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Kiire on henkilKiire on henkilöökohtainen kokemus kohtainen kokemus 
(Sinun kiireesi ei ole v(Sinun kiireesi ei ole väälttlttäämmäättttää minulle minulle 

kiirettkiirettää –– ja pja pääinvastoin).invastoin).

Kiireen voi havaita ihmisen tekemisestKiireen voi havaita ihmisen tekemisestää, , 
eleisteleistää ja ilmeistja ilmeistää. Tai sitten ei.. Tai sitten ei.



Aika Aika –– aika paljon.aika paljon.
Paljon kello?                                                   Onko meillä elämä aikaa?
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””HHäättääinen mies juo teetinen mies juo teetää haarukallahaarukalla””
-- intialainen sananlasku intialainen sananlasku --
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MIKSI????MIKSI????

MIKÄ ON TOTTA – yhteistä ymmärrystä etsimässä, 
rannatonta rajattomuutta, tulkinnan tajuttomuutta?©© Sebastian SiukonenSebastian Siukonen
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Jäljet – Sinun, minun vai meidän …

©© Sebastian SiukonenSebastian Siukonen
http://http://sebastiansiukonen.jimdo.comsebastiansiukonen.jimdo.com//kukakuka--minminää--olenolen//



Kiire, kiire Kiire, kiire –– on se kumma!?on se kumma!?
•• Jatkuva Jatkuva onon--lineline, , soso finefine …… ””verkostoidun, siis olenverkostoidun, siis olen””
•• Kurssit, koulutukset, organisaatiomuutokset Kurssit, koulutukset, organisaatiomuutokset ……
•• SSäähkhkööposti, netti, sosiaalinen media (pposti, netti, sosiaalinen media (pääivittivittäämisen misen ””painepaine””))
•• TyTyöön peliluonne, rooli, kulissi n peliluonne, rooli, kulissi ……
•• Puheet (supliikki) ja teot Puheet (supliikki) ja teot …… (kun etisest(kun etisestää helppoheikisthelppoheikistää tuli arvostettu verkostohybridi)tuli arvostettu verkostohybridi)
•• TyTyöön psykologinen sopimus n psykologinen sopimus ……
•• Projektiturbulenssi Projektiturbulenssi matriisihmatriisihäärdellissrdellissää ei ole helpoin toimintaympei ole helpoin toimintaympääristristöö …… kuka johtaa, kuka kuka johtaa, kuka 

vikiseevikisee
•• Omat asiat Omat asiat ……
•• Kahvitunnit Kahvitunnit ……
•• Esimies Esimies ……
•• Oma vastuu vai Oma vastuu vai ulkoistaminenulkoistaminen ……
•• Laiskan virat Laiskan virat ……
•• Vapaa aika ja sen pakkaaminen; hyVapaa aika ja sen pakkaaminen; hyöötyprojekti ja suoritus, heti typrojekti ja suoritus, heti ……
•• Valtamedia Valtamedia ……
•• Kieli ja hyvKieli ja hyvääksytty kiirekulttuuri ksytty kiirekulttuuri –– onko paha paikka onko paha paikka ……
•• Notkuminen oven pielissNotkuminen oven pielissää …… ((””valitamme ei ole aikaa, huomaamatta valitusaikaavalitamme ei ole aikaa, huomaamatta valitusaikaa””))
•• Tutkimukset ja punainen lanka Tutkimukset ja punainen lanka ……
•• ElEläämmään jano vs. vn jano vs. vääsymisen kierre symisen kierre ……

•• Kuka on Kuka on oikeasti, vakavastioikeasti, vakavasti ja perustyja perustyööststää johtuen kiireinen (ja miksi)?johtuen kiireinen (ja miksi)?
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KIIRETTKIIRETTÄÄ JA JA ””KIIRETTKIIRETTÄ”Ä”
KIIREKIIRE

TOTTA

-Tunne, mielen tila

-Toiminnan tila

KULISSIA

-Teatteri, leikki, sanahelinä

-Tietoinen hämääminen (valhe)

+
-sitoutuminen, 
tarpeellisuus,               
oma valinta

-”draivi”,teho, 
ryhmän voima

-
-väsymys, uupuminen,  
kyynisyys  

-virheet, tehottomuus

-tiimin, työn kuormitus

+  (?)

