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MUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN
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31.5.2022

TAITOTALO Helsinki
Heli Kaunismäki
Kirsi Jaakonaho

Miksi muutos?

• Muutos vai Kaaos – kokemus yksilöllistä

• MIKSI pitää muuttua?
• SOTE – lähtötilanne ja tulevaisuuden visio

• Yhdessä kohti parempaa – positiivinen & ratkaisukeskeinen näkökulma vrt.
muutosvastarinta  - muutos negatiivinen asia

• Yksilötaso – työyhteisötaso – yhteiskunnallinen taso

Luottamuksellinen, Copyright Taitotalo
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Luottamuksellinen, Copyright Taitotalo

Muutos – onko vanha systeemi
korjattavissa vai tarvitaanko uuden

luomista?

pohdinta

Muutoskyky

Luottamuksellinen, Copyright Taitotalo

• Minun halu ja kyky muutokseen?

• Vakiintuneet ajatukset ja rooli

• Muutoskyky on yksilöllistä – vanhat
kokemukset työelämästä –
työelämä traumat

• Muutos vaatii kriisitietoisuutta
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Luottamuksellinen, Copyright Taitotalo

Muutos pelottaa

Psykologinen ja sosiaalinen turvallisuus

Luottamus
Tiedonkulku – avoimuus

Muutokseen liittyy kehollinen kokemus

Merkitysten luominen yhdessä

Luottamuksellinen, Copyright Taitotalo

Muutoksen askeleet

Muutoksen tekeminen
yhdessä - mitä minä
voin tehdä, miten minä
voin osallistua

Kaikessa muutoksessa
ovat aina yksilöt
mukana
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Luottamuksellinen, Copyright Taitotalo

Millainen on minun karttani
muutoksessa? (1-5
itsearvio)

Kyky
Halu
Muutos on
Mahdollisuus

Muutosprosessi

Luottamuksellinen, Copyright Taitotalo
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Luottamuksellinen, Copyright Taitotalo

Kaikki haluavat muutosta, mutta
vain harva haluaa muuttua

xxxxx

Millainen on Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirin
muutosprosessi?

Uhka vai mahdollisuus?
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Mistä me silloin puhumme,
kun puhumme muutoksesta?

Yleisesti organisaatiomuutos ilmiönä on aika vaikeasti
määriteltävissä ja sen vuoksi ilmiön kuvaaminenkin
on määrämuotoisesti vaativa tehtävä.
Organisaation toteuttamista voidaan tarkastella kahden
perusmallin avulla:
muutos voi olla tarkkaan suunniteltu, rationaalinen
prosessi, missä jokainen vaihe voidaan tietää
etukäteen sisällön, riskien ja resurssivaatimusten
osalta.
tai
toinen ääripää on tulkintamalli anarkistisesta,
sattumanvaraisesta ja suunnittelemattomasta
muutosprosessista. Tässä muutosta lähdetään
toteuttamaan intuitiivisesti ja hyväksytään ajatus siitä,
ettei muutoksen riskejä ja monimutkaisia
päätöksentekotilanteita voi ennakoida kovin tarkasti.

(Juuti & Virtanen 2009)

Vain muutos on pysyvää?

Työelämä on yhtä muutosta,
elämme keskellä muutosta

koko ajan.

Mutta mitä mielikuvia,
kokemuksia, merkityksiä sana
muutos ja organisaatiomuutos,

herättää?

Jokainen muutosprosessi
kohtaa jonkinlaisia ongelmia,

toiset enemmän ja toiset
vähemmän.

Tutkimustulokset osoittavat
kuitenkin, että

muutostilanteessa kohdattujen
ongelmien määrä ei selitä

muutosprosessin onnistumista
tai epäonnistumista.

Keskeisempää on, miten
muutoksen vaikutuspiirissä

olevat työntekijät asennoituvat
muutokseen ja ovat valmiita

uudistamaan
käyttäytymistään.

(Syväjärvi ym.)
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Työelämän muutoksessa ihmisen peruskysymyksiä ovat:

• Mitä minulle tapahtuu?
• Mitkä ovat mahdollisuuteni vaikuttaa, kehittyä ja

saada mieleisiä työtehtäviä?

• Muutoksessa tärkeä huomioon otettava asia on
työntekijöiden rooli muutoksen toteuttajina.

