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tai vapaa-

kokousta.
Osastokokoukset ja erilaiset palaverit ovar osa rönt-

n arkipäivä. Palavereilla on suuri merkirys
viestinndn onnistumisen kannalta. Palave-

amlla osastonhoitaja tiedottaa asioista henki-
ökunnalle ja henkilökunta voi tuoda asioita tiedoksi

osastonhoitajalle. Palavereissa vaihtuu sekd tietoa eträ
kokemuksia. Tarkoitutsena on varmistaa ja yllapitaa
osaston toiminnan sujuvuutta.

Hyvä palaveri edistä yhteisöllisylttä. Röntgen-
hoitajat l«äyvät paljon ruoropuhelua ryöhön liiffyvis-
td asioista ryöpisteillädn. Tätä samaa ruoropuhelua
ja avointa keskustelua olisi tdrkeää tuoda myös pala-
vereihin. Henkilöstön motivoiruminen palavereihin
ajankohdasta riippumatta on tdrkeää. Esimerkiksi,
jos osastokokous pidetä.än iltapäivällä työpdivdn lop-
pumetreillä, ongelmalai voi muodostua palaverin
laadukas läpivienti, kun ajatulaet ovat jo vapaa-i1an
vietossa tai pdivän tapahtumat ovat vieneet energian
ja huomion.

Valmistautuminen tärkeää

Palaverin ajankohdasta riippumatta siihen dee
valmistautua hyvin. Palaverin huono suunnittelu
heikentää sen tehokkuutta. Ennen palaveriin saa-

pumista kaikkien osallistujien tulisi tietää, mikä on
palaverin tarkoitus ja tavoite. Palavereitten tarkoi-
tulsena on käsiteltävdn asian eteenpäin vieminen.
Tavoitteena voi olla esimerkilai oppimisen tai yh-
teisryön edistdminen ja yhteisen tiedon tuottaminen.
Nämä tehtävät mielletän usein esimiehen tehtäväk-
si, mutta ne kuuluvat kaikille. On h1vä muistaa, että

"Mitä! Taas ioku palaueri!" Onko tämä

tuttu lausahdus osastollasi? Uoisikohan

palavereista olla jotain hyötyä?

jokainen röntgenhoitaja on oman alansa asiantunti-
ja. Jokaisella osallistujalla on omar vahu-rutensa, jot-
ka voidaan ottaa l«å1ttöön yhteisen hyv:in ja laadun
edisdmiseksi.

Huono valmistautuminen ja vdlinpitämätön
asenne palaveria kohtaan ruokkivat ajatusta, ertä ne
ovat ylimäärdisiä ja omaan ryöhön liittymättömiä
tilaisuuksia. Röntgenhoitajien olisi hyvä suhtautua
esimerkiksi viikoittaiseen osastokokoulaeen ryö-
tehtdvänä, joka suoritetaan samalla huolellisuudella
kuin muut työtehtävät.

Palaverin tarpeellisuus tulee aina harkita tarkkaan.
Se on tarpeellinen, jos kasiteltavä asia koskee useita
osapuolia tai tarvitaan työkavereiden tai esimiehen
tukea. Palaveri voi olla myös tehoton rapa ratkaisra
asioita. Joskus kahdenkeskiset keskustelut työkaverin
kanssa antavat paremman lopputuloksen. Yksittäi-
nen ryöntekijä voi myös laatia esimerkiksi klryallisen
ohjeen, joten kaikkeen tekemiseen ei tarvita palave-
reissa istuvaa työryhmää.

Palavereissa on tarkoitus tehda paatoksiä yhdessä

sel«å tehdä selkeä työnjako asian etenemiseksi. Huo-
nona esimerkkinä tästä on palaveri, jossa vawotaan
asioita ja työn tekemiseen liirlviä epdkohtia, mutta
mitään pätöksiä ei synny eiki näin ollen muutoksia
tapahdu. Asioiden käsittelyn pitkitqnninen ei palvele
ketaan.

Avainasemassa viestintä

Avainasemassa palaverin onnistumisen kannalra on
henkilöiden välinen viestinrä. Avoin, asiallinen ja
työkaveria kunnioittava viestintä synny,ttää runreen
yhreenkuulur,uudesra. yhreisesrä määränpädsrä ja
yhteisestä ryökentdstä. Sanattomalla viestinndllä, ku-
ten ilmeillä ja eleillä, on suuri merkitys siihen, miten
toiset ihmiset kokevat ldsnäolosi palaveritilanteissa.
Vakuuttar.uuden kannalta h1vä katsekontakti on
olennaisen rdrkeää. Esimerkil<si karcekonrakrilla ja

eteenpäin nojautumalla voit osoirtaa kiinnostusrasi
ja aktiivisuuttasi toisen asiaa kohtaan, kun taas pu-
hel i n t a " n äprä:i.rnäl I ä" oso i rar vdJ i n pi rämättömyyrtä.

|atkuu seuraavalla sivulla.
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Osallistujien valinen vuorovaikurus ja ryhman roolir ovat olennaisia palaverin rehokkuuden kannalra. Vakituisesti kokoonruvalla ryhmalla on yleensa vakiinruneet roolit, jotka voivat vaatia uusiutumista. Palaverin ilmapiiria parantavia rooleja ovat muun muassa rohkaisija, ilmapiirin kevenraja ja sovittelija. Ryhman tehtavaa edistavia rooleja ovat muun muassa aloitteen rekija, tietojen etsija, jarjesrelija seka kriitikko. Tallaisren henkiloiden kanssa yhreisen savelen loytaminen ja sita kautta ratkaisun loyraminen ongelmiin 

on jouhevaa. Palaverin onnistumista hairitsevia rooleja ovat pessimisti, arvostelija, kaikkitietava, saivartelija, keskeyrtaja, dominoija ja vastarannan kiiski. Millainen viestija itse olet? Miten kayrtaydyr palavereissa? Mieti seuraavassa osastokokouksessa omaa rooliasi ja tapaasi viestia. Olisiko aika rohkaistua tai uudistua? Palavereilla on tarkoitus kehittaa tyota ja sina olet tarkeassa asemassa muutoksen eteenpain viejana seka avoimen keskusteluilmapiirin luojana. Lahdeluettelon saa 

toimituksesta toimisto@sorf.fi 
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