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Koulutuksen tavoite

17.10.2021

- ymmärtää auttamistyön vaikutukset omaan hyvinvointiin

- keskustella myötätuntouupumuksesta ja sijaistraumatisoitumisesta

- pohtia stressin ja kuormituksen vaikutuksia itseen ja työyhteisöön

- saada tietoa erilaisista työhyvinvointia lisäävistä keinoista



Pohdittavaksi
Mitä uskomuksia, asenteita ja odotuksia auttajaan ja auttamistyöhön liittyy?

18.10.2021



Auttamistyö

- Empaattiset ihmiset hakeutuvat auttamistyöhön

- Auttamistyössä kohtaamme toisten ihmisten kärsimystä 

ja hätää, mikä aiheuttaa stressiä

- ”Halun ymmärtää tulisi olla suurempi kuin halun 

auttaa” (Klemettilä 2019)

- Niin kauan kuin on ollut ihmisten välistä myötätuntoa, 

niin todennäköisesti yhtä kauan on koettu myös 

myötätuntouupumusta

- Auttamistyön kielteisiä vaikutuksia on kuvattu jonkin 

verran mm. työuupumustutkimuksissa ja puhutaan 

auttamistyön kuormittavuudesta, mutta melko vähän 

keskitytään selvittämään syvemmin 

vuorovaikutussuhteiden dynamiikkaa tai työn 

kuormittavuuden vaikutuksia työntekijään ja hänen 

elämäänsä 
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“Odotus, että voisimme lähes päivittäin olla 

yhteydessä inhimillisiin tragedioihin ja iloon 

ilman, että ne vaikuttaisivat meihin, on yhtä 

epärealistinen kuin odottaa säilyvänsä 

vedessä kuivana.”

Rachel Naomi Remen



Pohdittavaksi

18.10.2021

- Mikä on saanut minut 
hakeutumaan 

auttamistyöhön?

- Mitä keinoja minulla on työn 
aiheuttaman stressin 

käsittelyyn?

- Mistä tiedän, että palaudun 
riittävästi ja oikea-aikaisesti? 



Käsitteitä

18.10.2021

- Sympatia on lähtöisin kreikankielisestä sanasta ”sympatheia”. Se tarkoittaa 
myötätuntemista, toisen ihmisen mielihyvän, myötäilon tai mielipahan, säälin kokemista 
omina aitoina tunteina, eläytyen emotionaalisesti toisen tilanteeseen. Sympatia on 
automaattista peilautumista toisen tunteisiin ja kokemuksiin ja se suuntautuu toiseen 
ymmärtävinä ajatuksina, ollaan "samassa veneessä, samassa tunteessa”

- Empatia pohjautuu kreikankieliseen sanaan ”empatheia”. Empatia tarkoittaa 
kiintymystä, samaistumista toiseen henkilöön ja eläytymistä hänen tunteisiinsa. 
Empatia on taitoa eläytyä toisen tilanteeseen, olla toisen "nahoissa" kuitenkin 
ulkopuolisen silmin. Empatiaa on selitetty tieteellisesti ja tultu johtopäätökseen, että 
empatia ei kuitenkaan ole ainoastaan psykologinen ilmiö, vaan se on myös fyysinen 
ilmiö. Toisinaan kuultu termi somaattinen empatia kuvaa empatian kehollisia puolia. 



Käsitteitä

- Sivistyssanakirjan mukaan myötätunnon käsitteellä tarkoitetaan tietoisuutta toisen 

kärsimyksistä ja halua toimia sen helpottamiseksi. Myötätunto edellyttää sympatiaa ja 

empatiaa, se on tekemistä ja toimintaa. Se on tietoisuutta eli kykyä havaita, huomata, 

tunnistaa ja ymmärtää kohtaamamme ihmisen tilanne ja tunnetila. 