• Stressin määrää muutoksen vaiheissa vähentää
nopeasti ja selkeästi saadut vastaukset
kysymyksiin, koska uudessa organisaatiossa
identiteetti muuttuu ja mukaan tulee paljon uusia
asioita ja sidosryhmiä.

(Valpola 2004, Luomala 2008)

Työntekijän muutosvalmiudet ja asenteet

• Muutos merkitsee aina luopumista ja se on yleensä vaikeaa, jos
luopumiselle ei ole annettu tarpeeksi aikaa.

• Vanhasta luopuminen on kuitenkin tehtävä, koska muuten
uuteen kiinnittyminen ei onnistu.

• Kun yksilö hyväksyy muutoksen todellisuuden, hänellä on
edellytykset kiinnittyä uuteen.

• Sitoutuminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jos aiempaa ei ole
ehtinyt käsitellä läpi.

• Tämä tuo haasteen nimenomaan organisaatiossa ja
työyhteisössä tapahtuvalle muutokselle, koska yksilöitä on
paljon ja heidän on kaikkien käytävä nämä vaiheet
perusteellisesti läpi. Ihmisten erilaisuus taas aiheuttaa sen, että
prosessit etenevät eri tahdissa.

(Ponteva 2010; Aho 2013; Välikoski 2016)

13

14



15.6.2022

8

Muutos ei ole aina vain
mukavaa vaan…?
Muutos herättää paljon ajatuksia.

Muutos saa ihmiset kokemaan ja
reagoimaan.

Ilmassa väreilee TUNTEITA?

Tunteet

Tunteet suuntaavat ajatuksia ja toimintaa

Tunteet tuovat meille tärkeää tietoa ympäristöstä, toisista ihmisistä ja
itsestämme.

Tunteet suuntaavat toimintaa ja ovat osa havaitsemista ja ajattelua.

Lähes kaikkeen inhimilliseen toimintaan liittyy tunteita.
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Tunteet ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa

• Tunteet ovat mukana kaikessa ihmisten
välisessä toiminnassa ja
vuorovaikutuksessa.

• Tunteet ovat läsnä aina, kun ihmiset
toimivat yhdessä toisten kanssa.

• Niitä ilmenee ihmisten välillä sanattomassa
ja sanallisessa vuorovaikutuksessa.

• Ne ovat mukana kaikessa inhimillisessä
toiminnassa yhteisöjä, organisaatioita ja
yhteiskuntia myöten.

Tunteet tuntuvat – ihminen on kokonaisuus myös
työelämässä

• Yksilöllä tunne koostuu kehollisesta reaktiosta,
tunnekokemuksesta sekä sen mahdollisesta
tiedostamisesta ja ilmaisusta.

• Kullakin ihmisellä tunteiden kokemisen pohja
rakentuu yksilölliselle temperamentille, eli
synnynnäisille reagointitaipumuksille.

• Tunteet ovat mukana muun muassa kognitiivisissa
toiminnoissa, kuten havaintojen tekemisessä,
vaikutelmien saamisessa ja tulkintojen tekemisessä
toisista ihmisistä ja ympäristöstä.

• Tunteita tarvitaan muun muassa kyvyssä motivoitua,
tehdä havaintoja, päätelmiä tai päätöksiä, kyvyssä
toivoa tai haaveilla, luottaa ja arvostaa. Myös
minäkuvan ja itsetunnon perustana oleviin käsityksiin
itsestä liittyy tunteita.
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Muutos ja tunteet: Kriisi?
kreikankielessä krisis = ratkaiseva käänne,
ero, äkillinen muutos, liike, kohtalokas
häiriö

tilanne, jossa ihmisen aikaisemmin
toimineet selviytymiskeinot (kokemukset,
tiedot ja reaktiotavat) osoittautuvat
riittämättömiksi:

tilanteen vaatimukset ylittävät keinot

Terveydenhuoltojärjestelmän tasapaino

• Potilasturvallisuus ja
potilaslähtöisyys

• Laatu, näyttöön perustuva,
hoito(työ), kehittäminen

• Tehokkuus, resurssit, vastuu

• Potilas
• Organisaatio
• Työntekijä
• Vaatimukset
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Ammatillinen toimijuus

(Onnismaa)

Ammattilaisten toivottavina piirteinä
esitetään usein organisaation taholta
jatkuva muutosvalmius ja joustavuus.

Nämä ominaisuudet ovat hyödyllisiä,
mutta muutosvalmius tuntuu
organisaatiopuheessa usein vääntyvän
saaliseläimen valppaudeksi ja joustavuus
amebamaisuudeksi.