-työn väljyys,            
kepeys, ”työ on peliä”,                      

heikko sitoutuminen

-puuhastelu, lisäedut, 
kehittäminen, edustaminen

-työpaikka = leikkipaikka

-

-pelko, 
epävarmuus, 
tarpeettomuus

- näennäinen 
tekeminen, virheet

-luottamuspula

”pelin-
rakentaja” ”uhri” ”supliikki” ”suruvaippa”
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MikMikää kiireestkiireestää puhumisessa minua puhumisessa minua 
eniten eniten äärsyttrsyttääää?             ?             
(ydinparadoksit)(ydinparadoksit)

1.1. Kiire: osaltaan muotitrendi, osaltaan opittu rooli, osaltaan Kiire: osaltaan muotitrendi, osaltaan opittu rooli, osaltaan 
sysyööpynyt mielentila, osaltaan tpynyt mielentila, osaltaan täärkeyden (?) mittarirkeyden (?) mittari

2. Onnistumis2. Onnistumis-- ja ilotarinoita paljon enemmja ilotarinoita paljon enemmään, kuin voisi n, kuin voisi 
kuvitella (vrt. asenne ja energian suuntaaminen, kuvitella (vrt. asenne ja energian suuntaaminen, 
valtamedia, pelirohkeus)valtamedia, pelirohkeus)

3. Ty3. Työöpaikoista tullut hyvpaikoista tullut hyvääksytty pahoinvoinnin perimmksytty pahoinvoinnin perimmääinen inen 
tekijtekijää

4. Itseohjautuvuuden illuusio, tiimihegemonia, 4. Itseohjautuvuuden illuusio, tiimihegemonia, 
kommunikaatiokaaos, konsulttien kultakommunikaatiokaaos, konsulttien kulta--aika aika –– missmissää oma oma 
vastuu ja konstailematon vastuu ja konstailematon ””teen tyteen työöttää kkääskettyskettyä”ä” --asenne?asenne?
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VOIKO KIIREEN KESYTTVOIKO KIIREEN KESYTTÄÄÄÄ: : 
KYLLKYLLÄÄ, OSITTAIN JA EI, OSITTAIN JA EI

KiireKiire--kokemukseen voi vaikuttaa:kokemukseen voi vaikuttaa:
Oppimalla suhtautumaan asioihin/tilanteisiin/ihmisiin/itseensOppimalla suhtautumaan asioihin/tilanteisiin/ihmisiin/itseensää eri tavalla eri tavalla 
(haluatko?)(haluatko?)
Muuttamalla omia toimintaMuuttamalla omia toiminta--/ el/ eläämmääntapojaan (haluatko?)ntapojaan (haluatko?)
KehittKehittäämmäällllää tytyööyhteisyhteisöön/tiimin tapaa toimia yhdessn/tiimin tapaa toimia yhdessää (haluatko?)(haluatko?)
PyrkimPyrkimäällllää ymmymmäärtrtäämmääään systeemin systeemiää ja oman perustehtja oman perustehtäävväänsnsää puitteissa puitteissa 
vaikuttamaan systeemiin vaikuttamaan systeemiin –– resurssit (haluatko?)resurssit (haluatko?)

Em. edellyttEm. edellyttääää::
Omaa halua ja tahtoa (mielekkyys haluta, usko tyOmaa halua ja tahtoa (mielekkyys haluta, usko työön tekemiseen)n tekemiseen)
Oman tyOman työön mieltn mieltääminen minen palvelutehtpalvelutehtäävvääksiksi (meill(meillää on vain yhteision vain yhteisiää ttööititää ––
kuinka voin auttaa Sinun onnistumistasi)kuinka voin auttaa Sinun onnistumistasi)
Tekemisen suunnan ymmTekemisen suunnan ymmäärtrtääminen ja hyvminen ja hyvääksyminen (sitoutuminen)ksyminen (sitoutuminen)
DialogiDialogi oman esimiehen ja tiimin kanssa (luottamus ja kunnioitus)oman esimiehen ja tiimin kanssa (luottamus ja kunnioitus)
TyTyöö-- ja privaattitasonja privaattitason ero (kaikki ei ole aina kivaa, ammattilaisuus, ero (kaikki ei ole aina kivaa, ammattilaisuus, 
ammattimaisuus, ammattimaisuus, ””tuskan sietotuskan sieto””, jakamisen foorumit), jakamisen foorumit)
JoukkuettaJoukkuetta (roolit, pelipaikat, pelitapa, koheesio, kasvu, luottamus (roolit, pelipaikat, pelitapa, koheesio, kasvu, luottamus ……
onnistuminen onnistuminen ……onnistumisen kulttuuri onnistumisen kulttuuri …… puheemme [ajattelumme] on puheemme [ajattelumme] on 
itseitseääään toteuttava ennustus n toteuttava ennustus …… mieti mitmieti mitää haluat haluat …… mieti mitmieti mitää puhut puhut ……
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KIIREESTKIIREESTÄÄ HILJAISIIN HILJAISIIN 
SIGNAALEIHINSIGNAALEIHIN

-- kirjan kirjoittamisen mykirjan kirjoittamisen myööttää syntyneitsyntyneitää
ajatuksia tulevasta ajatuksia tulevasta --

•• Verkostoitumisen vastavoimaksi valikoitu kumppanuus ja hallittu Verkostoitumisen vastavoimaksi valikoitu kumppanuus ja hallittu 
riippumattomuus ?riippumattomuus ?

