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K uninkaan arkkityypeille, Zeuksel-
le, Hadekselle ja Poseidonille on 

yhä ahtaammat paikat nykyjohtajina. 
Sen sijaan esimiehiksi kaivataan Her-
meksiä, Dionysoksia ja Prometeuksia. 

Arkkityyppiset mallit johtajuudesta 
ovat roolikuvauksia, jotka kertovat, mil-
lainen henkilö on, miten hän käyttää val-
taa, mikä häntä kiinnostaa, miten hän 

toimii ja miten hän rakentaa suhteita 
toisiin ihmisiin. Arkkityyppien tun-
nistamisen avulla oppii ymmärtä-
mään sekä omia että tois-

ten motiiveja ja päätöksiä.
Antiikin tarinois-

sa johtajuus edustaa 

valtaa, johon yhdistyy miehen kunnia ja 
muiden alamaisuus. Arkkityyppiset ku-
ninkaan, sotapäällikön, feodaaliherran ja 
isännän mallit istuvat vahvasti meidän-
kin kulttuurissamme. Johtamiseen liit-
tyy glooriaa, suuria päätöksiä sekä val-
taa palkita ja rangaista ihmisiä. 

”Kannattaa miettiä, mitkä ovat omat 
perususkomukset johtamisesta ja miten 
tarkoituksenmukaisia ne missäkin tilan-
teessa ovat”, neuvoo johtajuus- ja tiimi-
valmentaja Vuokko Coco.  

Tuuleta ajatuksiasi. Lähde matkal-
le kreikkalaisten miesjumalien maail-
maan. Jokaisella arkkityypillä on sekä 
hyvät että huonot puolensa. Yhdiste-

le luovasti arkkityyppien parhaita puo-
lia omaan tapaasi johtaa.

Zeus – hallitsija
Yleisin johtamismalli on edelleen Zeuk-
sen arkkityyppi: johtaja, kuningas, yksin-
valtias, joka hamuaa valtaa. Hän on ”hy-
vä veli” -verkoston vaikuttaja, joka kerää 
ympärilleen hovin, mutta tekee itse kaik-
ki tärkeät päätökset.

Zeus jakaa ihmiset voittajiin ja häviäjiin 
ulkoisen menestyksen perusteella. Itsen-
sä kaltaisia hän suosii, kunhan nämä ei-
vät muodostu kilpailijoiksi. Hän odottaa 

alaisiltaan ehdotonta lojaalisuutta. 
Zeus haluaa aina vain enemmän. 

Kreikan mytologiasta löytyy esimerkkejä niin hyvästä kuin huonosta 
johtamisesta. Samat arkkityypit tapaa työpaikoilla nykyisinkin.

Hermes, Dionysos ja Prometeus 
– TEITÄ KAIVATAAN NYT

M A R J AT T A  J A B E   P I I R R O K S E T  H A N N U  L U K K A R I N E N  J A  S H U T T E R S T O C K

Hefaistos
Motiivit: Sisäinen tarve saada aikaan.
Heikkoudet: Huono itsetunto, sosiaalis-
ten taitojen puute, tekee itse mieluum-
min kuin johtaa.
Eheytyminen: Itsearvostuksen ja pä-
tevyyden tunteen kehittyminen ja taito 
viestiä tekemisistään.

Zeus
Motiivit: Asema, raha ja jatkuva kasvu. 
Heikkoudet: Halu hallita ylitse muiden.
Eheytyminen: Herkkyyden lisääminen. 
Koko ajan ei ole pakko hallita. Muut-
kin ihmiset voivat olla mukana ratkaise-
massa asioita. 

Poseidon 
Motiivit: Luonto, meri, perustuotanto ja taide. 
Heikkoudet: Loukkaantumisherkkyys, oikulli-
suus,  pitkävihaisuus ja  kostonhaluisuus. 
Eheytyminen: Dominointihalusta luopumi-
nen, joustavuuden lisääminen. 



Hän pelaa kovaa peliä, mutta ei ota asioita 
henkilökohtaisesti, vaan pelinä. 

”Zeus on tyypillinen länsimainen ’me-
nevä mies’. Hän aliarvioi ihmisten keski-
näisten suhteiden, arvojen ja tunteiden 
merkityksen ja ylikorostaa omaa tärkeyt-
tään. Laskeutuminen Olympokselta ’kan-
san pariin’, ihmisten kuunteleminen, yh-
dessä tekeminen ja arvostuksen osoitta-
minen inhimillistävät Zeusta. Kuninkaan 
on hyvä oppia myös nauramaan itselleen”, 
Coco suosittelee.