- Mentalisaatio tarkoittaa yksilön kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa ja 

kokemusta. Mentalisaatio on kyky pohtia, millaisia mielen tiloja voi piillä ulospäin näkyvän 

reagoinnin ja käyttäytymisen takana. Tunteiden lisäksi mentalisaatio kohdistuu myös 

esimerkiksi tarkoitusperään ja toiveisiin. Mentalisaatioon kuuluu niin tietoinen kuin 

automaattinenkin mielen tilojen pohdinta. Mentalisaation erottaa lähikäsitteistä 

(kuten metakognitiosta, mielen teoriasta ja tietoisuustaidosta) se, että mentalisaatio koskee 

nimenomaisesti mielen tiloja ja kohdistuu sekä itseen että toisiin.
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”Kun empatia loppuu, 
tulee 
myötätuntouupumus”
TYÖNTEKIJÄ EI PALAUDU NORMAALIN LEVON AIKANA

18.10.2021



Myötätuntostressi ja –uupumus

18.10.2021

Charles R. Figley (1995) otti käyttöön myötätuntouupumuksen käsitteen kuvaamaan asiakkaan 
kärsimykselle altistumisesta johtuvaa myötätuntostressiä

Myötätuntouupumus on suora seuraus siitä, että auttaja altistuu asiakkaan kärsimyksille ja vaikeuksille 
työpaikalla ja kotona (Figley 1995)

Tyypillisiä myötätuntouupuneen ihmisen tuntemuksia ovat fyysiset stressireaktiot, sisäinen turtuneisuus, 
kyynisyys, ammatillisen itsetunnon heikkeneminen sekä ihmissuhdeongelmat työssä ja yksityiselämässä

Myötätuntouupumuksen kehittymiseen vaikuttavat asiakassuhteeseen, työntekijän yksityiselämään ja 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sekä työyhteisöön ja organisaatioon liittyvät riskitekijät



Sietoikkuna/ Polyvagaaliteoria

AUTONOMISEN H ERMOSTON O S A H ERMOSTOA AKTIVOIVA 

T ILANNE

LOP PUTULOS

Sympaattinen hermosto Vaaratilanne

Fyysinen uhka

Psyykkinen uhka

Stressi 

Aggressio ja hyökkääminen

Pelko ja pakeneminen

Paniikki

Ahdistus

Ventraalinen vaguskompleksi Turvallisuuden kokeminen

Rauhan tila

Hermostollinen rakenne kehittyy hyvien kokemusten 

myötä 

Oppimiskyky on parhaimmillaan

Tunteiden säätelytaito kehittyy

Mielenterveys kohenee

Dorsaalinen vaguskompleksi DVK Kuolemanvaara

Vaikea masennustila

Voimakas häpeän tila

Alistuminen 

Lamaantuminen 



Myötätuntouupumuksen 
riskitekijät (Figley 1995)
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- Myötätuntouupumuksen 
kehittymisessä on tunnistettavissa 
neljä keskeistä tekijää: 

•Huono itsestä huolehtiminen 

•Oma ratkaisematon trauma

•Kykenemättömyys tunnistaa ja hallita 
työstä johtuvaa stressiä

•Tyytymättömyys työhön 



Myötätuntouupumuksen oireita 
(Figley 2002)

Kognitiivinen Emotionaalinen Käyttäytyminen Ihmissuhteet Somaattinen Työelämä

Keskittymiskyvyn 

aleneminen

Voimattomuus Kärsimättömyys Vetäytyminen 

kontakteista

Hikoilu Alentunut 

motivaatio

Alentunut 

itsetunto

Ahdistus Univaikeudet Vähentynyt 

kiinnostus 

läheisyyteen

Hengitysvaikeudet Työtehtävien 

välttäminen

Täydellisyyden 

tavoittelu

Viha Alakuloisuus Epäluottamus Kivut ja säryt Negatiivisuus

Apaattisuus Pelko Toivottomuus Ylisuojelu Sydänoireet Pikkuseikkoihin 

takertuminen

Vähättely Surullisuus Ruokahalun 

muutokset

Yksinäisyys Huimaus Ristiriidat

Itsetuhoajatukset Ylisensitiivisyys Onnettomuus-

herkkyys

Lisääntyneet 

konfliktit

Immuunijärjes-

telmän häiriöt

Työtovereista 

etääntyminen
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Jääskeläinen (pro gradu-
tutkielma) 2019

- Keskeisimpänä tutkimustuloksena voidaan pitää sitä, että sosiaalityöntekijän 

myötätuntouupumuksen kehittymiseen vaikuttaa asiakasaltistus, mutta myös henkilökohtaiset 

ominaisuudet

- Yllättävä tutkimustulos on se, että työyhteisön toimintaan ja organisaatioon liittyvät riskitekijät 

tunnistettiin suurimmaksi sosiaalityöntekijän myötätuntouupumusta aiheuttavaksi syyksi

- Myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisyssä on tarkoituksenmukaista lisätä 

myötätuntotyytyväisyyttä, koska sen katsotaan lieventävän työstä aiheutuvien stressitekijöiden 

kielteisiä vaikutuksia
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ProQOL R-IV

Ammatillinen 

elämänlaatuasteikko

Myötätuntotyytyväisyys ja 

uupumusmittari
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Miten työ on muuttanut minua?
Mitä läheiseni vastaisivat, jos kysyisin, miten työ on muuttanut minua?

