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Johtamisen merkitys ryhmän elävyydelle 

 

Fokusoin artikkelini työyhteisöön. Lähestyn aihetta psykodynaamisen viitekehyksen kautta, joka 

kattaa sekä tietoisen että tiedostamattoman inhimillisen käyttäytymisen. Ihmisen mieli on 

dynaaminen, muuttuva, sille on ominaista ristiriitaiset pyrkimykset. Ihminen yhdistää jatkuvasti 

uudet kokemukset vanhaan ja vanhan uuteen. Juuri tämä tekee ihmisten johtamisen niin 

yllätykselliseksi. Ihminen on oman historiansa ilmentymä, menneisyyden kokemukset ovat läsnä ja 

muokkaavat ihmisen vuorovaikutussuhteita sekä sitä, millaisen merkityksen hän asioille antaa. Tie 

yhteisen ymmärryksen löytymiseen kulkee luottamuksellisen läsnäolon, tarkentavien kysymysten ja 

avoimen dialogin kautta.  

 

Työskentely perustehtävän mukaisesti ja sitä vastustaen 

Kun organisaation voimavarana ja perustehtävän toteuttajana on ihminen, johtajan tulee tietää niin 

yksilön kuin ryhmän dynamiikasta. Ryhmädynamiikan ymmärtäminen sekä tietoinen tutkiminen 

pitää ryhmän elävänä ja on johtamisen ydin.  

 

Englantilainen psykoanalyytikko Wilfred Bion kehitti ryhmädynamiikan teorian, jossa hän kuvaa 

kaikissa ryhmissä tapahtuvia inhimillisiä ilmiöitä. Hänen mielestään tietoisella tasolla ryhmä on 

perustehtäväsuuntautunut, mutta tiedostamattomat yllykkeet vastustavat tavoitteenmukaista 

toimintaa – ryhmä regredioituu, taantuu perusolettamustiloihin ja psyykkiseen vastustukseen. Bion 

kutsuu tietoisesti perustehtäväsuuntaisesti toimivaa ryhmää työryhmäksi, kun taas 

tiedostamattomasti perustehtävän toteuttamista vastustavia ryhmäilmiöitä perusolettamustiloiksi.  

 

Työryhmäsuuntautunut johtajuus tukee perustehtävänmukaista työskentelyä, jolloin yhteisössä 

kyetään työskentelemään ennakoivasti ja työtä arvioiden, kehittäen ja kokemuksesta oppien. Ihmiset 
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ovat avoimessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja heillä on korkea ristiriitojen sietokyky. 

Vuorovaikutussuhteissa on paljon kypsää huumoria, avointa dialogia, empatiaa ja rehtiä 

työtoveruutta. Työryhmässä vallitsee kasvollinen vastuu, korkea työmoraali ja yksilön kykyjä 

kehittävä ilmapiiri.  

 

Perusolettamustiloihin suuntautuneen johtajuuden yhteisössä vallitsee välinpitämättömyys 

perustehtävästä. Yhteisö on suljettu, muutoksia karttava, epäluuloisesti ympäristöönsä suhtautuva. 

Todellisuudentaju on häilyvää, fantasiamaailma runsasta ja rönsyilevää. Työn tekeminen on 

epäjohdonmukaista ja lyhytjännitteistä. Yhteisö ei pysähdy tutkimaan työtään, eikä kokemuksellista 

oppimista osata hyödyntää. Sanallisessa viestinnässä käytetään runsaasti vitsejä, huhuja ja löyhiä 

yleistyksiä, yhdessäolon päämääränä on viihtyminen. Vastuu tehtävien hoidosta on hämärtynyt, 

työryhmäjohtajuutta ja rakentavaa yhteistyötä sabotoidaan.  

 

Kasvu tapahtuu regression ja progression kautta 

Työyhteisön kasvu tapahtuu aina sekä regression että progression kautta. Ylläkuvatut työryhmän ja 

perusolettamustilojen ilmiöt eivät ole koskaan pysyviä. Työyhteisön toiminta aaltoilee niiden 

välillä. Perusolettamustilan regressiivinen vaihe on jopa välttämätön yhteisön elävyyden, luovuuden 

ja innovatiivisuuden kannalta. Johtajan tehtävänä on huolehtia, että työyhteisön piipahdukset 

perusolettamustiloissa palvelevat perustehtävän kehittämistä ja työyhteisön hyvinvointia.  

