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Loppu huonoille
kokouksille
Tyiipaikoitta pidetdiin [iikaa tehottomia palavereja.
Pienitti jirjestetyitti voi olla iso merkitys.

Te lcs ti Te rhi Haut amilki

KOKOUKSEEN ON kutsuttu turhan mon-
ta ihmistd. Osa poistuu vastentahtoisesti
ty6n earelta ja jatkaa ldppdrin tai dlypuhe-
limen ndpyttelyd kokoushuoneessa. Muu-
tamat valuvat paikalle myohissd, koska
edellinen kokous venyi. Joku kysyy, mistd
olikaan tarkoitus puhua. Ihmiset losdhtd-
vdt tuoleilleen, ja hartioissa jomottaa koko
pdivdn istuminen.

Kuulostaako tutulta?
Tillaista skenaariota johdon assistentti

Maarit Lahtinen pyrkii vdlttdmidn.
Lahtinen tyciskentelee vakuutusyhtio

Ifi ssd ja jdrjestdi tycissddn jatkuvasti erilai-
sia kokouksia pienistd tiimin tai johtoryh-
mdn palavereista isoihin kansainvilisiin
tapaamisiin. Hen tuntee hyvin ongelmat,
jotka rassaavat monia tycissdkdyvid. Ihmi-
set turhautuvat, jos palaverit vievdt liikaa
aikaa tai hy<idyt ovat epdselvid.

"Onnistunut kokous on tietysti osallistu-
jien vastuulla. Rakettitiedettd kokousjdr-
jestelyt eivdt ole, mutta pienet kdytdnncin
asiat merkitsevdt paljon", Lahtinen sanoo.

Nyt joulukuussa hdn tekee varauksia
ensi vuoden kalenteriin ja miettii joka ti-
lanteessa firman ohjenuoraa: kokoukset

Fyysisid kokoontumisia korvataan osit-
tain videokokouksilla, mutta yhd enem-
min mycis Live Meeting ja Office Com-
municator -sovelluksilla. Sama tyci, johon
varattaisiin neuvotteluhuone tunniksi,
saatetaan hoitaa omilta tyopisteilta puo-
Iessa tunnissa.

"Tdllaiset palaverit pysyvdt yleensd ly-
hyind ja ovat todella tehokasta tyciaikaa",
Lahtinen sanoo.

KUN KASVOTUSTEN kokoontuminen on
tarpeen, Lahtinen ottaa huomioon ajan-
kohdan ja ihmisten vireystilan. Pitid valita
tila, jossa riittdd happi koko porukalle. Ras-
kaiden viinereiden sijaan voi tarjota vaik-
ka smoothiet.

Jos kokoukseen
osallistuu etdnd kol-
lega toiselta aikavy6-
hykkeeltd, kokousai-
ka tiytyy suunnitella
niin, ettei tdmdkdin
jdd palaverin takia il-

NE, JOTKA.HEITTELIVAT
IDEOITA KAVEIIESSAAN,

KEKSNAT VAITAVAN
PALJON VERRATTUNA

TOtS[N.

lit. Ihmiset voivat
joko istua tai seistd. Kun pddsee liikku-
maan, ajatuskin kulkee paremmin. Toiset
haluavat joskus pitdd palaveria kivelylen-
killd", Lahtinen kertoo.

Huonosti suunnitellut kokoukset ovat
yrityksille suoraa rahanhukkaa, sanoo
Re:meet-yrityksen toimitusjohtaja Janne
Orava.

Orava jdrjestdi Haaga-Helia-ammatti-
korkeakoulun kanssa
kokousdesigner-val-
mennuksia johdon I
assistenteille. Val- i
mennuksissa mieti-
tidn hyvdn kokouk- i
sen elementteja ja
vaihtoehtoja perin- I
teisille "pdytd, tuolit I

