirurgiutensa, oli se, että hän otti koko 
leikkaussalitiimin mukaansa elikkä tämä 
huippuominaisuus olikin koko tiimin 
ominaisuus ei vain yksilön henkilökohtainen 
ominaisuus. 

Huippukirurgien leikkaus% onnistuminen 
yleensä laski.  



SUHDELO (FRANK MARTELA)

Yksilön sijaan voimmekin ajatella olevamme suhdeloita! 

Miten tämä ajatus vaikuttaa ajatukseen työsuhdetaidoista? 

”Kullakin työpaikalla on mielijalanjälki, samaan 

tapaan kuin hiilijalanjälki” 

Sari Aalto-Matturi, HS 21.11.2020
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TYÖYHTEISÖTAIDOT

• Yhteistyötaidot
• (toisten huomioiminen, kannustaminen, kiittäminen, 

keskusteleminen, kritiikin antaminen ja 
vastaanottaminen

• Neuvottelutaidot
• Erilaisten näkökulmien hyväksyminen ja 

kunnioittaminen, mielipiteen ilmaisu rakentavasti

• Empatiataidot
• Kuuntelemisen taito, kyky olla läsnä ja kohdata

• Ristiriitojen ratkaisutaidot 
• Kyky pyytää ja antaa anteeksi, rakentava 

vuorovaikutus toisten kanssa, kuuntelemisen taito

• Jämäkkyys
• Vastuun ottaminen omista tarpeista ja oman tahdon 

ilmaisemisesta, osaa sanoa EI, osaa tuoda esiin 
mielipiteensä

• Taito pyytää apua 
• taitoa hakea apua, osaa tukea kaveria

• Lojaalius toisia kohtaan
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Ihminen on suhdelo



Aristoteles-projekti

1. Kaikki tiimin jäsenet osallistuvat keskusteluun tavoitteista ja 

tehtävistä

2. Tiimiläisten keskimääräistä korkeampi kyky tunnistaa toistensa 

tunnetiloja non-verbaalisista merkeistä

= ILMAPIIRI, jossa kaikki osallistuvat tasavertaisesti keskusteluun ja 

jossa kiinnitetään huomiota luottamukseen ja tunteisiin. 

= MENESTYS ☺

p.s. naisten osuus oli myös merkityksellinen tiimissä 
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MIELIJALANJÄLKI MIELI RY

1. Kysy ja kuuntele Mitä kuuluu? –kysymys on tärkeä työyhteisötaito. 

2. Kuunteleminen –ei heti rynnätä neuvomaan vaan kysytään avoimia 

kysymyksiä ja tehdään tilaa puheelle

3. Kuormittumisen tunnistaminen; onko työyhteisössä sallittua pitää 

taukoja, käydä happihyppelyllä tai pyytää apua

4. Vaihtoehtoja sairauslomalle; työn joustaminen ja voimavarojen 

palautumisen tukeminen

Sari Aalto-Matturi HS 21.11.2020
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OLETKO TYÖKAVERINA 0,8 VAI 
1,2? (J.T. BERQVIST)

1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 = 1.0 Tämä on perussuoritus

1.0 x 1.2 x 1.0 x 1.0 = 1.2 Mennään innostusta kohti

1.2 x 1.2 x 1.2 x 1.2 = 2.1 On saavutettu yhteinen flow!

1.0 x 1.2 x 0.5 x 1.0 = 0.6 Yksi ”lannistaja” vaikuttaa 

yhteiseen tulokseen

0.8 x 0.8 x 0.8 x 0.8 = 0.4 Latistutaan ja latistetaan yhdessä

Oman työnkuvan, kuormituksen, tunteiden ja asenteiden 

tarkastelu:

• Milloin olet 1.2? Entä 0.8?
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MITEN SINÄ REAGOIT UUTEEN 
TILANTEESEEN? ENTÄ TIIMI, 
JOSSA TYÖSKENTELET?