 

Hänen haasteenaan ei ole niinkään poistaa regressio, kuin sietää, säädellä ja jalostaa se 

perustehtävän hyödyksi. Johtajan tehtävänä on palauttaakseen työyhteisö takaisin työryhmätason 

työskentelyyn. Kypsä johtaja tutkii myös omaa osuuttaan työyhteisön regression ja progression 

vaihteluihin. 

 

Johtajuus ja ryhmän voima perustehtävän palveluksessa 

Johtajalla tulee olla halu antautua rooliinsa ja kasvaa ammatissaan. Hän saa valtuutuksen vaikuttaa 

ihmisiin ja asioihin roolinsa kautta. Johtajan tehtävänä on luoda ja ylläpitää perustehtävän 

toteuttamista tukevat rakenteet sekä pitää perustehtävä elävänä ihmisten mielessä.   

 

Johtaja ja johtajuus ovat kaksi eri asiaa. Jokainen työyhteisön jäsen tukee johtajuutta huolehtimalla 

perustehtävänsä ammatillisesta toteuttamisesta ja itsensä johtamisesta. Sekä johtajuus että ryhmän 

voima ovat aina ensisijaisesti perustehtävän palveluksessa. 

 



 3 

 

Työtunteilta suojautuminen 

Niin yksilöt kuin koko yhteisö puolustautuvat tunteilta, jotka ovat liian vaarallisia tai tuskallisia 

tiedostaa. Varsinkin ihmissuhdetyö haastaa työyhteisön jäsenet olemaan jatkuvasti suuressa 

tunnekuormituksessa ja muutosvalmiudessa. Jotta jaksaa, tunteilta on suojauduttava.   

 

Tunteita voivat herättää yhteisön ulkopuoliset tahot kuten yhteiskunta ja sidosryhmät, mutta arjen 

ytimessä ne kumpuavat johtajuus-, työtoveruus-, ja asiakassuhteista. Jotkut suojautumiskeinot, 

defenssit ovat terveitä ja tukevat työyhteisöä selviytymään kohtaamiensa tunteiden kanssa. Jotkut 

voivat vääristää todellisuudellisuudentajua ja tätä kautta vahingoittaa työyhteisöä ja estää 

organisaatiota suorittamasta tehtäväänsä.   

 

Tavallisia todellisuudentajua vääristäviä suojautumiskeinoja ovat kieltäminen, projektio, split ja 

vastustus. Kieltämisessä todellisuutta ei uskota. Split – ilmiössä ihminen jakaa ihmissuhteensa ja 

elämän asiat mustavalkoisesti hyviin ja huonoihin. Projektiossa työyhteisö tai sen yksittäinen jäsen 

siirtää omat kielteiset piirteensä, pahan olonsa toiselle kuuluvaksi esimerkiksi vihan, aggression, 

epäluulon ja riittämättömyyden tunteensa. Toisesta tulee paha, häntä voi kohdella kuinka tahansa. 

Projektiivisen ajatusmallin mukaan tuo toinen jopa ansaitsee tulla huonosti kohdelluksi.   

   

Psyykkinen vastustus suojautumiskeinona on inhimillinen ilmiö, joka tulee esille kaikkialla, missä 

yksilö, ryhmä tai organisaatio joutuvat tutkimaan rajojaan. Psyykkisesti haasteellisia 

elämäntilanteita ovat muutostilanteet ja ihmissuhdetyön tunnekuormitus. Vastustus toimii yksilön ja 

yhteisön suojana mm. turvattomuuden, osaamattomuuden ja riippuvuuden tunteita kohtaan. 

