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Ihmisen  
tehtävä kadoksissa

T ämä kirja on itsenäinen jatko-osa edelliselle kirjalleni Napit vastak-
kain – Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. Kirjan sanomana on levittää rau-
hoittumisen näkökulmaa tilanteessa, jossa joko työ tai masennus (tai 
muu sairaus) vie ihmisen mennessään. Tällaisessa tilanteessa hukataan 
arvokkaita ihmissuhteita ja yhteisöllisyyttä. Kuitenkin tiede ja ihmi-
sen psykobiologia näkevät yhteisöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden 
tärkey den niin henkiselle kuin fyysiselle terveydelle.

Eräs kollegani totesi työhyvinvoinnista puhuttaessa, että kun esi-
mies edes kerran kysyisi työntekijältä: ”Miten sinä voit?” Toivon, että 
me ihmiset voimme esittää saman kysymyksen toinen toisillemme 
missä tahansa ihmissuhteessa ja pysähtyä ja rauhoittua kuuntelemaan 
kertojan tarinaa. Jo pelkällä kuuntelemisella on suuri ihmisen hyvin-
vointia edistävä vaikutus. Eräs työnohjaaja totesi kerran: ”Ihmisen teh-
tävänä tässä elämässä pitäisi olla rakkauden osoittaminen, palvelemi-
nen ja leikkiminen. Mihin ne ovat kadonneet?” Tätä minäkin pohdin 
kirjassani.

Johdon työnohjaajana pääsen näkemään ihmisen elämää pintaa sy-
vemmältä. Yllätyksekseni työnohjaus saattaa nykypäivänä johtaa omas-
ta työpaikasta luopumiseen ja uuden suunnan hakemiseen elämiselle 
– aiempaa voimavaraisemman ja kokonaisemmalta tuntuvan elämän 
etsimiseen. Mielestäni tämä on positiivinen suuntaus. Itse edustan am-
mattikorkeakoulukulttuuria, ja se vauhti, jota ammattikorkeakouluis-
sa ylläpidetään, on huima. Kaikki eivät jaksa vauhdissa mukana – ai-
nakaan kaiken aikaa. Toisaalta työyhteisön työnohjauksella, jossa mu-
kana ovat esimies ja kaikki työyhteisön työntekijät, voidaan vaikuttaa 
tilanteeseen. Paitsi ihmisiä näin on mahdollista rauhoittaa myös koko 
työyhteisöä.

Työnohjauksessa tulee joskus ilmi, että elämän mieli ja merkitys 
ovat tilapäisesti kadonneet. Masennuksen ja ahdistuksen taustalla on 
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usein kysymys siitä, miten elää elämäänsä. Usein ihminen jaksaa hoitaa 
vain oman työnsä, vaikka sen pitäisi täyttää vain kolmasosa ihmisen 
päivittäisistä toiminnoista vapaa-ajan ja nukkumisen ohella.

Toivon, että nykyajan hektisissä, muuttuvissa organisaatioissa ih-
minen ottaisi opiksi Pikku Prinssin viisaan neuvon Lyhdynsytyttä-
jälle (neuroottiselle määräysten noudattajalle, Saint-Exupéry 2001): 
”On järjenvastaista juuttua sielullisesti polkemaan paikoillaan jatku-
vasti muuttuvassa kehossa. Juosta hamsterin lailla vieraiden määräys-
ten juoksupyörässä ja haaskata päivittäin tuhatneljäsataaneljäkymmen-
tä verenpunaista auringonlaskua ja tuhatneljäsataaneljäkymmentä toi-
vontäyteistä auringonnousua!”

Tämä kirjan sanomana on sallia se ajatus, että elämälle vieraassa 
kulttuurissamme elämän kokeminen haasteelliseksi ja elämäntaidon 
puute ovat terveitä merkkejä. Ihmisen ahdistukseen ja tuskaisuuteen 
liittyy positiivista ja elämää eteenpäin suuntaavaa ponnistelua ja posi-
tiivista aggressiovoimaa. Ihminen taistelee ja kipuilee omien arvojensa 
puolesta. Mielen epätasapainon taustalla on usein kamppailua oman 
ihmisyyden säilyttämisestä mielettömässä maailmassa. Ahdistuksen sa-
notaan merkitsevän välttämätöntä henkisen eheyden ja mielenrauhan 
esiastetta. Ihminen, joka kokee elämän ongelmalliseksi ja jolle maail-
massa oleminen tekee kipeää, on jollain tasolla tiedostanut yhteiskun-
nan arvojen ja omien arvojensa välisen ristiriidan. Jokin hänessä on 
myös tiedostanut ihmisen esineellistämisen. Psykologia tieteenä on pe-
rinteisesti tarkastellut ihmisen puutteita ja haittoja. Viime aikoina psy-
kologia on alkanut korostaa myös ihmisen vahvuuksia. Ihmisen vah-
vuuksien psykologia edustaa elinikäisen oppimisen ja joustavan elä-
mänhallinnan tilaa. Se ei tue ainoastaan yksilön kehitystä, vaan myös 
tekee hänestä tehokkaamman osallistujan yhteisen hyvän luomiseen.

