
SoteNavi työpaja 17.4.2018

Kenen vastuulla on työntekijän hyvinvointi?

Kiireen hallinta ja itsensä johtaminen

Merja Sinkkonen
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Hetki itselle – oman työhyvinvoinnin tila

https://www.youtube.com/watch?v=xAjjauEoCqE

https://www.youtube.com/watch?v=xAjjauEoCqE
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Missä mennään?

Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot yleistyneet 

kaikissa ikäryhmissä ja erityisesti naisilla / Kela 4.4.2018

Lakkaa puhumasta kiireestäsi ja ole läsnä 

– kiirettä voi itse vähentää ja se kannattaa / YLE 5.3.2018

”Stressiä tuottaa kiire, kova paine, epäselvät työtehtävät ja 

muu psyykkinen paine sekä kokemus, ettei voi hallita työtään 

eikä vaikuttaa siihen, mitä työssä tapahtuu”, 

Marianne Virtanen sanoo. / HS 11.4.2018

”Tunneammateissa” on vaara joutua jaksamisen äärirajoille –

tietyillä aloilla masennuslääkkeitä kuluu erityisen paljon



Miksi? Työelämä muuttuu

- Tulevaisuusväitteitä työstä vuonna 2025

• Työ teknologisoituu, automatisoituu ja siinä hyödynnetään digitaalisia 

palveluja 

• Tulevaisuuden työ muistuttaa jazz-improvisaatiota / elokuvantekoa 

• Työurat monimuotoistuvat: uraputkista siirrytään uramosaiikkeihin 

• Epätyypillisyys leimaa kaikkia töitä, kaikki ovat jollakin tavalla yrittäjiä 

• Verkkomaisuus työntyy kaikkialle 

• Työ merkityksellistyy mielekkääksi toiminnaksi, elämyksiä ja merkityksiä 

tuotetaan ja kulutetaan 

• Ammatit muuttavat muotoaan, ammattiosaaminen hybridisoituu

• Osaamisen painopiste siirtyy substanssiosaamisesta metaosaamiseen 

• Uusi sukupolvi tulee ja haastaa vallitsevat työelämän käytännöt 
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Laulainen 2010
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Kiire, 

stressi, 

uupumus

Itse-

ohjautuvuus

Kiireen ja 

uupumuksen 

hallinta

Itsensä 

johtaminen



Kiire – oma suhde väittämiin? 
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Nopeampi on aina parempi kuin hidas

Työt loppuvat tekemällä

Jatkuvasti kiireinen on tehokas

Paljon töitä johtaa väistämättä kiireeseen (= jännitteiseen 

tilaan)

Määrä on menestymisen mittari

20% työtehtävistä tuo 80% tuloksesta



Mistä kiire ja stressi johtuvat?

• Jatkuvan tavoitettavuuden harha

• Sähköposti

• Informaatioähky

• Kiristynyt kilpailu

• Väärä kunnianhimo

• Täydellisyyden tavoittelu

• Työpaikan menettämisen pelko

• Yksityiselämän todellisuuden kohtaamisen pelko
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Stressiin vaikuttavat tekijät (Nurmi 2017, Pietikäinen 200)

• Laukaiset tekijät (menetys)

• Pitkän aikavälin kuormitustekijät (ylikuormitus)

• Altistavat tekijät (ajattelumallit)

• Ylläpitävät tekijät (huonot elämäntavat)

• Suojaavat tekijät (vastavuoroiset ihmissuhteet)

• JAKSAMISTA TUKEVAT AJATTELU- JA 

TOIMINTAMALIT

• HALLINTAKEINOT
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Työstressin teoreettiset mallit

• Karasekin (1979) työn vaatimus-hallinta-malli

• Warrin (1987) vitamiinimalli

• Siegristin (1996) ponnistus-palkkio-malli

• Mackeyn ja Perrewén (2014) AAA-malli

– Arviointi, syyselitykset, sopeutuminen
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Feldt & Kinnunen & Mauno 2017



Työuupumus

• Pitkittyneen stressin seurauksena kehittyvä häiriötila

– Uupumusasteinen väsymys

– Kyynistynyt asenne työhön -> työn mielekkyys katoaa

– Heikentynyt ammatillinen itsetunto
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Työuupumus - näistä merkeistä tunnistat sen:

1. Töihin lähteminen voi tuntua ahdistavalta ja vaikealta. Elämä tuntuu 

suorittamiselta ja merkityksellisyyden tunne alkaa olla hukassa.