Vastustuksen ymmärtäminen ja sääteleminen on johtajan työn keskeinen haaste. Johtajan on hyvä 

ymmärtää, että vastustus on osa ihmisen kasvua, kehitystä ja uuden oppimista, se tarjoaa aikalisän 

psyykkiselle työlle. Säilyttääkseen elävyytensä työyhteisön tulisi käyttää mahdollisimman vähän 

todellisuutta vääristäviä suojautumiskeinoja. Johtajan tehtävänä on tukea työtä tutkivaa kulttuuria.  
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Työtunteiden hyötykäyttö 

Työyhteisö tarvitsee ajan ja paikan, missä voi tutkia, mitä on koettu. Kokemuksellisen oppimisen 

kautta työyhteisö voi jalostaa työtunteet ja vastustuksen perustehtävän hyödyksi, elämänviisaudeksi, 

hiljaiseksi tiedoksi. Työstä puhuminen kehittää työtä.  

 

Yhteisen jakamisen kautta selkiytyy työyhteisön kulttuurinen perusta; arvot, periaatteet, 

toimintamallit – ne kulttuuriset muodot, joiden varassa perustehtävää toteutetaan. Mahdollisuus 

omien työtunteiden ja oman työn tutkimiseen lisää ammatillista työorientaatiota, vahvistaa ammatti 

– identiteettiä ja auttaa jaksamaan. Mitä enemmän työyhteisössä on mahdollisuus yhteiseen 

jakamiseen, sitä vähemmän siellä tarvitaan todellisuudentajua hämärtäviä defenssejä. Yhteinen 

jakaminen luo positiivista riippuvuutta toisista ja tarjoaa edellytykset hyvälle yhteistyölle, joka 

onnistuessaan lisää koko työyhteisön henkistä hyvinvointia. Hyvä työyhteisö ei vain tue jäsentensä 

hyvinvointia, vaan myös tuottaa sitä.  

 

Johtaja sillan rakentajana ja todellisuudentajun testaajana 

Mikään organisaatio ei toimi tyhjiössä. Jotta työyhteisö säilyttää todellisuudentajunsa, täytyy 

vuorovaikutuksen olla elävää ja vastavuoroista niin omassa yhteisössä kuin suhteessa 

ulkomaailmaan. Todellisuudentajun testaajana johtajan suuri haaste on huomata, että erilaisille 

ihmisille samalla todellisuudella on erilainen merkitys liittyen heidän aiempiin 

elämänkokemuksiinsa ja tämänhetkiseen psyykkiseen vointiin.  

 

Johtajan tärkeä tehtävä on toimia rajatilassa sillan rakentajana. Johtajuuden kannalta rajalla 

oleminen, rajojen hallinta ja niillä työskentely on vaikeaa. Johtaja tavallaan elää jatkuvassa 

lojaliteettiristiriidassa sisäisen ja ulkoisen välillä. Hänen ammattitaitoaan on taata organisaation 

sisään – ja uloshengitys. Jos johtaja ei kykene pysymään rajalla, lipsuu liian liki, hän joutuu helposti 

mukaan tiedostamattomiin ryhmä – ja organisaatioprosesseihin.  Jos hän liukuu liian etäälle, hän 

kadottaa tunnekosketuksen arjen ytimeen. Kadottaessaan oman todellisuudentajunsa hän ei kykene 

tekemään johtajan perustehtävään kuuluvia asioita, jolloin työyhteisön työkyky, elävyys ja 

tehokkuus ovat vaarassa.   

 

Johtaja ryhmän elävöittäjänä  

Johtajan oma sitoutuminen työnsä perustehtävään ja psykologinen läsnäolo tukee ryhmän elävyyttä.  

Johtaja on merkitysten antaja ja tärkeä samaistumiskohde. Johtaja ottaa vastaan tunne – ja 
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asiakuormaa, häneen sijoitetaan hyvin erilaisia odotuksia. Hänen ammattitaitoaan on provosoitua 

sopivasti, ei liikaa, eikä liian vähän.  Hänen uskottavuutensa pohjaa siihen, että arki on sovittujen 

arvojen ja yhteisten toimintatapojen mukaista.  

 

Johtajan kyky ja kypsyys ottaa vastaan sekä työstää erilaisia tunteita on keskeistä hänen oman 

jaksamisensa kannalta.  Hänen kykynsä tutkia oman mielensä rajoja, reflektoida kokemaansa on 

merkittävää myös työyhteisön elävyydelle. Johtajan psyykkiset rajat määrittävät myös työyhteisön 

kasvun rajat.  