18.10.2021



Sijaistraumatisoituminen 
(Rothschild 2010)

- Auttajan kokemia asiakkaan/autettavan trauman ilmentymiä ja vaikutuksia

- Toisten traumatilanteet vaikuttavat auttajan hermostoon sijaiskokemuksena, auttaja siis 

traumatisoituu

- sekundaarinen posttraumaattinen stressireaktio, jonka oireet ovat lähes identtiset PTSD:n kanssa.

- Ylivireystilaan liittyvien oireiden lisäksi erityisesti turtuneisuus, kyynistyminen, joustamattomuus, 

eristäytyminen, keskittymiskyvyn vaikeudet ja ongelmat ihmissuhteissa muuttavat elämän oudolla 

tapaa hankalaksi

- vrt. Myötätuntouupumus = yleistermi, joka viittaa auttajalle syntyneeseen kärsimykseen

-→ molemmilla termeillä tarkoitetaan epäsuoraa traumaa
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Sijaisresilienssi

- Resilienssi on kykyä palautua muutoksista ja vastoinkäymisistä. Kykyä löytää rauhoittavia ja 

eteenpäin vieviä ajatuksia. Resilienssi auttaa joustamaan ja uudistumaan. 

- Sijaisresilienssi on myönteinen prosessi, jossa työntekijän kestävyys vahvistuu kontaktissa 

asiakkaan kestävyyteen (resilienssiin)

- Kyky oppia myös toisen voimavaroista; työssä ollaan toistuvasti yhteydessä asiakkaiden 

voimavaroihin ja eheytymiseen

- Edellyttää työntekijältä asennetta kuulla, nähdä ja tunnistaa asiakkaan mahdollisuuksia ja 

vaihtoehtoja

- Voimavarainventaario
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Pohdittavaksi

- Miten myötätuntouupunut työyhteisö 

toimii? 

- Miten työpaikallani on huomioitu vaativan 

ihmissuhdetyön kuormittavuus?

- Millainen ilmapiiri työyhteisössäni on? 

- Ovatko rakenteet ja johtaminen tukemassa

työhyvinvointia?

- Millaisia vaatimuksia ja odotuksia 

työhön/työyhteisöön kohdistuu?

17.10.2021



Miten myötätuntouupumusta voi 
hoitaa ja ehkäistä?

Työntekijä:

- itsehavainnointi

- ilmiön tiedostaminen ja normalisointi 

- omasta palautumisesta huolehtiminen

- omien rajojen vahvistaminen

- oman henkilöhistorian ja reaktiomallien 

ymmärtäminen, psykoterapia

- huumori ja nauru

Työyhteisö:

- yhteishavainnointi

- ilmiöiden tunnistaminen ja tiedostaminen

- ammatillinen vuorovaikutusilmapiiri

- yhteisöllisyyden vahvistaminen

(turvallisuus, luottamus)

- taito hyödyntää työnohjausta 

- hyvä johtaminen, toimivat rakenteet
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Keinoja myötätuntouupumuksen 
ennaltaehkäisyyn

- Eri lähteiden mukaan myötätuntouupumusta ennaltaehkäisevät interventiot voidaan jakaa kolmeen 

kategoriaan: henkilökohtaisiin, ammatillisiin ja organisaatioon liittyviin strategioihin tai työhön liittyviin 

keinoihin, vapaa-ajan keinoihin ja henkilökohtaisiin keinoihin.

- Tehostettu itsehoito - palauttavat ja kehotietoisuutta vaativat aktiviteetit, työn ja kotielämän 

tasapaino, hyvät sosiaaliset suhteet, riittävä uni ja ravinto, rajojen asettaminen

- Työnohjaus, verkostoituminen, tasapainoiset työpäivät lisäävät myötätuntotyytyväisyyttä. Työpäivän 

aikana pitää olla mahdollisuus ruokailuihin ja taukoihin. Lomat. Työkuorman kohtuullisuus. 

Ajanhallinta. Omien rajojen tunnistaminen. Turvallinen työyhteisö ja työnohjaus. Kouluttautuminen.

