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Ammattiroolin synty
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Persoona

• Oma käsitys itsestä

• Todellinen minä

• Ydinminä + sekoitus kaikkia

omia luonteenpiirteitä

• Usein tiedostamaton

• Muuntuva



Ammattirooli

• Opittu & tiedostettu

• Ennakoitavat toimintatavat

• Ympäristön ja historian määrittelemä

• Opettajat

• Ammattikunnan eliitti

• Työnantaja



Kaksi eri liikkuma-aluetta

Persoona

• Aina mukana

• Varmistaa yksityisten 

pyrkimysten toteutumisen

• Enemmän kuin työssä

tarvitaan

• Yksityiselämässä

Ammattirooli

• Opeteltava ulkoa

• Rajoittaa persoonaa

• Sallii tehdä myös sitä, mikä

ei ole itselle luontaista

• Suojaa persoonaa

• Työpaikalla



Ammattilainen

• Valitsee rooliinsa sellaisia 

piirteitä, joiden avulla tietää

saavuttavansa työn tavoitteet 

paremmin kuin omana itsenään

• Persoona ja ammattirooli 

muokkaavat toisiaan



Sosiaalinen vuorovaikutus

• Persoonien välistä

puhetta

• Perustuu tunteisiin ja 

henkilösuhteisiin

• Edistää tutustumista ja 

lähentymistä

• Yhdistää ihmisiä ihmisinä

• Välittää hiljaista tietoa



Ammatillinen vuorovaikutus

• Vuorovaikutus on näkyvä osa ammattiroolia 

• Sille tulee asettaa samat vaatimukset kuin muullekin 

ammatillisuudelle

• Vaikeissa vuorovaikutustilanteissa ihminen nojaa 

automaattisesti persoonaan 

• Ammattilainen ei unohda vuorosanojaan



Ammatillinen vuorovaikutus

• Perustehtävien välistä

puhetta

• Persoonasta riippumatonta

• Perustuu työtehtäviin

• Palvelee yhteisiä tavoitteita



Automaattiset reaktiot

10

• Mököttäminen

• Pakeneminen

• Hyökkääminen

• Selittely

• Piikittely, iva, vihjailu

• Mielenosoittaminen

• Vähättely, mitätöinti, ylimielisyys

• Takanapäin pahan puhuminen

• Välinpitämättömyys

• Marttyyrius

• Itkahtelu

• Kyräily

• Nöyryyttäminen

• Huumorilla vesittäminen

Liisa Kiesiläinen:

Vuorovaikutusvastuu, 1998

Voimakkaat tunteet saavat ihmisen turvautumaan helposti 

automaattiseen reaktioon, joka usein katkaisee ammatillisen 
vuorovaikutusyhteyden 



Ammatillinen johtaminen
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”Musiikkia, 

musiikkia 

ehdottomasti vain 

musiikkia”

Leif Segerstam

Perustuu mielikuvien 

sijasta sopimuksiin



Karismaa vai mystiikkaa

• Johtaja saa ihmiset tekemään sitä, 

mihin he eivät johtamatta ryhtyisi

• Johtaminen ei ole toiveunta vaan 

sopimuksiin perustuvaa tavoitteellista 

toimintaa

• Johtaminen lisää tehokkuutta ja auttaa 

ihmisiä onnistumaan

• Parhaatkin ammattilaiset tekevät 

usein oikeita asioita väärään aikaan 
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