Näiden kahden ominaisuuden
yhdistäminen voi olla kenelle tahansa
haastavaa?

Covid-19
KORONACASE
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Nyt, kun kaikki on toisin.
Miten selvitä ammatillisesti ja
inhimillisesti?
Katsaus pysyvästi muuttuneeseen
työelämään.

Koronan vaikutukset ovat hyvin laaja-alaisia
pitkäkestoisesti.

Asiantuntijatkaan eivät ole vielä kyenneet täysin
arvioimaan tämän maailmanlaajuisen kriisin
vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan ja sen
rakenteisiin.

Tällä hetkellä laajemman kuvan rakentaminen
muutoksista ja kriisin vaikutuksista, voi olla jopa
helpompaa, turvallisempaa ja ymmärrettävämpää
ylätason puheena, kuin inhimillisen hädän,
kärsimyksen ja ponnisteluiden määrän
tunnistaminen ja tunnustaminen.

Tutkimusten valossa…
Jo tässä vaiheessa on ehditty keräämään ja
soveltamaan näyttöön perustuvaa tietoa koronakriisin
mahdollisista vaikutuksista etulinjan terveydenhuollon
työntekijöihin ja työyhteisöihin.

Tutkimuksissa puhutaan tässä vaiheessa
ensisijaisesti niistä terveydenhuollon
työntekijöistä, jotka suoraan työskentelevät
covid-19-potilaiden kanssa, uskaltaisin soveltaa
tuloksia koskemaan koko terveydenhuollon ja
muitakin yhteiskuntaa tukevien
peruspalveluiden työntekijäryhmiä.

Vaikka työntekijä ei suoranaisesti, akuutista
kohtaa koronapotilasta, sen uhka, varotoimet,
varautuminen ja vaikutukset ovat koko ajan läsnä
jokapäiväisessä työssä.
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Katsausartikkeli tutkimuksiin koronakriisistä:
Helinä Häkkänen, Nyholm, Nina Lyytinen, Markus Heinimaa, Mikko Heiskala, Atte Varis.
Miten koronakriisi vaikuttaa terveydenhuollon työntekijöiden psyykkiseen hyvinvointiin? Lääkärilehti, Katsaus artikkeli -
23.10.2020 - 43 44/2020.)

Eniten subjektiivista
stressiä aiheuttavat:
Eniten subjektiivista
stressiä aiheuttavat:

huoli läheisen
tartuttamisesta
huoli läheisen
tartuttamisesta

potilaan kuoleman
näkeminen

potilaan kuoleman
näkeminen

pieni virhe tai
huolimattomuus voi

johtaa itsen tai
muiden

sairastumiseen

pieni virhe tai
huolimattomuus voi

johtaa itsen tai
muiden

sairastumiseen

Tärkeimmiksi
motivaatiotekijöiksi
työn jatkamisessa

on koettu:

Tärkeimmiksi
motivaatiotekijöiksi
työn jatkamisessa

on koettu:
perheen tukiperheen tuki turvavarusteiden

saanti
turvavarusteiden

saanti

toive/ usko että,
tautiin saataisiin
tehokas lääke tai

rokote

toive/ usko että,
tautiin saataisiin
tehokas lääke tai

rokote

Noin viidennes on
kokenut tärkeäksi
ulkopuolisen avun

hakemisen.

Noin viidennes on
kokenut tärkeäksi
ulkopuolisen avun

hakemisen.

Kiinassa tehdyissä tutkimuksissa terveydenhuollossa
(N=1527, 34 sairaalaa) on selvinnyt, että Korona-kriisiin
liittyen:
• vastaajista PHQ 9 mittarilla arvioituna:
• 36 %:lla todettiin lievän, 9 %:lla keskivaikean ja 6 %:lla vaikean depression oireita.

• GAD 7 mittarilla arvioituna:
• 32 %:lla oli lievää, 7 %:lla kohtalaista ja 5 %:lla vaikeaa ahdistuneisuutta.

• ISI mittarilla arvioituna:
• 26 % kärsi raja-arvolle sijoittuvista ja 8 % keskivaikeista tai vaikeasta unettomuuden haitasta.

• IESR mittarilla arvioituna:
• 36 %:lla vähän, 2 %:lla jonkin verran ja 11 %:lla paljon post traumaattisen stressihäiriön (PTSD:n)

oireita.