- Organisaatioiden tulisi aktiivisesti etsiä tapoja vähentää kohtuuttomia työkuormia, parantaa 

työolosuhteita ja lisätä työn arvostusta.
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Psykologinen palautuminen

- Moni havahtuu psykologisen palautumisen merkitykseen vasta stressaantuneena. Se kannattaisi 
kuitenkin pitää mielessä jo silloin, kun asiat ovat hyvin.

- Psykologinen palautuminen on ennen kaikkea sitä, että saamme mielemme irti työasioista

- Psykologinen palautuminen olisi tärkeää siksi, että se ehkäisee työstressin kasautumista

- Psykologista palautumista tapahtuu erityisesti silloin, kun ihminen voi uppoutua ja keskittyä johonkin 
itselleen mieluisaan, aktiiviseen tekemiseen

- Psykologista palautumista pitäisi tapahtua jo työpäivän kuluessa, ei pelkästään vapaa-ajalla. Työpäivän 
aikana olisi tärkeää voida pitää taukoja ja pieniä hengähdyshetkiä.

- Palautumista voi työnteon lomassa tavoitella myös tietoisilla harjoituksilla, esimerkiksi muutaman 
minuutin rauhallisella hengityksellä tai huomion suuntaamisella meneillään olevaan hetkeen.

- Myös rajanveto työn ja vapaa-ajan välillä tukee palautumista

19.10.2021



Psykologinen palautuminen

- Uni on kehon ja hermoston palautumisen kannalta se kaikkein tärkein asia

- Yksittäisen ihmisen palautumiskonsteilla ei päästä pitkälle, jos työpaikan olosuhteet ovat 
pielessä

- Jos työn vaatimukset tai työolot eivät ole kunnossa, muutoksen olisi lähdettävä niiden 
korjaamisesta

- Muutamakin lomapäivä arjen keskellä irrottaa usein mielen työasioista ja auttaa 
voimavarojen palautumisessa

- Palautumisen jättäminen pelkästään lomien varaan ei kuitenkaan ole pidemmän päälle hyvä 
ratkaisu

- Palautumista ei voi tehdä varastoon!
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“Toisen ihmisen tuskan 
ymmärtäminen ei ole sama kuin sen 
kokeminen. Auttamiseen tarvitaan 
ymmärrystä, mutta tuskan 
kokeminen voi estää auttamisen”

- ROTHSCHILD 2010
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Hyvinvoiva työntekijä:
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- Käyttää empatiaa

- Oppii muilta

- On mentalisaatiokykyinen

- Näkee toisten voimavarat

- Tunnistaa liiallisen stressin



Pohdittavaksi
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- Mikä on saanut minut 
hakeutumaan 

auttamistyöhön?

- Mitä keinoja minulla on työn 
aiheuttaman stressin 

käsittelyyn?

- Mistä tiedän, että palaudun 
riittävästi ja oikea-aikaisesti? 



Lähteitä ja lisämateriaalia

Empatia ja myötätuntouupumus: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/paloma-koulutus/osa-7

Jääskeläinen (2019). Myötätuntouupumuksen syitä ja seurauksia. Integroitu kirjallisuuskatsaus. Sosiaalityön pro gradu-tutkielma, Itä- Suomen

yliopisto.

Keinänen, M. & Martin, M. Mieli meissä. Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin 2019.

Määttä & Sulasalmi (2018). Myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito fysioterapeutin työssä. Opas Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin Psykiatrian tulosalueen fysioterapeuteille. Opinnäytetyö, OAMK.

Ogden, P. & Fisher, J. Sensomotorinen psykoterapia. Keinoja trauman ja kiintymyssuhdevaurioiden hoitoon 2016.

Pajulo, M., Salo, S. & Pyykkönen, N. (2015) Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä. Duodecim, 131 (11): 1050-7.

Poijula, S. Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito 2020.

Rothschild & Rand (2010). Apua auttajalle. Myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen psykofysiologia.

Sovijärvi, O., Arina, T. & Halmetoja, J. Biohakkerin Stressikirja 2018.

17.10.2021

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/paloma-koulutus/osa-7


Kiitos 
mielenkiinnostanne!

Mindventure Oy

Jonna Södervall

Linnankatu 10

90100 Oulu

jonna@mindventures.fi

045 606 4515

www.mindventures.fi

mailto:jonna@mindventures.fi
http://www.mindventures.fi/