HYVAN KOKOUKSEN MUISTILISTA
O SELVITA TAVOITE. Pide huolta, ettd kaikki osattistujat tietiivit, mitii on tarkoitus puhua
ja pidttdd. Huotehdi. ettd joku kirjaa kokouksessa sovitun muistiin.
O KUTSU VAIN OIKEAT HENKI!6T. Kokousta on turha jlrjest5a, jos asioista piiiittiiviit ei-
viit piiise paikalle. Osalle voi riittii tieto sdhkdpostitse siitd, mitd kol<ouksessa sovittiin.
O LYHENNA AIKAA. Jos kokous kestii puoti tuntia ja sitti on setked tavoite, harvalta on
pokkaa kaivaa kinnykkiiS esiin. Vartinkin lyhennys auttaa seuraavaan palaveriin kiirehtivie.
O VALITSE SOPIVA TltA, Luova ideointi saattaa sujua paremmin muualta kuin ison pciy-
ddn ympirittd. lhmiset istuvat tiikaa, joten seisominen ja kdvety voivat auttaa ajatusta ku[-
kemaan.
€t MIETI TARJOIIUT. lttapdivdn pa[averissa voi tarjota vaikka hedetmid ja pihkinciitd puttan
sijaan, jotta osa[istujat eivit simahda.
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man lounasta.
"Meilld on myds muokattu kokoustiloja

esimerkiksi niin, ettd kalusteina on korke-
at poydat ja baarijakkaran tyyppiset tuo-

ja powerpoint" -sessioille.
Oravan mukaan huonot kokoukset ei-

vdt ole vain suomalaisen tyoeldmdn piir-
re, vaan samaa valittavat yritysmaailman
ihmiset muissa maissa. Monella tycipaikal-
la esimerkiksi viikkopalaverit ovat piinty-
nyt muodollisuus, eikd niiden todellista
antia pohdita.

Kannattaisi kylli pohtia: jos kymmenen
tyontekijaa keyttaa kokoustamiseen tun-
nin, se tarkoittaa kymmenen tunnin kal-
lisarvoista tycipanosta.

KOKOUKSEN ONNISTUMINEN on toKi en.
sisijaisesti puheenjohtajan ja osallistuji-
en vastuulla. Oravan mielestd kdytdnnon
jarjestelyja tekevdt assistentit voivat kui-
tenkin olla hyvi muutoksen alkusysdys.



OIKEASSA |ASSA

Poppi ryhtyi

*f
rekrytointipomoksi
Jussi Pokkinen aikoo ratkaista tyiimarkkinoiden
kohtaamisongelman.

Assistentti on usein tilanteessa, jossa hin
voi esittea kriittiset kysymykset kokouk-
sen koollekutsujalle:

Tarvitaanko kokousta, vai voiko tdmin
asian hoitaa muuten? Tarvitseeko kaikki
nimd ihmiset kutsua? Olisiko mukavam-
pi ideoida aulan sohvilla kuin neukkarissa?

Johdon assistentteja kouluttava lehtori
Eeva Laurila esittelee Haaga-Helian koko-
ushuonetta, jossa kuusikulmaisia pikku-
pdytid voi helposti siirrelld ja asetella eri
muotoihin kokouksen tarkoituksen mu-
kaan.

Laurilan mukaan muutaman hengen
pciytiryhmdt rohkaisevat ideointiin, kun
taas pditoksenteossa on hyvd koota poruk-
ka yhteisen poyddn ympdrille.

'Toskus voisi asettaa tuolit u:n muotoon.
Kun ihmisilld ei ole suojanaan pciytdh, jolle
laskea ldppdrinsd, he ovat alttiimpia osal-
listumaan ja antamaan itsestddn jotain."

Laurila oli itse mukana kokeilussa, jossa
ideapalaverin porukka jaettiin kahtia. Toi-
set ideoivat tavalliseen tapaan poyddn ym-
pirilld, toiset edestakaisin kivellen.

"Huomasimme, ettd ne, jotka heitteli-
vat ideoita kavellessddn, keksivdt valtavan
paljon verrattuna toisiin", Laurila kertoo.

Yksi tarkea kysymys on se, tietdvdkci
kaikki osallistujat, mita on tarkoitus teh-
di ja miten edetd.

Ifin Maarit Lahtinen sanoo, ettd etenkin
kansainvdlisissi kokouksissa toiset ovat
usein valmistautuneet puhumaan lyhyesti
asiaa, toiset keskustelemaan verkkaisesti.