• (Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., et al. 2020. Factors associated with mental health
outcomes among healthcare workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA network open 3,
e203976.)
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Traumaattisen stressin ja psyykkisen sairastavuuden
riskitekijöitä auttamistyötä tekevillä henkilöillä ovat olleet
mm.
• toimiminen tehtävissä, jotka eivät ole omaa ydinosaamista

• kokemus siitä, että on itse vaarassa

• tämän kokemuksen kesto

• loukkaantuminen ja läheltä piti kokemus ja se, että joku itselle tuttu henkilö on
loukkaantunut tai menehtynyt katastrofissa,

• sekä kielteiseksi koettu työilmapiiri

• ja huonoksi koettu johtajuus

• Brooks SK, Rubin GJ, Greenberg N. Traumatic stress within disaster exposed occupations: overview of the literature and
suggestio ns for the management of traumatic stress in the workplace. Br. Med. Bull., 2019, 129:25 34.

Oma johtopäätös:
Kriisin pitkittyminen ja epätietoisuus
poikkeustilanteen kestosta luovat
epävarmuudesta pysyvän olotilan

Epävarmuuden sietäminen on yleisesti koettu yhdeksi
vaikeimmista tunnetiloista.

Jatkuva muutos ja toiminnan sopeuttaminen aiheuttavat
myös tiedostamatonta kuormitusta.

Jaksamiseen ja työhyvinvointiin voi vaikuttaa kielteisesti
se, että pitkittyneestä kriisistä eli muutoksesta tulee uusi
normaali.

Vaarana on, että ”uusi normaali” vaikuttaa siihen, että
huomio (kriisi)tilanteeseen vähenee, jolloin poikkeusoloissa
työskenteleviä kohtaan empatia ja ymmärrys vähentyy.
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Kevään (2020) akuuttivaiheen jälkeen on tapahtunut paljon oppimista ja
poikkeusoloihin osataan ja pystytään varautumaan entistä paremmin.

Käytössä olevien resurssien suuntaaminen ja kohdistaminen itse kriisin
aiheuttajaan (Muutos / kriisi: koronatilanne) jää vähemmälle huomiolle ja
työntekijöiden yksin jäämisen kokemus lisääntyy.

Poikkeusoloissakin ryhdymme luontaisesti järjestäytymään, hakemaan
ratkaisuja ja etsimään keinoja, joilla tilanne saadaan selvitettyä ja
normalisoitumaan.

Muistammeko, osaammeko, ymmärrämmekö pysähtyä
tarkastelemaan poikkeusolojen sietämistä ja kestämiskykyä käytännön
ratkaisujen lisäksi henkisellä tasolla yksilön näkökulmasta?

Mitä minussa tänään, eilen ja huomenna tapahtuu?
=oman jaksamisen skannaus!

• Auttajan on tärkeää tunnistaa itsessään tapahtuvia ajatuksia, tunteita ja
olemisen tapoja

• Tärkeää pohtia mm: millä tavalla minä olen myötätuntoinen? Mitkä ovat
herkkyyskohtani? Minun uupumiseni merkit? Vahvuuteni, kestävyyteni?
Iloitsemisen kykyni?

• Millainen on sisäinen motivaationi auttamistyöhön?

• Millainen on irrottautumiskykyni tästä työstä? Miten minä palaudun?

• Miten osaan käyttää sosiaalista tukea ja ammatillista tukea?

• Minkä asioiden varaan minun toivoni rakentuu?
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Tunneälykkyys on

Kykyä ymmärtää omaa itseämme
ja kehomme nostattamia tunteita

Kykyä tiedostaa ja säädellä
käytöstämme

Kykyä ymmärtää muiden käytöstä
ja tunteita

Ymmärtää systeemiä, jonka osa
olemme.

Tuominen Camilla, Tunteet ei kuulu työpaikalle, 2020

Tunnetöissä…?

• Tunnetyössä yksilö vahvistaa, teeskentelee tai häivyttää sisäistä tunnettaan ja säätelee sen ilmaisua niin,
että se sopii ympäristön antamiin normeihin.