Poseidon – vahvasti tunteva
Poseidon, meren ja maanjäristyksen ju-
mala on myös kuningas, mutta toisin kuin 
Zeus, vahvasti emootioidensa ja vaisto-
jensa ohjaama. 

”Poseidonilla voi olla lämmin suhde 
oman valtakuntansa ihmisten kanssa, 

mutta hän on lyhytjänteinen, suuttuu 
helposti ja on usein huono häviäjä. Loo-
gisia päätöksiä vaativissa tilanteissa hän 
ei ole vahvimmillaan. Sen sijaan oman 
alansa osaajana hän on erinomainen”, 
kuvailee Coco.

Poseidoniin samaistuvan esimiehen 
löytää miesvaltaisilta aloilta, alkutuotan-
non piiristä, työmarkkinajärjestöistä tai 
taiteen parista. Hän on syvästi sitoutu-
nut työhönsä ja työyhteisöönsä. Posei-
don on ”omia ihmisiään” puolustava, asi-
aansa uskova esimies ja hänellä on kyky 
luoda yhteys alaisiinsa. 

Poseidon-tyyppisen esimiehen ongel-
mana on taipumus ottaa asiat henkilö-
kohtaisesti. Hän haluaa olla aina oikeas-
sa. Poseidonin kannattaa valita taiste-
lunsa ja keskittyä strategisesti tärkeisiin 
tavoitteisiin. 

Dionysos
Motiivit: Erilaisten kokemusten ja nautintojen  
kerääminen. Halu vaikuttaa toisiin.
Heikkoudet: Menee liiallisuuksiin, vaikeus löytää 
paikkaansa, kapinallisuus ja hurmoshenkisyys. 
Eheytyminen: Tarvitsee liittolaisia: Zeus tuo  
tarpeen tehdä jotain tärkeää, Hermes mielikuvi-
tusta ja Apollo järkeä miettiä, mitä kannattaa  
kokeilla ja mitä ei. 
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Hades – strategi
Zeuksen veli, manalassa elävä Hades 
edustaa näkymätöntä valtaa. Varsinkin 
nuori Hades tarvitsee keinoja näkyville 
tulemiseen, jotta hän saisi arvostusta te-
kemisistään. Hän on alitajunnan valtias, 
sisäänpäin kääntynyt erakko, joka ym-
märtää elämän rajallisuutta ja kärsimystä. 

Tutkijana Hades on tarkka ja syvälli-
nen. Hän voi työskennellä esimiehenä 
aloilla, joissa on riittävästi omaa aikaa ja 
hiljaisuutta.

”Hadekseen samaistuva on usein taus-
tavaikuttaja, neuvonantaja, mesenaatti tai 
harmaa eminenssi, joka livahtaa yrityk-

seen sivuovesta neuvottele-
maan Zeuksen kanssa.”

Hadesta motivoi toi-
minnan merkitykselli-

syys ja muutos. 
Hän osaa vai-
kuttaa hieno-
varaisesti pe-
laamalla tilan-
teita edukseen. 

Hän on hyvin tietoinen ra-
ha-asioista, jopa saita. Ha-
deksen voi löytää talous-
hallinnon esimiestehtä-

vistä. Hän haluaa itselleen 
riippumattomia alaisia, joille hän on 

auktoriteetti ja erikoisasiantun-

tija. Sosiaalisuuden kehittäminen on Ha-
dekselle haaste esimiestyössä.

Apollo – valoisa ja menestyvä
Apollo, Zeuksen suosikkipoika on fik-
su, looginen ja kunnianhimoinen. Hän 
ei näytä tunteita, eikä menetä kontrol-
liaan, vaan edustaa kohtuullisuutta, jär-
keä ja hyveellisyyttä.

Apollo-tyyppisiä esimiehiä on erityises-
ti akateemisilla aloilla, jossa arvostetaan 
asiantuntijatietoa. Lääketiede, lakiasiat 
ja insinööritieteet puhuttelevat Apolloa. 
Hän on hallitsevan ja loogisen esimiehen 
sekä huippuammattilaisen arkkityyppi.

”Parhaimmillaan Apollo säteilee iloa ja 
valoa. Hän viihtyy sivistyneiden ihmis-
ten parissa. Esimiehenä hän on tulevai-
suuteen suuntautunut, mutta on emotio-
naalisesti etäinen. Huolistaan hän ei pu-
hu”, Coco sanoo.  

