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Erilaisia ryhmänjohtajia

• Lastentarhanopettaja

• Rakennustyömaan ”kymppi”

• Partiolaisten vartionjohtaja

• Poliisin kenttäjohtaja

• Yliopiston professori

• Kaupan vuoropäällikkö

• Pääministeri?



Ryhmän ohjaamisen visio

• Pätevän johtajan ohjaama ryhmä on enemmän kuin osiensa 

summa.

• Johtaja ohjaa ryhmän toimimaan yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi.

• Ryhmänjohtaja varautuu siihen, mitä tapahtuu seuraavaksi.



Kunnioittaminen

• ”Ihmisen kunnioittaminen tarkoittaa sekä oman itsensä 

tuntemista ja hyväksymistä että toisten ihmisten 

arvostamista ja ihmisarvon kunnioittamista.”
lähde: Prometheus-leirin tuki ry

• Vapaaehtoistoimijoiden motiivien ymmärtäminen. 
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Arvovalta
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Sisäinen

Muodollinen

Ikään perustuva

Taidollinen

Aikaansaannos



Ryhmänjohtajan ominaisuudet

• Johtajan työ on ohjaamista

• Se on tekemistä yhdessä oman ryhmän kanssa

• Se on joukon mukaan saamista, sitouttamista ja 

ilmapiirin luomista

• Tärkeintä ei ole se, että johtaja loistaa, vaan että saa 

kokonaisuuden loistamaan

• Johtaja tiedostaa vastuunsa niin omaa esimiestään 

kuin alaisiaankin kohtaan.
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Johtamistyyli
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B
Mukavuushaluinen 

tyyli

D
Demokraattinen

tyyli

A
”Hälläväliä”-

tyyli

C
Itsevaltainen 

tyyli

IHMIS-

KESKEINEN

A alueella johtaminen on tehotonta. Vallitsee huono henki työn teho on huono. 

B alueella yhdessäolo ja viihtyvyys ovat pääasia.  Tulokset eivät ole tärkeitä. 

C alueella ihmisistä ei välitetä. Tuotos on pääasia. 

D alueella ihmiset huomioidaan. Tuotos on hyvä.

TEHTÄVÄKESKEINEN



Ryhmänjohtajan tehtävät

1. Valvonta

Annettujen tehtävien suorittamisen valvonta.

2. Ohjaaminen

Tilanteen johtaminen ja ohjaaminen.

3. Tilannekuvan ylläpito

Tiedustelu, tiedon vastaanottaminen ja välittäminen
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RYHMÄNJOHTAJA

oman esimiehen

käskyjen toteuttaminen
tilannearvioihin

perustuvien päätösten

tekeminen

ryhmän

turvallisuudesta

huolehtiminen

jatkuva  

tilannearviointi

ryhmän

varajohtajan

nimeäminen

lisäavun

hälyttäminen

tiedustelu
vahinkojen torjunta

käskyjen antaminen

ryhmälle

suoritusten

valvonta

esimiehelle

raportointi

Ryhmänjohtajan operatiivisia tehtäväalueita



RYHMÄNJOHTAJA

kouluttaminen
tiimin

johtaminen

yksilöiden

huomioon-

ottaminen

yhteistyöhengen

luominen

esimerkin

näyttäminen

joukkueenjohtajan

antamien tehtävien hoitaminen

palautteenanto

ryhmälle

työmoraalin

luominen

tehtävien

valvonta

Ryhmänjohtajan muita tehtäväalueita



Ryhmänjohtajan tehtävät ÖVT:ssa

• Ohjaa ryhmänsä 

toimintaa

• Opastaa varusteiden 

käytössä ja 

työturvallisuudessa 

sekä jakaa tehtäviä

• Valvoo toimintaa

 Kirjaaminen

 Toiminnan toteutuminen
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Esiintymisjännitys
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Kuva: www.itameriportaali.fi



Esiintymistehtävä

• Jaetaan ryhmät

• Ryhmät voivat itse keksiä toiminnan (esim. lampaan 

keritseminen)

• Ryhmä esittää pantomiimina tilanteen ja muut arvaavat mitä 

ryhmä esittää
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Kiitos!

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Turvalliseen huomiseen!

www.spek.fi