• Myös työyhteisöissä yksilö pyrkii mm. lähestymisen ja etääntymisen prosesseilla suojelemaan tarvettaan
kuulumiseen

• Tunnetyö on stressaavaa, ja saattaa johtaa työuupumiseen varsinkin palvelu- ja hoiva-alan työssä.
Uupumisen riski kasvaa, kun työntekijä on asiakkaan kanssa vahvassa tunnetason vuorovaikutuksessa,
eikä hänellä ole mahdollisuutta täydentää kuluttamiaan tunneresursseja siinä tahdissa, mitä työ vaatisi.

• Työuupumuksen oireista ensimmäisiä ovat tunteiden säätelyn muutokset, depersonalisaatio ja vähentynyt
työkyky. Jaksaakseen työntekijän on etäännytettävä itsensä asiakkaasta, mikä puolestaan pitkäkestoisena
tilana johtaa työntekijän kokemiin negatiivisiin tunteisiin sekä itseään että työtään kohtaan.

• Mitä enemmän työntekijä kokee joutuvansa hillitsemään tunteitaan työssään, sitä enemmän hän päätyy
depersonalisoimaan asiakkaitaan suojatakseen omaa tunne-elämäänsä ja turvautuu välttelevään ja
vetäytyvään työtapaan

(Grandey 2000; Hochshild 1983)
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Myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen
auttamistyössä –on mahdollista!
• Myötätuntostressi: luonnollinen tunteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttava

ilmiö; auttaja tietää toisen kokeneen traumaattisen/vaikean tapahtuman

• Myötätuntouupumus: auttaja kokee myötätuntoa autettavaa kohtaan,
mutta myös väsyy tunteeseen

• Sijaistraumatisoituminen: kenties vielä vakavampi kuin
myötätuntouupumus.

• Sijaistraumatisoituminen tarkoittaa henkilön sisäisessä maailmassa
tapahtuvaa kielteistä muutosta, joka kohdistuu omaan tunnemaailmaan,
reaktioihin ja asioille annettuihin merkityksiin. Ei perustu yksittäiseen
tapahtumaan, kehittyy pikkuhiljaa.

Suutarin lapsilla ei ole
kenkiä?
Terveydenhuoltoon hakeutuville työntekijöille on
tyypillistä, että he pyrkivät näille aloille
kutsumuksellisista syistä. He haluavat auttaa ja
hoitaa toisia ihmisiä. Se merkitsee sitä, että näillä
ihmisillä yleensä on poikkeuksellisen korkea
työmoraali. He eivät käy työssä vain siksi, että
saavat elantonsa vaan myös toteuttaakseen sitä
elämäntehtävää, jonka he ovat valinneet.
Heille on paineen edessä taipumus mieluummin
uhrautua ja uuvuttaa itsensä kuin tinkiä eettisestä
vastuuntunteestaan potilaan edessä. Ihmissuhde-
ja hoitotyölle on tyypillistä, että se on hyvin
kompleksista verrattuna monien muiden tehtävien
selkeyteen. Työntekijät itse tuntevat suurta
epävarmuutta siitä, miten he kykenevät
jäsentämään ja erottamaan työssään sen, mikä
siinä on oleellista ja ammatillista.

(Keski-Luopa 2001)
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Miten ja millä tunteminen
perustellaan?
Pulmallista akateemisille aloille on työn
tuntuminen / tunteminen.

Tunteita, kokemuksia, tietoisen ymmärryksen
ja tiedostamattoman rajaa ja sen vaikutusta
subjektiiviseen ja / tai kollektiiviseen
kokemukseen on vaikea mitata ja arvioida.
Hoito- ja ihmissuhdealojen työlle on
ominaista, että työntekijä itse joutuu välillä
yllättäenkin psyykkistä jaksamista vaativiin
tilanteisiin omine tarpeineen ja tunteineen.
Pelkkä teoreettinen tieto ei välttämättä aina
suojaa tai ratkaise sitä, miten kuormittavaksi
tai vaativaksi koettu tilanne muuttuu ja miten
se ratkeaa tai selvitetään.

…Koska omalla toiminnalla ja
päätöksillä käytännön työssä voi olla

suoria vaikutuksia potilaan terveyteen.

Se miltä tuntuu olla tekemisissä epävarmuuden, ratkaisemattomien tilanteiden, riittämättömyyden,
pelon ja ahdistuksen kanssa jää usein käsittelemättä ja sanoittamatta käytännön työssä.

(Korona / muutos)kriisin yhteydessä työntekijä joutuu sietämään ja ottamaan psyykkisesti
kannettavakseen oman, potilaan, läheisten, työyhteisön ja julkisuuden paineiden tunnetaakan.
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Muutoskyvykkyys?
Miten työntekijä osana työyhteisöä pysyy jatkuvien muutosten mukana?