Apollon maailmassa kaikki asiat täy-
tyy voida hallita ja järjestää. Kun asiat 
ovat kunnossa, hän loistaa. Pahimmillaan 
Apollo on narsisti, jolle ihmiset ovat 
merkityksellisiä vain niin kauan 
kuin heistä on hyötyä. 

Vaikka Apollo on yksi menes-
tyksen arkkityypeistä, hänellä 
on harvoin Zeuksen kyky ottaa 
riskejä. Siksi hän ei yllä isän-
sä tasolle organisaatiossa. 

Hankalat tilanteet ja ihmisten johtami-
seen liittyvät haasteet ovat Apollolle vai-
keita. Hän ei halua liata käsiään epämiel-
lyttävissä tilanteissa, vaan yrittää aina säi-
lyttää kasvonsa ja kiillottaa julkisivuaan. 

Hermes – viestijä ja matkaaja 
Hermes, jumalten sanasaattaja edustaa 
kaupankäyntiä ja viestintää. Myynnin tai 
viestinnän esimiehenä nyky-Hermes kii-
tää asiakastapaamisesta toiseen, keskus-
telee alaistensa ja kollegoidensa kanssa, 
ideoi, kehittää uutta, myy, markkinoi ja 
tulkitsee sääntöjä oman mielensä mukaan. 

Hermes on ovela ja poikamainen, tyy-
likäs ja viehättävä pelimies, nuorekas ja 
vapaa Peter Pan. Hän tulee ja menee ko-
ko ajan kännykkä korvallaan ja matkus-
taa mielellään.

”Hermes on niitä arkkityyppejä, joita ny-
kyisessä johtamistyössä tarvitaan. Hän on 
kotonaan verkostomaailmassa ja sosiaali-
sena ihmisenä hänellä on valtavasti kon-
takteja erilaisten ihmisten kanssa”, kuvai-
lee Coco.

Hermekseen samais-
tuva esimies uskoo, et-

tä asiat selviävät tiedotuk-
sen, keskustelun, neuvotte-

lun ja sopimisen avulla. Hän 
on ystävällinen ja ulospäin suuntautu-
nut, on kiinnostunut kaikesta ja kaikis-

ITSETUNTEMUS

Hermes 
Motiivit: Uuden kokeminen.
Heikkoudet: Ei osaa pysähtyä, vaikea koh-
data pettymystä, lyhytjänteinen tuuliviiri, 
joka ei kiinnity mihinkään pitkäksi aikaa.
Kehittämiskohteet: Pitkäjänteisyyden li-
sääminen, ettei heti kyllästy, jollei työ ole 
haasteellista ja kiinnostavaa.

Hades 
Motiivit: Oman tien kulkeminen.
Heikkoudet: Sisäänpäin kääntyneisyys, 
masentuneisuus, ”näkymättömyys” ja 
marginaaliin joutuminen. 
Eheytyminen: Kokemuksen myötä erin-
omainen toimimaan sosiaalialalla, hoito-
työssä, psykologina tai poliisina. 

Apollo 
Motiivit: Ratkaisujen löytyminen ja päämäärien saavuttaminen.
Heikkoudet: Ei myönnä olevaansa väärässä. Ei kestä tunteiden esiin-
tuomista. Pahimmillaan ylimielinen ja skeptinen kaiken uuden suhteen.
Eheytyminen: Elämänkokemuksen karttuessa viisas, valoisa ja auttaa  
toisiakin loistamaan.

es
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ta ja keksii nopeasti ratkaisuja ongelmiin. 

Hefaistos – ammattimies  
ja verstaan esimies
Seppä Hefaistos on itsenäisen ja lahjak-
kaan ammattimiehen perikuva. Nyky-He-
faistos viihtyy studiossa, laboratoriossa, 
työpajassa tai korjaamossa. Hän on usein 
itsenäinen yrittäjä tai pienen ryhmän esi-
mies, mestari. 

Hänen Akilleen kantapäänsä on kom-
munikaatio. Hefaistos-esimiehellä on tai-
pumus tehdä itse johtamisen sijaan. Mes-
tari-kisälli -suhteet sopivat hänelle hyvin. 
Hän johtaa tekemällä ja näyttämällä, mi-
ten kannattaa toimia.

”Hefaistoksen mielestä työn pitäisi pu-
hua puolestaan. Ihmissuhdetaituri hän ei 
ole, enemmänkin stereotyyppinen suo-
malainen ammattimies. Hefaistos-ark-
kityyppiä kannattaa suosia tiimien joh-
tamisessa ja verkostoissa, joissa mesta-
ri kulkee katsomassa, että asiat sujuvat 
ja tarjoaa tarvittaessa apuaan.”