Tdmdn voi ottaa huomioon aikataulutta-
misella. Ihmisille on tdrkedd antaa oma ai-
kansa, mutta samalla puheenjohtajan tdy-
tyy hillitd ronsyilyd.

"Jos ihmiset saavat tietae etukdteen, ettd
on puoli tuntia aikaa esiteile ndkemykset
ia tuossa ajassa on neljd-viisi puhujaa, he
osaavat valmistautua ytimekkddseen esi-
tvkseen." I

Tel*ri Pirio Kupila

Atoitit tokakuussa Staffpointin rekrytoin- i
tipatvetun johtajana. Mitl rekrytointibis- i
nekseen kuuluu?
"Rekrytointi on viime vuosina siirtynyt
alan vanhoilta toimijoilta henkilostcin- I
vuokrausyrityksiin. Ne hoitavat jo suurim- I
man osan perinteisestd rekrytointibisnek- I
sestd. Rekrytointi-ilmoittelu on siirtynyt ;
nettiin ja Linkedlnistd on tullut tdrkein i
rekytointikanava. Myos johtajien ja avain- i
henkilciiden vuokraaminen on yleistynyt." ;
Vaihdoitvuoden sis6[5 kahdesti tyiipaik- i
kaa. Miksi? i
"Kaipasin vaihtelua. Se, mitd lihdin ha- i
kemaan, toteutui kuitenkin vasta toisel- ,
la yrittdmdlld Staffpointissa. Pidin kehit- i
tdjdn ja myyntimiehen rooleista ja tiilld
sain rekrytointipalveluista selkedn vastuu-
alueen kehitettevakseni."

"Oma erityisalueeni on avainhenkiloi-
den ja ylir4min johdon rekrytointi. Ta-
voitteenani on saada tyopaikat ja tycinte-
kijdt kohtaamaan nykyisti paremmin, ja l
Staffpoint on siihen riittivdn iso yri-
tys. Tddlld on nyt sama tekemi-
sen meininki kuin aloittaessani
13 vuotta sitten alalla."

Miten teologista ja perheneuvojasta tuli
rekrytointipomo?
"Minusta on ollut aina kiva tehdd t<iitd ih-
misten kanssa ja auttaa heitd loytdmddn
paikkansa eldmdssi. Lasten synnfiyi eld-
md kdvi vdhin hankalaksi kahden papin
perheessd. Hyvd ystdvdni siirtyi Mercu-
ri Urvaliin ja hdnen innostamanaan pdd-
tin neljdnkympin kriisissdni hakeutua sa-
malle alalle, vaikken tiennyt siite mitaan."
Potkut ovat nykyiiln herkissli myiis ytim-
min johdon ja asiantuntijoiden tehtlvissi.
Miten potkujen jlilkeen palataan tiiihin?
"Potkuja ei tarvitse hdvet6. Tdrkeinti on
jaksaa edelleen uskoa itseensd ja pdivit-
tdd osaamisensa tyomarkkinoiden tarpeita
vastaavaksi. Kaikki keskustelu ja vertaistu-
ki asiassa ovat hyvdstd. Missddn nimessd ei
saa jdddd murehtimaan ja masentumaan.
Sitlkin on tullut tdssd tyossd ndhtyd ihan
riittdvdsti." l

SUUNTAA,
Jussi Pokkinen ra-
kentaa vuorovai-

kutteista cv-pank-
kia avainhenkil6iden
rekrytointiin ja vuok-

raukseen.

JUSSI POKKINEN,53
TYO Staffpointin rekrytointipalvel.ujen joh-
taja.
URA Meitahden seural<unnat, Mercuri Urval,
MP5-yhtidt.
KOULUTUS Teotogian maisteri, MBA Wate-
sin yliopistosta, sertifioitu yritysjohdon va[-
mentaja.
PERHE Vaimo ja l5-vuotiaat kaksoset.
HARRASTAA Makkaran ja ruisleivin tekoa
sekd goLfia.

MATTI MATIKAINEN
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