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ollega käyttäytyy työyhteisössä
kestämättömällä tavalla. Hän
ajaa puhtaasti omia etujaan ja
valtapyrkimyksiään, on epäluotettava,
kaksinaamainen ja manipuloiva. Hän on
hyvä ihmistuntija ja löytää jokaisesta
nopeasti heikon kohdan, johon vedota.
Hän imartelee niitä, joista hyötyy ja
jyrää häikäilemättömästi alleen ne, jotka
asemansa puolesta kykenee alistamaan.
Hän ei piittaa yhteisistä pelisäännöistä eikä pidä kiinni sovitusta. Yhteistyön
tekeminen on hänelle osoitus heikkoudesta. Ainoastaan hänen mielipiteensä
ratkaisee, ja hän vie sen läpi keinoja
kaihtamatta. Kaikki ongelmat ovat
muiden syytä. Hän vastaa kritiikkiin
joko voimakkaalla hyökkäyksellä tai
omaksumalla marttyyrin roolin. Hän luo
systemaattisesti mielikuvaa jatkuvan,
epäoikeudenmukaisen hyökkäyksen
kohteena olemisesta.
Yhteistyökuviot kariutuvat, konfliktit voimistuvat ja työyhteisö alkaa yhä
äänekkäämmin vaatia, että asialle pitäisi
tehdä jotain. Klinikan johto tarttuu
toimeen. Järjestetään kokouksia ja
tehdään päätöksiä, joiden toteutumista
ei kontrolloida. Pidetään lisää kokouksia,
annetaan lupauksia, jotka unohdetaan.
Kutsutaan apuun työterveyshuolto ja
työsuojelu. Psykologit ja muut asiantuntijat haastattelevat työntekijöitä.
Vedetään johtopäätöksiä ja kirjoitetaan
raportteja. Annetaan suosituksia, joita ei
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Olipa kerran ongelma –
ja on edelleen
noudateta. Pyydetään apuun konsultteja, joiden raportit hautautuvat muiden dokumenttien kasvavaan pinoon.
Päätöksiä viivytellään ja asioita siirrellään. Ongelma pahenee koko ajan. Ajan
kuluessa työyhteisön valtaa hämmennys
ja epäusko. Voiko olla mahdollista, ettei
yhtä ihmistä saada toimimaan rakentavasti, yhteisiä pelisääntöjä ja päämääriä
kunnioittaen?
Kuvattu tapaus on fiktiivinen, mutta
tilanne on mahdollinen missä tahansa
organisaatiossa. On ajauduttu ansaan,
jota työyhteisö itse ylläpitää (1). On saatu aikaan ikuisuusongelma, jota pidetään
mahdottomana ratkaista. Kaava menee
näin: Alun perin pieni, mutta syystä
tai toisesta hankalaksi koettu ongelma
ohitetaan. Koska tilanne jää ratkaisematta, työyhteisössä syntyy kollektiivinen
huono omatunto, joka vaatii defensiivisiä toimenpiteitä. Näin ohitus peitetään
alkuun jatkamalla kuin ongelmaa ei
oikeasti olisikaan (puhumattomuus) ja
hieman myöhemmin selittämällä tilannetta parhain päin (rationalisointi).
Alkuperäisen ongelman jatkuessa
yhteisön omatunto alkaa kolkuttaa ja
peittelyä on pakko vahvistaa esimerkiksi
perustamalla työryhmiä tai kutsumalla
ulkopuolisia konsultteja. Yhtenä keinona käytetään dramatisointia, jolloin
maalaillaan itselle ja muille kauhukuvia
siitä, mitä kaikkea voi tapahtua, jos itse
ongelmaan tartutaan. Huomattavaa
on, että kaikki yllä mainittu tapahtuu
täysin tiedostamattomasti. Kysymys ei
ole kenenkään tahallisuudesta tai edes
taitamattomuudesta. Lopputuloksena
on koko organisaatiota piinaava ongelmatilanne, jonka alkuperäinen syy on
saattanut vaipua hämärään eikä min-

käänlaista ratkaisua ole näköpiirissä.
Tapahtumaketjuun kuuluu, että tästä
ongelman ohittamisesta ja ohituksen
peittämisestä (bypass and cover) ei voi
avoimesti keskustella ja myös se, ettei
tästä keskustelemattomuudestakaan
keskustella. Monimutkaista eikö totta?
Tämän irrationaaliselta vaikuttavan
toimintatavan ydin on tiedostamaton ero kahden asian välillä: kuinka
kuvittelemme toimivamme ja kuinka
objektiivisesti arvioiden todellisuudessa toimimme. Kysyttäessä luulemme
toimintaperiaatteidemme olevan: 1) etsi
luotettavaa, testattavissa olevaa tietoa,
2) valitse mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista sopivin saadun informaation
perusteella, 3) seuraa tilannetta, etsi
ja korjaa virheet sitä mukaa, kun niitä
ilmaantuu.
Argyriksen mukaan suurin osa meistä
kuitenkin toteuttaa hankalissa tilanteissa käyttöteoriaa, jonka periaatteet ovat:
1) säilytä kontrolli, 2) voita, älä häviä, 3)
tukahduta negatiiviset tunteet, 4) käyttäydy rationaalisesti. Näin koko yhteisö
kuvittelee toimivansa yhdellä tavalla,
mutta toimiikin toisella, kieltää tämän
ristiriidan, kieltää siitä puhumisen ja
lopulta myös kieltää puhumattomuudesta puhumisen.
Onko sitten mitään tehtävissä? Oleellisinta lienee tiedostaa tällaisen organisaatiodynaamisen noidankehän olemassaolo. Ongelmatilanteiden pitkittyessä
kannattaa kysyä hankalia kysymyksiä
sekä itseltään että muilta. On hyvä
tarkistaa omaa toimintatapaansa, katsoa
peiliin ja verrata puheita ja tekoja: ovatko ne samassa linjassa?
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