2. Töissä on riittämätön olo, etkä tahdo saada mitään aikaiseksi. Keskittyminen on 

vaikeaa ja hoidettavia asioita unohtuu. Myös virheitä voi tulla aiempaa enemmän. 

Ammatillinen itsetunto voi olla koetuksella.

3. Olosi on väsynyt ja innoton. Myös mieluisat asiat jäävät, koska energiaa ei tunnu 

riittävän.

4. Olet huonolla tuulella, ärtyisä ja ajattelet aiempaa kyynisemmin.

5. Et jaksa tavata muita ihmisiä työssä tai sen ulkopuolella. Koska haluat olla 

rauhassa, saatat huomaamattasi eristäytyä muista.

6. Kaikki kiputilat eivät välttämättä johdu huonosta työergonomiasta, sillä ihmiskroppa 

reagoi uupumukseen monin tavoin. Esimerkiksi vatsavaivat, lihaskireys ja päänsäryt 

lisääntyvät. Myös flunssat tarttuvat herkemmin kuin aiemmin.

7. Huolet tulevat uniin, nukahtaminen kestää ja saatat heräillä murehtimaan. Uni ei 

välttämättä ole palauttavaa. Äärimmilleen vietynä viikonloput tai lomat eivät tunnu 

palauttavilta.

Lähde: Uupumuksen tunnusmerkit ovat listanneet työterveyslääkäri Auli Havulinna ja työpsykologi 

Anneli Romana (2018).
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Myötätuntouupumus

• Myötätuntoiset ihmiset ovat elämäntaiteen neroja, 

tärkeämpiä ihmiskunnan arvokkuudelle, turvallisuudelle 

ja ilolle kuin tieteentekijät. Albert Einstein

• Myötätuntouupumus (compassion fatigue) on käsite, 

jonka amerikkalainen Charles R. Figley kehitti 

kuvaamaan auttajantyössä ilmenevää sekundaarista 

posttraumaattista stressireaktiota. Ensimmäinen kirja 

aiheesta kirjoitettiin v. 1995. Ilmiö kuitenkin yhtä vanha 

kuin ammatillisen auttamistyön historia.
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Kiireen kesyttämisen tasot (Kulovesi 2007)

1. Sitoutuminen

 Ajanhallinta: kirkastetut tavoitteet, suunnittelu, tärkeysjärjestys

2. Keskittyminen

 Mielen hallinta, kehon hallinta

3. Itsensä arvostaminen

 Pysähtymisen merkitys: rajat, oman kehittymisen arviointi ja 

suunnittelu
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Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät

Asenteet

Organisaatio

Työn hallinta

Johtaminen
TyöyhteisöMinä 

itse

Manka & Manka 2016
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https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoaika/ajanhallinta/



Työuupumuksen hoito / muutoksen käyrä (Nurmi 2017, 

Sulin 1996)

Ei-vaihe

Epätietoisuus, 

torjunta, hämmennys

Pelko ja muut negatiiviset 

tunteet, väsymys, ylikierrokset

Lamaannus, alavireisyys, energia vähissä

20.4.2018Merja Sinkkonen19

Ajelehtiminen

Kyllä-vaihe

Uudet arvot, uudet tavat 

suhtautua asioihin

Toiveikkuus, uudet ajattelu-

ja toimintatavat rakentuvat

Luottamus omaan selviytymiseen 

vahvistuu asteittain



Työ työhyvinvoinnin lähteenä (Juuti & Salmi 2014)

Harrasteluonteinen 

työ

Virikkeellinen työ

Tylsä työ Raskas työ
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Työn kuormittavuus

Vähäinen Suuri
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Kokonaiskuntoisuus (Sydänmaalakka 2006, Rytikangas 2008)

Tietoisuus eli aito minä

Ammatillinen 

kunto 

TYÖ

Fyysinen 

kunto 

KEHO

Psyykkinen 

kunto 

MIELI JA 

AJATTELU

Sosiaalinen 

kunto 

TUNTEET JA 

IHMISSUHTE

ET

Henkinen 

kunto 

ARVOT

UUDISTUMISKUNTO

Itsetuntemus, itseluottamus ja itsetutkiskelu
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Miksi itseohjautuvuutta? Työelämän muutos… 