Ares – ruumiillinen mies
Ares on fyysinen, seksuaalinen, aggres-
siivinen ja kilpailunhaluinen, jopa sotai-
nen mies. Hän on peloton ja nopea kään-
teissään, mutta lyhytjännitteinen eikä vie 
asioita loppuun. 

Ares viihtyy fyysisessä työssä, sillä hän 
tarvitsee toimintaa ja tekemistä, johon liit-
tyy riskejä. Esimiehenä häntä näkyy pe-
rinteisesti miehisillä aloilla – rakennus-

alalla, urheilun parissa, armeijassa ja pe-
lastuslaitoksessa sekä taistelemassa las-
ten, syrjäytyneiden ja hyväksikäytettyjen 
ihmisryhmien oikeuksien puolesta.

”Esimiehenä Ares odottaa, että kaikki 
toimivat yhteisen tavoitteen mukaisesti 
samaan suuntaan. Hän johtaa tiimiään 
omalla esimerkillään, mutta hänellä on 
voimakkaat reaktiot ja defenssit iskevät 
helposti päälle.”

Dionysos – innostusta aikaansaava
Viinin ja hurmion jumala Dionysos voi 
tänä päivänä olla kansankiihottaja, ka-
rismaattinen guru tai tuhansien palvoma 
rock-muusikko. Dionysos on vapaa kul-
kija, joka kerää mukaansa ihmisiä, joita 
yhdistää yhteinen visio, arvo tai aatteel-
linen päämäärä.

”Nyt on tilaa innostusta aikaansaaville 
Dionysoksille, jotka saavat ihmiset oman 
missionsa taakse. Uusiyrittäjyydessä ja 
muutosprosesseissa hän on elementis-
sään. Toisaalta vaarana on se, että tun-
teisiin vetoaminen voi mennä liiallisuuk-
siin, jolloin syntyy massahysteria”, va-
roittaa Coco. 

Dionysokseen samaistuvan esimiehen 
uralla on ollut erilaisia värikkäitä elämän-
vaiheita. Hän rakentaa itse oman tapan-

sa johtaa. Kaaoksessa hän on kotonaan, 
eikä menetä edes silloin taitoaan tehdä 
päätöksiä ja kulkea eteenpäin. Hänellä 
voi olla aivan uudenlaisia tuote- ja pal-
veluideoita. 

Prometeus – näkijä, uudistaja  
ja keksijä
Prometeus oli titaani, joka oppi jumalilta 
astronomiaa, arkkitehtuuria, merenkul-
kua, matematiikkaa ja lääketiedettä. Näin 
hän kehittyi viisaaksi olennoksi. 

Prometheukselle tieto ja totuus ovat 
tärkeämpiä kuin usko tai auktoriteettien 
säännöt, mikä saattaa johtaa ylem-
män johdon vastustamiseen ja ka-
pinointiin. 

”Prometeus on turhautuneen ne-
ron arkkityyppi, jonka ehdotukset 
joku auktoriteetti on aina tyrmän-
nyt. Innovaattoreita tulisi kuitenkin 
suosia. Johtamisessa tarvitaan lisää 
Prometheuksen henkeä, uskoa ihmis-
ten mahdollisuuksiin”, Coco toivoo. 

Nykyajan Prometeus on kehittä-
jän arkkityyppi. Hän näkee mahdol-
lisuudet, luo uutta ja oivaltaa koko-
naisuuden edun. 

Prometheukseen samaistuva esi-
mies on parhaimmillaan näkijä, joka 
uskaltaa toimia oman kutsumuksen-
sa mukaan yhteiseksi hyväksi. Hän on 
malli osallistavasta johtajasta, joka luot-
taa ihmisten osaamiseen ja kykyyn ke-
hittää toimintaa. ■

Prometeus
Motiivit: Näkee maailman epäoikeudenmukaisuuden,  
voimakas usko vapauteen, veljeyteen ja tasa-arvoisuuteen. 
Heikkoudet: Pitää helposti itseään väärinymmärrettynä 
nerona, jonka  ideat ovat aikaansa edellä. 
Eheytyminen: Ymmärrys siitä, kuinka paljon aikaa,  
rahaa ja resursseja sekä keskinäistä sopimista uudistusta.

Ares
Motiivit: Maskuliinisuuden 
osoittaminen, kilpailu.
Heikkoudet: Uho, riidan halu, 
ärsyyntyminen.
Eheytyminen: Itsekontrollin 
ja itsehillinnän kehittäminen.
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