•• MMäääärrään vastavoimaksi laatu?n vastavoimaksi laatu?
•• Vauhdin vastavoimaksi pysVauhdin vastavoimaksi pysäähtyminen (tai ainakin hiljentyminen, htyminen (tai ainakin hiljentyminen, 

hiljenthiljentääminen)?minen)?
•• Reaaliaikaisuuden vastavoimaksi rytmitetty ja rajattu viestintReaaliaikaisuuden vastavoimaksi rytmitetty ja rajattu viestintää
•• Suuren vastavoimaksi pieni?Suuren vastavoimaksi pieni?
•• Globaalin vastavoimaksi paikallisuus?Globaalin vastavoimaksi paikallisuus?
•• Vastausten vastavoimaksi kysymykset?Vastausten vastavoimaksi kysymykset?
•• Voittamisen vastavoimaksi eettisyys?Voittamisen vastavoimaksi eettisyys?
•• MinMinään vastavoimaksi n vastavoimaksi MeMe
•• Totuuden vastavoimaksi tarinat?Totuuden vastavoimaksi tarinat?
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””FINALFINAL”” STATEMENTSSTATEMENTS
YmpYmpäärillrilläämme oleva muutos on pysyvmme oleva muutos on pysyvääää (halusimmepa sit(halusimmepa sitää tai tai 
emme). Kyse on siitemme). Kyse on siitää, ett, ettää opimme ymmopimme ymmäärtrtäämmääään ja hyvn ja hyvääksymksymääään n 
asian sekasian sekää eleläämmääään tn täällaisessa (llaisessa (tytyöö)maailmassa)maailmassa. . 

Jatkuva muutoksen ymmJatkuva muutoksen ymmäärtrtääminen ja siinminen ja siinää yhteisellyhteisellää pelitavalla pelitavalla 
pelaaminen edellyttpelaaminen edellyttäävväät joitakin yhteisit joitakin yhteisiää pelispelisääääntntööjjää –– yhdistettynyhdistettynää
luovaan kykyyn ja luovaan oikeuteen hakea ratkaisuja.luovaan kykyyn ja luovaan oikeuteen hakea ratkaisuja.

Esimiehen tehtEsimiehen tehtäävvää ja velvollisuus on ohjata ryhmja velvollisuus on ohjata ryhmäänsnsää toimintaa toimintaa 
yhteisen linjausten ja luovien ratkaisujen vyhteisen linjausten ja luovien ratkaisujen väälimaastossa. Tlimaastossa. Täämmää
edellyttedellyttääää esimieheltesimieheltää kykykykyää dialogiin, kykydialogiin, kykyää kohdata ihminen, kykykohdata ihminen, kykyää
olla jolla jäämmääkkkkää, kyky, kykyää olla joustava, kykyolla joustava, kykyää olla olla valmentaja, valmentaja, ””jjäätktkä”ä”, , 
psykologi, lpsykologi, lääääkkääri, sisustussuunnittelija, diktaattori, ri, sisustussuunnittelija, diktaattori, 
sekatysekatyöömies, perhepmies, perhepääiviväähoitaja ja korvathoitaja ja korvat. Paljon vaadittu . Paljon vaadittu 
(=liikaa) siis samalta ihmiselt(=liikaa) siis samalta ihmiseltää. Onnistuessaan edes osin vaativassa . Onnistuessaan edes osin vaativassa 
tehttehtäävväässssääään, esimies tarvitsee:n, esimies tarvitsee:

A) Oman esimiehensA) Oman esimiehensää tuentuen
B) TiiminsB) Tiiminsää tuentuen
C) RiittC) Riittäävväällllää tasolla ymmtasolla ymmäärrettrrettäävvään ympn ympäärrööivivään systeeminn systeemin

Toteutuvatko 
nämä? Mitä
esimiehen pitää
tehdä, että
toteutuvat?

©© Sebastian SiukonenSebastian Siukonen
http://http://sebastiansiukonen.jimdo.comsebastiansiukonen.jimdo.com//kukakuka--minminää--olenolen//



Millaista (Millaista (tytyöö)yhteis)yhteisöösisi
tarinaa Sintarinaa Sinää olet olet 
rakentamassa?rakentamassa?



Kiitos!Kiitos!

KysymyksiKysymyksiää, kommentteja?, kommentteja?

Palautetta: 

sebastian.siukonen@lahitapiola.fi

p. 040-845 98 41