Kun ihminen omistautuu pelkästään työllensä ja väsyy enemmän tai 
vähemmän, hän haavoittaa itseään. Hän ikään kuin ahmii työelämää ja 
erilaisia kokemuksia liian innokkaasti. Tästä ei voi seurata muuta kuin 
omien kokemusten sulattelu. Toimiessaan kuin duracell-pupu ihminen 
laiminlyö monia ominaisuuksia: kuuntelemista, vastaanottavaisuutta, 
tunteita, alitajuntaa, passiivisuutta, periksi antamista ja antautumista.

Kirjan sanomana on myös se, että tässä hektisessä ajassa joka ih-
missuhteessa ja työyhteisössä esiintyy vetoa suhteen ja työyhteisön tie-
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dostamattomiin prosesseihin. Tällä tarkoitan sitä, että ihminen käyt-
tää tiedostamattaan toista ihmistä tai ryhmää omien tunnetarpeidensa 
tyydyttämiseen eikä sen tehtävän edistämiseen, minkä vuoksi suhde 
tai ryhmä on olemassa. Mikäli ihmisen ja työyhteisön puolustusmeka-
nismit ovat yhteensopivat, samanlaiset, defensiivinen prosessi ihmis-
suhteessa tai työyhteisössä jatkuu. Tällöin ei kyseenalaisteta kumpaa-
kaan defenssijärjestelmää, mutta valitettavasti ei myöskään toimita to-
dellisuuspohjalta. Ennen pitkää joku alkaa kuitenkin irrottautua näistä 
prosesseista sen verran, että pystyy ajattelemaan ja tulemaan tietoiseksi 
suhteen epätarkoituksenmukaisesta perustasta. Samalla hän saa aikaan 
ristiriidan.

Työnohjauksessa käsitellään usein myös näitä hankalasti jäljitettä-
viä ihmisten välisiä raastaviakin konfliktitilanteita. Ihminen voi tuot-
taa vahinkoa sekä itselleen että suhteelleen – ei pahantahtoisuuttaan tai 
lahjattomuuttaan, vaan siksi, että ihminen ei tunne itseään ja ”sisäistä 
näyttämöään”. Hän on aiemmin opittujen tiedostamattomien psyyk-
kisten malliensa orja. Nykyaikana tulee esiin paljon läheisten – jopa ys-
tävyyspohjalta toimivien – työntekijöiden välisiä ristiriitatilanteita.

Tämä kirja soveltuu kaikille ihmissuhteista ja niiden kehittämisestä 
kiinnostuneille. Erityisesti toivon tämän kirjan löytävän tiensä ihmis-
suhdealalla työskentelevien sekä esimiesten käsiin. Toivon, että jokai-
nen pohtii kirjan pääsanomaa siitä, mikä merkitys oikeanlaisella oman 
itsensä ja toisen ihmisen arvostamisella voi olla. Toivon, että jokainen 
ihminen uskaltaa kysyä itseltään sisäisen lapsen yksinkertaisella sydä-
men logiikalla: Miksi minua rakastetaan? Koska toimin myös työn-
ohjaajana, kirjassa on työnohjauksellisia esimerkkejä mukana. Mark-
kinavoimien ja kvartaalitalouden pyörittämässä yhteiskunnassa sekä 
monien vaatimusten ja haasteiden elämässä ihmisen on yhä helpompi 
”hukata itsensä”, joten näen, että työnohjauksen tarve tullee yhä vaan 
lisääntymään. Toivon, että esimerkeistä on apua myös kenelle tahansa 
kirjan lukijalle.

”Ei kirja tekijälleenkään itsestään synny. Mutta jostain eteenpäin 
se alkaa kirjoittaa itse itseään. Sille tulee oma tahto”. Paavo Haavikon 
sanoin kiitän Sallan kunnan sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas-
ta, jonka kanssa keskusteltuani rohkenin alkaa kirjoittaa kirjaa. Marja 
on lukenut myös yhden käsikirjoitusversion ja antanut siihen raken-



12

Pää pyörällä

tavia kommentteja. Marjaa kiitän myös siitä, että olen löytänyt oman 
rauhoittumispaikan Sallatunturilta. Sallan kauniit maisemat ja luon-
to – kaikessa aitoudessaan, juuri sellaisena, mitä se kullakin hetkel-
lä on – ovat opettaneet kuuntelemaan omaa itseään ja voimavarojaan 
sekä tarkkailemaan ympäristön tilaa ja muuttumista. Hotelli Revontu-
len henkilökuntaa työtehtävästä riippumatta sekä fysioterapeutti Liisa 
Honkavaaraa kiitän antoisista keskusteluista ja siitä, että minut on aina 
toivotettu tervetulleeksi tunturiin. On kuin tulisin kotiin.

PS-kustannuksen väen kanssa on aina ollut helppoa ja luontevaa 
tehdä yhteistyötä. Erityiskiitos tämän kirjan osalta kuuluu kustannus-
toimittaja Teija Varikselle. On ollut ilo olla mukana tässä asiantunte-
vassa ”huippuprojektissa” hänen kanssaan. Kiitän myös kustannustoi-
mittaja Pirjo Peuraa, graafinen suunnittelija Marja Junnilaa ja tuottaja 
Pekka Santalahtea.

Lisäksi kiitän kaikkia niitä opiskelijoita sekä koulutuksissa ja muis-
sa tilaisuuksissa mukanaolleita, jotka ovat antautuneet vaihtamaan aja-
tuksia kirjan teemoista. Ilman niitä tämä kirja ei olisi syntynyt.

Porissa 17.6.2008
Tia Isokorpi