 

Psyykeltään terve ja ammattitaitoinen johtaja voimaannuttaa työyhteisönsä jäseniä. Hän luo ihmistä 

kunnioittavan sekä avoimeen dialogiin rohkaisevan ilmapiirin. Hän tukee toisten ammatillista 

vastuuntuntoa ja itsearvostusta. Johtaja vaikuttaa kaikilla päätöksillään työyhteisön elävyyteen 

alkaen rekrytointihetkestä, sitouttaessaan työyhteisöä perustehtäväänsä, luodessaan 

palautekulttuuria, delegoidessaan toiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen 

tehtäviä työyhteisönsä jäsenille.   

 

Terveessä työyhteisössä antaminen ja saaminen ovat balanssissa. Tiedetään, ettei toimiva työyhteisö 

ole ongelmaton, vaan siellä ”kissa nostetaan pöydälle”, haasteisiin tartutaan. Johtaja on tietoinen 

roolinsa antamasta vastuusta, vallasta ja vaikutusmahdollisuuksista. Hän käyttää niitä vain 

tukeakseen perustehtävän asiakaslähtöistä toteutusta sekä pitääkseen huolta työyhteisönsä 

hyvinvoinnista.  

 

Johtaja energiavarkaana 

Johtaja voi toimia myös esteenä ryhmän elävyydelle. Johtajan persoonallisuuden piirteet ja 

psyykkiset voimat vaikuttavat työyhteisön hyvinvointiin. Hänen oman elämänsä asiat saattavat olla 

niin kriisiytyneet, psyykkiset voimat lopussa, ettei hän pysty toimimaan vaativassa johtajan 

tehtävässään. Hän täyttää työyhteisön tilan oman elämänsä asioilla.  

 

Ryhmäprosessit tai muut paineet saattavat vääristää johtajan todellisuudentajua ja saada hänet 

reagoimaan oman persoonallisuutensa mukaisesti. Johtaja voi tällöin olla esimerkiksi 

aggressiivinen, vainoharhainen, kontrolloiva, depressiivinen, psykosomaattisesti oireileva tai 

vetäytyvä. Hän saattaa ylittää sopivuuden rajat monella tavalla mm. luomalla liian läheisiä suhteita 

työyhteisön jäseniin tai asiakkaisiin sekä sallia työyhteisössä eettisesti arveluttavaa rajattomuutta. 

Johtaja saattaa liukua pois johtajan roolistaan, olla henkisesti ja fyysisesti poissaoleva.  
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Johtajan oma hätätila tai ylläkuvatunlaiset persoonallisuuden piirteet vääristävät kollektiivisen 

todellisuudentajun, joka lisää työyhteisön epävarmuutta, turvattomuutta ja defensiivistä 

käyttäytymistä. Perustehtävä hämärtyy, keskinäiset kiistat ja ymmärtämättömyys lisääntyvät.  

 

Johtaja ryhmän tuhoajana 

Johtajan persoonassa voi olla monia ryhmän elävyyttä tuhoavia syitä, jotka ovat kuitenkin helposti 

tunnistettavissa, niihin voidaan puuttua ja löytää ratkaisut. Työyhteisön kannalta on salakavalaa ja 

tuhoisaa heidän joutuessaan narsistisesti luonnehäiriöisen johtajan vaikutuspiiriin.    

 

Narsistisella johtajalla on pohjaton saamisen tarve ja jatkuva vaillejäämisen kokemus. Tuo tarve 

polkee pahimmillaan alleen sekä työn tavoitteet että työtovereiden tarpeet. Hänen ihmiskäsityksensä 

on mustavalkoinen, hän jakaa ihmiset hyviin ja huonoihin. Toisella ei ole ihmisarvoa, ainoastaan 

käyttöarvo. Muut ihmiset ovat narsistiselle johtajalle vain välineitä, joita hän käyttää häikäilemättä 

omien tarpeidensa tyydyttämiseen. Hän ei pysty eläytymään toisten asemaan ja tarpeisiin, vaan on 

mitätöivä ja välinpitämätön. Empatian teatraalinen pilkahdus saattaa esiintyä, jos hän sen myötä 

säilyttää kasvonsa.  

