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MIKÄ ON YHTEISÖKEHITTÄJÄ JA MISTÄ 
TARVE SEMMOISELLE NOUSEE?



MINKÄLAINEN ON HYVÄ 
YHTEISÖKEHITTÄJÄ?

Yhteisön ominaisuuksien kartoittaminen

- Oppii tuntemaan oman yhteisönsä, ketä siihen 
kuuluu ja mitkä ovat yhteisön rajat

- Sensitiivisyys 
- Ymmärrys yhteistyön reunaehdoista, 

resursseista ja ymmärrys jäsenten työstä 
– mitä on mahdollista muuttaa, mitä ei

- Kunnioitus toisia ja toisten työtä kohtaan
- Empaattisuus, helposti lähestyttävyys
- Tunne- ja tilannetaju

- Mitkä asiat yhteisöä yhdistävät? Mitkä erottavat?
- Yhteisön moninaisuuden huomioiminen, sen 

tukeminen ja hyödyntäminen
- Turvallinen ilmapiiri, jossa eroja kunnioitetaan 

ja nähdään etuna

Yhteisökehittäjän rooli

- ’Fasilitaattori-hoksauttaja’: taito kuunnella 
ja poimia parhaat ideat jatkotyöstöön

- Osallistaminen ja vastuuttaminen: ei olla 
mitään kerhotätejä, tavoitteena syöttää 
ideoita yhteisön jäsenille ja antaa ne 
heille työstettäviksi ja tukea prosessissa

- Työkaluina pelit ja leikit: ei ole mitään 
haittaa jos asiat on hauskoja

- Omakohtaiset esimerkit
- Lisäarvon luonti yhteisöön
- Toimeenpanon edistäjä



MINKÄLAINEN ON HYVÄ 
YHTEISÖKEHITTÄJÄ?

Yhteisökehittäjän ominaisuuksia

- Kuuntelutaito
- Rohkaisemisen taito  synnyttää luottamuksen 

ilmapiirin
- Kyky laittaa itsensä likoon & uskallus myös mokata
- Kyky oppia ja auttaa muita oppimaan
- Kyky nähdä mahdollisuuksia
- Kyky innostaa & lobbaustaito – vaatii myös uskoa 

omaan tekemiseen!
- Kyky tehdä muiden osaamista näkyväksi
- Kyky haastaa, neuvotella ja tehdä kompromisseja: 

mikään ei muutu jos kukaan ei suutu
- Kyky hahmottaa kokonaisuuksia mahdollistaa 

asioiden ja ihmisten linkittämisen toisiinsa



PÄÄTÖKSENTEKO JA LUOTTAMUS

• ”Millainen himmeli syntyy, kun erilaiset yhteisöt niputetaan yhteen virastotaloon, yhteiseen 
työympäristöön?”  

• Alkuun haettu linjat toimitilajohtamisen mallista, avaintekijöitä mm. osapuolten samanarvoisuus ja 
viestinnän oikea-aikaisuus.

• Työympäristöhankkeissa jo todettu, mm. paikkakuntakohtaisten asiakaspalvelutiimien perustamisen 
myötä, että tarvitaan koordinoijia/vetäjiä. Käytännössä toiminta o.t.o. vs. osoitetuin voimavaroin.

• Yhteisöjen yhteisöt päättäisivät; yhteisessä työympäristössä esim. työympäristötiimi, 
asiakaspalvelutiimi, turvallisuustiimi, lisäksi ehkä kestävän kehityksen työryhmä, sisäilmaryhmä, 
virkistystoimikunnat, kollegojen ryhmittymät, henkilöstöjärjestöt ….

• Luottamuksellisuuden lähtökohta on tiedon saanti, mutta huomioitavana myös yhteisöjen tietoturva 
ja tietosuoja – mitä voidaan ”paljastaa”, mihin vedetään rajoja. Avoimuus?

• Tasapuolisuuden kokemus keskeistä ml. työnantaja-asiat esim. työturvallisuus, sovittelu (työyhteisön 
ristiriidat), työsuojelu (ml. työympäristöselvitykset, haitat ja vaarat), henkilöstöpolitiikat – samassa 
työympäristössä vertailukohdat ovat lähellä!



ESIHENKILÖN JA JOHTAMISEN 
ERILAISIA HAASTEITA RATKAISTAVAKSI

• Miten yhteisöissä huolehditaan päivittäisistä asioista: aula, ulkovaatteet, pysäköinti, kahvi, 
neuvottelutilat, tiskikoneen täyttö, toimistotarvikkeet – pieniä asioita joista kasvaa heti suuria

• Turvallisuuden tunne; miten se saavutetaan jos pitkän työuran jälkeen yhteisössä on yhtäkkiä 
enemmän ”muita kuin meitä”

• Luottamuksen rakentaminen; mitäs jos tuon vieressä työskentelevän virasto on juuri valittamassa 
siitä mitä minä olen vuosia valmistellut? 

• Tasa-arvoisuus kaikilta osin, miten siitä huolehditaan. Miksi noilla on seisontamattoja ja meillä ei?

• Peiliin katsomiseen rohkaisu ja vaatimus – miten tukea sitä että toimitaan niin kuin haluttaisiin toisten 
toimivan?

• Tinkimätön pidättäytyminen ”kyllä se siitä” – koska ei se siitä. Onnistuminen vaatii merkittävästi 
investointeja, henkilöresurssia ja yhteisökehittäjän läsnäoloa. ”Minä hoidan Länsi-Suomen ja Pena 
pohjoisen” –ajattelu on itsepetosta, johon virastojen tai konsernitoimijoiden ei pidä sortua tai 
suostua.



Yhteisten 
työympäristöjen 

konsepti-
kokonaisuudesta
: yhteisökehittäjä

Valtiovarainministeriön palvelu-
ja toimitilaverkkohankkeen 
kautta syntynyt: yhteisten 
työympäristöjen 
konseptikokonaisuus

YTY-Konseptia pilotoidaan 
Lahden ja Lappeenrannan 
yhteisten työympäristöjen 
hankkeissa

Yhteisökehittäjän toimea 
kehitetään osana YTY-konseptia 
vuoden pilottina Senaatin (o.t.o.) 
resurssina ko. 
työympäristöhankkeissa

YHTEISÖKEHITTÄJÄROOLIN 
PILOTOIMINEN SENAATILLA



Yhteisten 
työympäristöjen 

konsepti-
kokonaisuudesta: 
yhteisökehittäjän 

tehtävänkuva
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