Itseohjautuvuudesta yhteisöohjautuvuuteen

Resilienssi
(lat. re-salire = hypätä takaisin, engl.
resilience = vaikeuksista takaisin
ponnahtamisen kyky)

Kyky nähdä tai luoda merkitys vastoinkäymiselle tai
kärsimykselle

Varhaiset kokemukset vaikuttavat myöhempään
sopeutumiskykyyn tai sen puutoksiin

Ei pysyvä tai aina samanlaisena säilyvä piirre

Aivojen neuroplastisuus tarkoittaa aivojen kykyä
muuttaa toimintaansa ja rakennettaan kokemuksen
ja tiedon myötä

Aivotutkimuksissa on todettu resilienssiin liittyvän
tehokas tiedon prosessointi ja säätely eri
aivoalueiden kesken

(Walsh 2016)
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Resilienssi

Tarkoittaa
• kimmoisuutta, joustavuutta, mukautumiskykyä ja vastustuskykyä elämän

paineille, kykyä selviytyä ja toipua
Ominaisuus
• Joka kehittyy, kun elämässä koetaan sopiva määrä vaikeuksia ja

vastoinkäymisiä
• Vaikeuden kohdatessa saadaan sen käsittelyyn riittävästi opastusta ja

tukea, jolloin voi syntyä ja kehittyä kokemus, että vaikeista tilanteista voi
selviytyä

Luottamusta
• Siihen, että on kyky selviytyä

Resilienssi
Meillä kaikilla on luontainen kyky selviytyä hyvin ja löytää sopeutumiskeinoja

vaikeissakin tilanteissa

Resilienssin muodostavat ”kimppu” erilaisia käyttäytymis- ja ajattelumalleja sekä
toimintatapoja, joita kaikkia voi kehittää koko elämän ajan
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Korkean resielienssin kanssa korreloi

• Kyky säädellä tunteita myös
painetilanteissa

• Impulssikontrolli
• kyky kontrolloida impulssejaan tekee

toiminnasta ennakoitavissa olevaa ja
hallittua

• Kykyä keskittyä tiettyyn asiaan ja
sulkea mieli turhilta impulsseilta

• Usein liitetään myös kypsyyteen ja
aikuisuuteen

• Realistinen optimismi
• sukua ratkaisukeskeisyydelle
• kyky nähdä ja tunnistaa syy-

seuraussuhteita ja tehdä niistä
johtopäätöksiä sekä löytää ratkaisuja

• Pystyvyys
• vahva perusluottamuksen tunne sekä

itseään, että ympäristöään kohtaan
• pystyvyys luo uskoa omaan

aikaansaamiskykyyn
• Empaattisuus

• taitoa ja tahtoa asettua toisten asemaan
ja tunnetiloihin ja sitä kautta ymmärtää
muita

• kykyä myötäelää, kuitenkin niin, etteivät
oma minä ja tunteet sekoitu liikaa
kohteeseen

• Uudelle altistuminen
• halua ja rohkeutta kokeilla uusia asioita
• uteliaisuutta edistää omaa

henkilökohtaista ja ammatillista kasvua

Millä tavoin auttaja voi auttaa itseään?

Tähän kysymykseen ei useinkaan ole suoria vastauksia.

Sisältääkö oma ammatti-identiteetti käsityksen omasta haavoittuvuudesta,
jaksamattomuudesta tai epävarmuudesta, tietämättömyydestä vai pohjautuuko
se vahvuuden, ratkaisemisen ja kestämisen vaatimuksiin?

Miten sisäistetty ammatti-identiteetti kykenee kestämään omaa ja työyhteisön
epäselvyyttä ja selitysten ja vastausten keskeneräisyyttä – sitä, ettei tiedetä tai
osata vastata.

41

42



15.6.2022

22

Miten yksittäinen työntekijä
pystyy erottamaan omat ja

työyhteisön tunteet?
Kyky erillisyyteen ja terveeseen rajaamiseen nousevat erityisesti kriisi- ja muutostilanteissa merkittäviksi tekijöiksi

yksilön jaksamisen näkökulmasta, kun normaaliolojen rutiinit ja rakenteet ovat heikentyneet.

Selviytymistä tukee tai heikentää yleensä aikaisemmat omat kokemukset selviytymisestä työelämässä.