 

Narsistinen johtaja ylläpitää työyhteisössään patologista riippuvuutta ja sosiaalisten pelien 

verkostoa, jossa pesii henkinen väkivalta. Työilmapiiri muodostuu helposti kahtiajakoiseksi; 

narsistin ympärille muodostuu ihailevan hoviväen joukko, toinen puoli ottaa etäisyyttä. Jokainen 

menestyvä, luova, itsenäisesti ajatteleva ihminen on hänelle uhka. Suojautuakseen uhkan tunteelta 

hän lietsoo yhteisöön koston, kateuden ja pelon ilmapiirin. Kateus on narsistin perusominaisuus, 

joka voi muuttua sadismiksi ja työpaikkaväkivallaksi. Terve ihminen ottaa etäisyyttä. Hän ei anna 

kohdella itseään  huonosti, eikä  suostu olemaan osallisena epäinhimillisessä toiminnassa.  

 

Tuhoava hurmuri 

Ulkopuoliset saavat narsistista johtajasta miellyttävän ja itsevarman, jopa hurmaavan vaikutelman. 

Hän esiintyy vakuuttavasti, huumorintajuisesti ja asiallisesti. Hän on taitava manipuloimaan ja 

harhauttamaan ihmisiä omien tarpeidensa toteuttajiksi. Hän on vaativa ja neuvotteluissa 

joustamaton. Hän on oikeassa ja muut ovat väärässä. Hänellä on korostunut tarve osoittaa, että hän 

osaa ja hallitsee kaiken. Narsisti ei siedä arvostelua. Hän saa yllättäviä, narsistisia raivonpuuskia. 

Hän osaa puolustautua nopeasti ja vapauttaa itsensä syyllisyydestä sekä tekojensa seurauksista. 

Hänestä ei ole aiheellista pyytää anteeksi, koska hän ei näe omaa osuuttaan tapahtumiin.  
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Vuorovaikutuksessa antaminen ja saaminen eivät ole balanssissa, narsisti vain ottaa ja kääntää 

takkinsa tilanteen mukaan. Häneltä puuttuvat empatian, häpeän ja syyllisyyden tunteet. Hän 

suojautuu projektiolla ja siirtää toisten kannettavaksi omat kielteiset tunteensa. Projektion kohteena 

olevat työyhteisön jäsenet hämmästelevät syyllisyydentunteitaan ja outoja olojaan – tekevät 

psyykkisen työn johtajansa puolesta. Narsistinen johtaja porskuttaa elämässään eteenpäin hyvinkin 

menestyksekkäästi ajattelematta lainkaan ihmisiä, joiden energian ja elävyyden hän on tuhonnut.  

 

Eettinen vastuu työhyvinvoinnista 

Jos johtaja on tilapäisesti tai pysyvästi kyvytön hoitamaan tehtäviään, tulee hänen esimiehellään tai 

organisaation luottamushenkilöillä olla eettinen vastuu puuttua asiaan. Vastuu yhteisön hyvin – ja 

pahoinvoinnista on toki kaikilla, mutta työyhteisön energian pitää voida suuntautua ensisijaisesti 

perustehtävän hoitamiseen. Työyhteisön jäsenten, asiakkaiden ja sidosryhmien tehtävänä ei ole 

kantaa huolta johtajan jaksamisesta tai kannatella narsistisen johtajan heiveröistä itsetuntoa.   

 

Johtamisen ilo 

On monta tapaa johtaa. Onneksi useimmat johtajat elelevät ihmisiksi, pitävät jalat maassa ja katseen 

tulevassa. He kokevat johtamisen työnilon hetkiä huomatessaan työyhteisönsä saavuttaneen luovan 

henkisen kasvun ilmapiirin. Todellisuudentajuinen johtaja ymmärtää, että kasvukivut ovat 

organisaation elävää todellisuutta. Johtaja, joka pitää mahdollisimman hyvää huolta itsestään ja 

perustehtävää ympäröivistä ihmisistä, turvaa ryhmän elävyyden. Ryhmän elävyys syntyy yhteisten 

elämänkokemusten summana - jokainen jättää jälkensä työyhteisön kulttuuriin. Terveen johtamisen 

työyhteisössä iloitaan kiinalaisen sananlaskun tavoin, me teimme sen – yhdessä!    
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