• Myönteinen -> ”Uskon, että tämä onnistuu ihan hyvin”

• Kielteinen -> ”Tämä ei varmasti onnistu”

• Kannustava -> ”Kokeillaan, kyllä me onnistumme!”

• Välinpitämätön -> ”Ei sillä ole oikeastaan väliä onnistuuko vai ei”

• Optimistinen -> ”Kyllä me saadaan tämä vaikeuksista huolimatta 

onnistumaan, kun vaan yritetään”

• Innostunut -> ”Lähdetään heti kokeilemaan!”

• Lannistava -> ”Voidaan me kokeilla, mutta en usko, että onnistuu”

• https://padlet.com/lanu_mieli/gyto683imj9tqep4
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WHAT IS WRONG WITH YOU?

→WHAT IS STRONG WITH YOU?

Enää ei kysytä mikä meissä on 

pielessä vaan mikä meissä on hyvää? 

Mikä teidän työyhteisössä on hyvää 

ja vahvaa? 

VIA –vahvuustesti, voisiko työtä 

tuunata omiin vahvuuksiin 

sopivaksi? Linkki testin tekemiseen: 

https://www.viacharacter.org/surve

y/account/register
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TYÖTURVALLISUUSKESKUS: PIRKKO MÄKINEN 
TÄRKEIMMÄT TYÖYHTEISÖTAIDOT – KIINNITÄ 
OMASSA TYÖSSÄSI HUOMIOTA NÄIHIN 
ASIOIHIN:

1. Yhdessä tekeminen
"Se on vuorovaikutuksen ja kuuntelemisen taitoa. Joku on sanonut, että meillä on 
kaksi korvaa ja yksi suu ja niitä voisi käyttää siinä suhteessa."

2. Kysyminen
"On tärkeää osata tuoda oma myös näkemyksensä esille, kun on sen aika ja paikka. 
Tämä on yksi kompastuskivi, että urputamme sitten, kun tilanne on jo ohi emmekä 
avaa suutamme silloin, kun olisi sen aika. Siinä tarvitaan tietenkin esimiehelle taidot 
osallistaa porukka, että saa äänet kuuluviin."

3. Toisten arvostaminen
"Vanha intiaanien sananlasku kuuluu, että älä tuomitse toista ennen kuin olet kulkenut 
hänen mokkasiineissaan. Sitä voi käyttää hyvin työyhteisössä."

4. Tilannetaju
"Vaikka työyhteisötaidot ovat paljon muutakin kuin vain hyvät käytöstavat, on niistä 
tärkeä aloittaa."

5. Peiliin katsominen
"Monta kertaa on hyvä kysyä itseltään, että rakennanko tätä työyhteisöä vai rikonko 
tätä työyhteisöä?"
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• Pian sosiaalityöstä tuli kuitenkin Bidenin intohimo: hän alkoi 

avustaa lasten mielenterveysklinikalla, palasi yliopistoon 

suorittamaan sosiaalityön maisteritutkintoa ja teki töitä lasten 

sijaishuollossa ja nuorisovankiloissa.
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Esimiehen erilaisia 
rooleja

Suuntaaja

Innostaja

Sparraaja

Tukija

Jämäkkä

Ongelman 
ratkoja

Puolustaja

Tieto-keskus

Toimeen-panija

Täsmentäjä

Organisoija

Päätöksen-tekijä

• Valmentaja
• Mahdollistaja

• Ymmärtäjä
• Lohduttaja
• Kuuntelija

• Rajojen asettaja

• Yhteyksien luoja
• Tiedottaja
• Tiedon välittäjä

• Linjaaja
• Fokusoija, priorisoija

• Opastaja

• Starttaaja
• Suunnittelija
• Aikatauluttaja

• Resurssien jakaja

• Tekijä
• Toteuttaja

• Rohkaisija
• Kannustaja