Miten työyhteisö on
kokenut yhdessä vaikeat
tilanteet?
Työyhteisön ilmapiirillä voi olla myös hyvin
merkittävä osuus jaksamiseen kriisin ja
muutoksen keskellä.

Avuttomuuden ja osaamattomuuden tunne
ovat riskitekijöitä pitkittyneessä kriisissä ja
muutostilanteissa myös työyhteisön
yhteisenä kokemuksena.

Kun työelämä kuormittaa, voiko mitä
suuremmissa määrin, olla kysymys
tunteista?

43

44



15.6.2022

23

Miten voi tukea työyhteisön
työssä jaksamista ja rohkaista
tunnistamaan riskitekijöitä, jotka
heikentävät työssä jaksamista?
Työyhteisö voi yhdessä, tietoisesti päättämällä ja
sopimalla:

aktiivisesti pitää yllä tietoa siitä, että kriisi/muutostilanteen
vaikutukset tunnistetaan ja ymmärretään osana työn
tekemistä tällä hetkellä.

Kun työyhteisö osoittaa ymmärrystä tilanteen
vaativuudesta konkretisoimalla ja sanoittamalla
tapahtumia, tilanne vakautuu ja normalisoituu
vähitellen

sanoittaa ja kuvailee aktiivisesti ja säännöllisesti
kriisitilanteen vaikutuksia reflektoimalla havaintoja,
kuulemiaan ja näkemiään asioita ja vaikutuksia suhteessa
työyhteisöön ja työntekemiseen.

osoittaa yhteistä ymmärrystä tilanteen kuormittavuudesta
ja sallii sen (tunteiden ja kokemusten) ilmaisun. Tiedostaa,
että tukea ja apua tilanteen käsittelyyn on tarjolla koko ajan
(mikäli sitä on).

Kriisi / muutostilanteessa työhyvinvoinnin
edellytyksenä on yhteys itseen ja toisiin.

Auttajan = työntekijän
tärkein tehtävä on olla

yhteydessä itseensä ja kyetä
tunnistamaan mitä tarvitsee
hyvään palautumiseen myös

psyykkisesti.

Oman vireystilan
tunnistaminen ja kyky

säädellä sitä on merkittävä
selviytymiskeino.

Optimaalinen vireystila
mahdollistaa työstä ja

vaikeista asioista
selviytymisen.

Optimaalisella tasolla
työntekijä jaksaa ajatella,
ilmaista mielipiteitään ja
tunteitaan, olla aktiivinen

toimija ja osallistua
yhteiseen keskusteluun ja

tehtäviin.

Hyvinvoiva työntekijä jaksaa
puolustaa itseään, mutta

pystyy olemaan joustava ja
samalla pitämään omia

rajojaan yllä.

On normaalia, että reagoi eli
tuntee ja kokee myös
vastustusta muuttuvia

tilanteita kohtaan, mutta
pystyy kuitenkin jatkamaan

niitä asioita, joita on tarkoitus
tehdä.
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Vireystilojen vaihtelu – sietoikkunan tarkkailu-
kehollisuus

Ylivireys:
• halu paeta, taistella, huutaa, riehua
• Rauhattomuus, levottomuus, hätkähtely, levottomuus, jännittyneisyys, vapina
• Viha, pelko, paniikin tunne, ahdistus, hermostuneisuus, ärtymys, vaaran tunne, turvattomuus, epämukava

olo
• Keskittymisvaikeudet, häiriöherkkyys, nukahtamisvaikeudet, vaikeus rentoutua, kireys
• Rauhaton mieli, pakko-ajatukset, toistuvat ajatukset, herkkyys hämmentyä ja stressaantua

Optimaalinen taso:
• Hallinnan tunne, kyky tehdä päätöksiä, pystyvyys, kyky käsitellä asioita reagoimisen sijaan, kyky vastata

haasteisiin
• Uteliaisuus, sitoutuneisuus, kiinnostus, turvallinen ja varma olo
• Maltillisuus, rauhallisuus, rentous ja levollisuus

Alivireys:
• Eleettömyys, heikkous, pysähtyneisyys, ilmeettömyys, voimattomuus, kyvyttömyys liikkua
• Tunteiden latteus, tylsistyminen, turtuneisuus, tyhjyys, alistuvuus, innottomuus, välinpitämättömyys
• Hitaus, kyvyttömyys ajatella selkeästi, pitkästyminen, epätodellinen tai sekava olo, apatia, velttous
• Raskas olo, energiattomuus, nukahtelu päiväsaikaan
• Masennus, epätoivo, motivoitumattomuus, ilottomuus, toivottomuus, lannistuneisuus

