Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali

LIITE 2.9 Puheeksiottamisen tilanteita

Työntekijä tulee myöhässä töihin eikä ole ilmoittanut
etukäteen työpaikalle myöhästymisestään.
Työntekijä on ollut yhden päivän poissa töistä
ilmoittamatta asiasta esimiehelle tai muulle työyhteisölle.
Työntekijä lähtee töistä 15 min. ennen varsinaisen
työajan päättymistä ilman lupaa.
Työntekijä käy tupakoimassa työpaikan ulko-oven edessä
vaikka se on kielletty ja tupakoitsijoille on varattu oma
alue työpaikan läheisyydestä.
Työntekijä haisee vahvasti hielle joka päivä töissä ja
käyttää näkyvästi likaisia vaatteita.
Työntekijä haisee töihin tullessaan alkoholille.
Työntekijä käyttää kirosanoja keskustellessaan
asiakkaan kanssa asiakaspalvelutilanteessa.

Työntekijä pitää työpäivän aikana useita omaehtoisia
taukoja työn teossa. Hän jää paikalleen istumaan kädet
taskuissa aina kun on saanut yhden työtehtävän loppuun,
mutta ei kysy itselleen seuraavaa tehtävää.
Työntekijä ei muista käyttää työpaikalla käytössä olevaa
työajanseurantalaitetta (leimauslaite) ja hänen
työajastaan ei jää näin ollen tietoa työpaikan
työajanseurantaan.
Työntekijä ei tervehdi muita työyhteisön jäseniä.
Työntekijä unohtaa tehdä hänelle annettuja työtehtäviä.
Työntekijä pitää ruokatauon eri aikaan kuin työpaikalla
on ohjeiden mukaan käytäntönä.
Työntekijä viihtyy ruoka- ja kahvitauoilla sallittua
pidemmän ajan päivittäin.
Työntekijä ei tunnista työpaikalla käytössä olevia
mittayksiköitä tai muita laskennallista osaamista vaativia
lukuja.

Työntekijä on tehnyt selkeän virheen työtehtävissä. Hän
on esimerkiksi tilannut vääränlaisia tuotteita työpaikalle.
Työntekijä tekee työtehtäviä hyvin hitaasti vaikka
työpaikalla on kiire ja kaikkien pitäisi toimia
mahdollisimman ripeästi.
Työntekijä soittaa joka päivä esimiehelle iltaisin työajan
jälkeen useita kertoja ja varmistelee seuraavan päivän
työaikaa.
Työntekijä kertoo sosiaalisessa mediassa työpaikan
sisäisiä asioita.
Työntekijällä sattuu toistuvasti vahinkoja (astioita
rikkoutuu) astianpesukoneen tyhjentämisen yhteydessä
oman fyysisen vammansa takia.
Työntekijällä jää useita kertoja päivässä työtehtäviä
kesken ja hän siirtyy uusiin työtehtäviin vaikka edelliset
hommat ovat vielä tekemättä.
Työntekijä on suoriutunut todella hyvin hänelle aivan
uudesta työtehtävästä. Hän on ottanut itsenäisesti asioista
selvää ja pyytänyt tarpeen mukaan apua muilta
työtovereilta.

Huomaat, että työntekijä tarvitsisi apua hoitaessaan
käytännön asioita työpaikalla. Hän istuu pyörätuolissa
eikä näin ollen esimerkiksi ylety ottamaan kahvikuppia
kahvihuoneen kaapista. Myös jotkin sorminäppäryyttä
vaativat tehtävät, kuten kirjekuorien avaaminen, ovat
hänelle haastavia.

