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PSYKOLOGINEN TYÖSOPIMUS

Psykologiseen sopimus on määritelty ”ryhmäksi uskomuksia, joita kukin osapuoli on oikeutettu
saamaan ja sitoutunut antamaan, vastapainona toisen osapuolen panokselle työympäristössä”
(Morrison & Robinson, 1997).

Psykologinen sopimus määrittelee siis sen mitä toinen odottaa saavansa vastapainoksi omasta
panoksestaan. Vaikka työntekijä ja työnantaja eivät olisikaan tietoisesti sopineet kaikista
yksityiskohdista, he molemmat olettavat tällaisen sopimuksen olevan olemassa.

TYÖSOPIMUKSET/  TALOUSELÄMÄ-lehti

Noudata myös psykologista työsopimustasi
[Taru Taipale 12.10.2005]

Miksi töissä turhauttaa? Miksi pomon kanssa meni sukset ristiin?

Jokainen uuden työn aloittava tekee kirjallisen työsopimuksen lisäksi psykologisen työsopimuksen. Siinä missä
kirjallisessa sopimuksessa sovitaan palkasta ja työtehtävistä, teemme mielessämme psykologisen sopimuksen lukuisista
muista asioista.

Hyvät alaistaidot
parantavat
tuottavuutta.

Esimerkiksi oletamme, että pomo antaa tunnustusta ja kohtelee alaisia tasapuolisesti tai että saamme vaikuttaa omaan
työhömme.

Myös esimiehemme ovat tehneet sopimuksen. Esimies odottaa meiltä hyviä alaistaitoja - sitä että olemme apuna
työkavereillemme, rakennamme hyvää henkeä ja pyrimme tekemään työmme vähän paremmin kuin ennen.

Turhautumiset ja ristiriidat työpaikoilla johtuvat usein siitä, että alainen ja esimies ovat eri mieltä siitä, minkälainen
psykologinen sopimus on tehty.

Tunnista odotukset

Psykologisessa työsopimuksessa
sovitaan, että

* olet rehellinen

* suhtaudut vastuullisesti työhösi

* työnantaja huolehtii
ammattitaidostasi ja terveydestäsi

* esimiehesi antaa tehtäviä, joissa
voit kehittää itseäsi

"Kirjallinen sopimus käsittelee fyysisiä tosiseikkoja, psykologinen sopimus taas erilaisia abstrakteja kokemuksia ja
tekemisen tapaa", sanoo johtava psykologi Aku Kopakkala Mehiläisen Terveyspalveluista ja konkretisoi:
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"Jos minua kohdellaan odotusteni mukaisesti, teen oman osuuteni hyvin tai jopa paremmin. Mutta jos ei kohdella, en
viitsi yrittää niin paljon ja teen vain omat työni enkä yhtään enempää."

Kehitä alaistaitojasi

Psykologinen sopimus on tärkeä, koska se liittää alaistaidot yhteen esimiestaitojen kanssa. Turun yliopiston
kasvatustieteen professori Soili Keskinen korostaa työntekijöiden vastuuta. Aina ei ole pomon vika, jos hommat eivät
toimi.

"Moni ajattelee, että työntekijän rooli olisi täysin irrallaan esimiehen roolista. Mutta alaistaidot vaikuttavat paljon siihen,
minkälaista on olla esimiehenä", hän muistuttaa.

Tunnetko huonoa omaatuntoa? Älä huoli, alaistaitoja voi kehittää.

"Esimies voi tukea työntekijöitä kehittämään alaistaitojaan pitämällä huolta työhön perehdyttämisestä, tavoitteiden
jäsentämisestä sekä esimerkiksi antamalla palautetta. Hyvä alainen taas ylläpitää työtaitoaan ja hyvinvointiaan sekä
arvioi omaa vastuullisuusastettaan. Palautetta voi myös pyytää, ei aina tarvitse mennä selän taakse purnaamaan",
Keskinen sanoo.

Alaistaitojen kehittäminen kannattaa. Keskisen mukaan hyvät alaistaidot nostavat työn tuottavuutta sekä työntekijän
omaa työmotivaatiota.

Ei pärstäkerroinjärjestelmiä

Psykologiset sopimukset eivät ole pysyviä vaan muuttuvat ajan kuluessa. Jos hyvin käy, sopimus muuttuu parempaan
suuntaan ja työntekijä sitoutuu ja innostuu entisestään.

"Usein sopimukset kuitenkin rapautuvat. Esimies sanoo tylysti, että palkankorotusta ei tule, määräaikaisuuksia ei jatketa,
parempia laitteita ei tulekaan. Hyvin tehdystä työstä ei palkita", Aku Kopakkala sanoo.

Sopimuksesta kannattaisi pitää kiinni, sillä se pitää myös työntekijät työpaikassaan. Hyvistä alaistaidoista kannattaa
myös palkita - jopa rahallisesti.

"Alaistaidot pitäisi ottaa mukaan palkkausjärjestelmiin", Keskinen sanoo.

"Rahan lisäksi on muitakin keinoja. Esimiehet voivat esimerkiksi tarjota mahdollisuutta tehdä töitä etänä. Mutta viisas
esimies kertoo avoimesti palkitsemisjärjestelmästä, eli että tämä ihminen on tehnyt näin ja siitä syystä palkitsen häntä
tällä tavalla. Muuten toiset voivat epäillä, että työpaikalla on käytössä pärstäkerroinjärjestelmä."