Oman vireystilan
tunnistaminen ja säätely
Tietoisuus, säätely ja rajat

– Hengitys, lihasjännityksen säätely, ankkurit,
fyysisen ja emotionaalisen etäisyyden säätely,
mielikuvien hallinta

– Vireystilaan vaikuttavien tekijöiden
tunnistaminen:

uni, ruoansulatus, fyysinen tila

– Työntekijän oman huomion kiinnittäminen
kehotietoisuuteen vähentää
sijaistraumatisoitumisen ja loppuunpalamisen riskiä

(Ropponen: Forrester, Rothchild, Shiffrar& Turner)
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Matalan kynnyksen tukitoimet
rauhoittavat ja tukevat
vahvasti stressistä
palautumista.

Kun työyhteisö osoittaa ymmärrystä
tilanteen vaativuudesta konkretisoimalla ja
sanoittamalla tapahtumia, tilanne vakautuu
ja normalisoituu vähitellen.

Epätietoisuus vähenee ja turvallisuuden ja
työtilanteen hallinnan tunne lisääntyy.

Työntekijän mahdollisuus esim. vetäytyä
hetkeksi johonkin rauhalliseen tilaan
työpäivän aikana pitämään taukoa,
mahdollisuus puhua kokemastaan
työyhteisössä tai työterveyshuollossa sekä
johdon, että työntekijöiden mahdollisuus
esim. työnohjaukseen nopeuttaa
palautumista, mutta ennen kaikkea työssä
jaksamista ja yleistä työhyvinvointia.

Mitä tehdä jos itse tarvitset apua?

• Ammattirooli ei suojaa keskeneräisyydeltä tai haavoittuvuudelta
• Tunnista muutokset itsessäsi, älä peittele tunteitasi/ajatuksiasi

• Tiimin tuki
• Esihenkilö
• Työterveys
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TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

• Työntekoa tukeva organisaatio
• Työntekoa palveleva johtaminen
• Selkeät töiden järjestelyt

• Yhteiset pelisäännöt
• Avoin vuorovaikutus

• Toiminnan jatkuva arviointi

©Pekka Järvinen: Toimivan työyhteisön peruspilarit

SELKEÄ
ORGANISAATION
PERUSTEHTÄVÄ

SELKEÄ OMA
PERUSTEHTÄVÄ

Traumainformoitu organisaatio

auttaa asiakkaita ja työntekijöitä tulemaan kohdatuksi turvallisessa ilmapiirissä, joka
q tietää trauman yleisyydestä väestön tasolla
q tunnistaa trauman merkit ja oireet
q osaa toimia traumatietoisesti tavallisissa arjen vuorovaikutustilanteissa ja
q ehkäisee uudelleentraumatisoitumista palveluiden piirissä.

Traumainformoitua työtä voidaan tarkastella sekä yksilö- että rakenteellisella tasolla.
• Yksilötasolla työ on itseymmärryksen lisäämistä ja tietoista, myötäelävää yhteyttä toisiin

ihmisiin.
• Rakennetasolla se on yhteisöjen, organisaatioiden, jopa yhteiskunnan kehittämistä

traumainformoiduiksi.

SAMSHA, 2014
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Traumainformoidun järjestelmän tavoitteena on, että tunne ja informaatio
kulkevat yhteisössä läpinäkyvästi ja esteettömästi.

Käsittelemättömät tunteet, sanoittamattomat kokemukset ja salaisuudet
luovat varjojärjestelmää, jotka estävät meitä saavuttamasta omia ja
yhteisömme päämääriä. Pahimmassa tapauksessa ne voidaan valjastaa
pahan voimaksi.

Yhteisöllinen trauma voi näyttäytyä alistavina johtamiskäytäntöinä,
kiusaamisena, syrjintänä tai tosiasioiden kieltämisenä.

Myötätunto, hyväntahtominen ja
psykologinen turva

ovat uusiutumiskyvyn edellytyksiä

"Myötätuntoinen organisaatiokulttuuri edistää sitä, että työntekijät kykenevät
kohtaamaan myös asiakkaansa myötätuntoisemmin "

(Pessi & Martela, 2017)
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