1. Muutosnopeus – ei aikaa hioa prosesseja

2. Työtehtävien murros
• Luova asiantuntija & Inhimillinen vuorovaikutus

• ”Luovuus ja ongelmanratkaisu ovat asioita, joita ei pysty kepillä 

johtamaan”

3. Informaatioteknologian läpimurto – isojen joukkojen 

keskinäinen koordinointi mahdollista
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Itseohjatuvuus (Martela & Jarenko 2017)

• Yksilön ominaisuus

• Henkilön kyky toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolisen 

ohjauksen ja kontrollin tarvetta

• Edellytyksenä

– Itsemotivoitunut

– Selkeä päämäärä

– Tarvittava osaaminen päämäärän saavuttamiseksi

• Myös kyky johtaa itseään 

– Ajanhallinta, resurssien hallinta, priorisointi…
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Itsensä johtaminen

• Voidakseen johtaa itseään, on tunnettava itsensä. Hyvä 

itsetuntemus ja -luottamus on tärkeä pohja itsensä 

johtamiselle.

• Itsensä johtaminen on tavoitteellisuutta, itsetuntemusta 

ja sen kehittämistä. Psyykkistä ja fyysistä 

henkilökohtaista hyvinvointia, stressin ja ajankäytön 

hallintaa, tunneälykkyyttä, tunteiden hallintaa, 

muutosvalmiutta ja muutosten hallintaa.
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Itsensä johtaminen (Salmimies & Ruutu 2014)

• Kehittymiseen ja oppimiseen liittyvät asenteet

– Asenne kertoo henkisestä valmiudesta

• Oppimistyylit

• Motivaatio

• Mielen toiminta

1. Tarkista rajoittavat uskomuksesi!

2. Älä arvota

3. Kehitä kärsivällisyyttäsi

4. Opettele vasta-alkajan mielentila

5. Luota itseesi

6. Yritä vähemmän ja ole enemmän

7. Hyväksy tosiasiat

20.4.2018Merja Sinkkonen25



Itsensä johtaminen käytännössä

• Pyri pääsemään eroon kiireen tunteesta. Iso osa 

kiireestämme on itse luotua mielentilaa.

• Priorisoi. Seuraa mihin aikasi käytännössä kuluu, 

keskitytkö oikeisiin asioihin?

• Ole läsnä siinä tilanteessa missä olet, keskity yhteen 

asiaan kerrallaan.

• Ota etäisyyttä töihin hyvissä ajoin ennen 

nukkumaanmenoa, ei ruutuaikaa viimeiseen tuntiin. 

Hyvät ja levolliset yöunet ovat kaiken perusta.

• Olemme ison osan valveillaoloajasta töissä, siitä 

kannattaa ottaa ilo irti.
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Kaksi johtamisen trendiä 2010-luvulla

• Itsensä johtamisen osaamisen merkitys työelämässä on 

koko ajan kasvanut 2010-luvulla 

– Trendi 1: Valmentava johtajuus

• Valmentavassa johtajuudessa saadaan työntekijä itse ajattelemaan ja 

ratkaisemaan omia ongelmiaan, saadaan ihmiset oivaltamaan ja toimimaan 

oma-aloitteisesti, annetaan työntekijöille vastuuta ja päätösvaltaa, 

rohkaistaan työntekijöitä ottamaan vastuuta, tuetaan työntekijöitä tekemään 

omia päätöksiä. 

– Trendi 2: Itseohjautuvuus

• Maailmassa on koko ajan enemmän organisaatioita, joissa ei ole johtajia 

eikä esimiehiä. 

• Sitä mukaa, kun itseohjautuvuus organisaatioissa lisääntyy, niin vaatimus 

työntekijöiden hyvästä itsensä johtamisesta lisääntyy.
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Pohdittavaa

- Lähijohtajien uusi rooli?

- Työn tavoitteet / mittaaminen?

- Oman yksikön tuloksen optimointi?

- Kokonaisuuden hallinta?

-Työntekijän osaamisvaatimusten 

muutos?
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Kiitos!
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