
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriisityön tekeminen ja kriisityötä tekevien 

työntekijöiden jaksaminen poikkeuksellisena 

koronavirusaikana 

 

 

 

 

 

LAB-ammattikorkeakoulu 

Sosionomi (AMK), Sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus 

2020 

Jasmin Lukkarila 

Laura Lehtinen 



 

 Tiivistelmä 

Tekijä(t)  

Lukkarila, Jasmin 

Lehtinen, Laura 

Julkaisun laji  

Opinnäytetyö, AMK 

Valmistumisaika 

2020 

Sivumäärä  

52 

 

Työn nimi 

Kriisityön tekeminen ja kriisityötä tekevien työntekijöiden jaksaminen poikkeuk-
sellisena koronavirusaikana 

  
Tutkinto 

Sosionomi (AMK) 

Ohjaavan opettajan nimi, titteli ja organisaatio 

Kari Malin, lehtori, Sosiaaliala 

Toimeksiantajan nimi, titteli ja organisaatio 

Lahden seudun kriisikeskus, Päijät-Hämeen Mielenterveysseura ry 

Tiivistelmä 

Opinnäytetyön tavoitteena oli koota tietoa COVID-19 vaikutuksista kriisityön tekemiseen 
ja kriisityötä tekevien työntekijöiden jaksamiseen poikkeusajan aikana. Opinnäytetyön 
toimeksiantajana oli Lahden seudun kriisikeskus. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada 
selville kriisityötä tekevien työntekijöiden yksilöllisiä kokemuksia kriisityön tekemisestä ja 
työssä jaksamisesta poikkeusaikana.   

Opinnäytetyössä hyödynnettiin laadullista tutkimusmenetelmää. Aineisto kerättiin tee-
mahaastatteluilla, jotka toteutettiin syksyllä 2020. Haastateltavia kriisityötä tekeviä työn-
tekijöitä oli yhteensä kymmenen (10) Lahden, Kemin ja Kainuun kriisikeskuksista. Ai-
neisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.   

Etätyö on lisännyt työntekijöiden kuormittumista ja ajan käytön haasteita. Etätyö on vaa-
tinut intensiivisempää läsnäoloa asiakastilanteissa. Etätyö on tuonut vapautta työskente-
lyyn. Se on myös lisännyt työntekijöiden voimavaroja. Etätyössä on kehitetty uusia toi-
mintatapoja. Työntekijöiden jaksaminen on vahvistunut työyhteisön tuen ansiosta. Työn-
tekijät tunnistivat työyhteisön tuen merkityksen työtapojen muututtua. Tulevaisuuteen 
toivottiin etätyötä, etäyhteyksiä ja joustavaa työaikaa.   

 

 Asiasanat 

COVID-19, etätyö, kriisityön tekeminen, työssä jaksaminen 

 

  

  



 

 Abstract 

Author(s)  

Lukkarila, Jasmin 

Lehtinen, Laura 

Type of Publication 

Thesis, UAS 

Published 

2020 

Number of Pages 

52 

 

Title of Publication 

The crisis work and the resilience of crisis workers during an exceptional time of coro-
navirus 

Name of Degree 

Bachelor of Social Services (UAS) 

Name, title and organization of the supervising teacher 

Kari Malin, full-time teacher, Social Services 

Name, title and organization of the client 

Lahti Regional Crisis Center, Association for Mental Health in Päijät-Häme 

Abstract 

The aim of the thesis was to collect information on the effects of the COVID-19 on cri-
sis work and the resilience of crisis practitioners during the emergency conditions. 
The thesis was commissioned by the Lahti Regional Crisis Center. The purpose of the 
thesis was to explore the individual experiences of practitioners in crisis work and 
well-being at work in the emergency conditions.  

Qualitative research was research method in this thesis. Material was collected in the 
fall of 2020 by conducting semi-structured interviews.There were ten (10) crisis practi-
tioners interviewed from the crisis centers in Lahti, Kemi and Kainuu. The material 
was analyzed through content analysis.   

Remote work increased workload for practitioners and time-related challenges. Re-
mote work has required more intensive presence in customer situations. Remote work 
has brought freedom to work. It has also increased resources of practitioners. New 
ways of working have been developed due to remote work. Resilience of practitioners 
has grown by the support of the work community. Practitioners understood the mean-
ing of the work community when their work habits changed. Remote work, remote 
connections and flexible working hours were hoped for in the future.   

Keywords 

the COVID-19, remote work, crisis work, well-being at work 

 

 



 
Sisällys 

1 Johdanto .....................................................................................................................1 

2 Opinnäytetyön lähtökohdat .........................................................................................3 

2.1 Tavoite ja tarkoitus ...............................................................................................3 

2.2 Tutkimuskysymykset ............................................................................................3 

3 COVID-19 ...................................................................................................................4 

4 Mieli Suomen Mielenterveys ry ja kriisityö etätyönä ....................................................6 

4.1 Mieli Suomen Mielenterveys ry:n organisaatiorakenne ja toiminta .......................6 

4.2 Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kriisituki, sen vaikuttavuus ja kriisiauttamista 

ohjaavat toimintaperiaatteet ...........................................................................................7 

4.3 Kriisityö pandemia-aikana ....................................................................................8 

5 Hyvä työyhteisö ja kokemukset työhyvinvoinnista .....................................................10 

5.1 Työyhteisö työhyvinvoinnin lähteenä ..................................................................10 

5.2 Työhyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset .........................................................12 

6 Auttamistyön henkinen kuormittavuus .......................................................................14 

6.1 Asiakaskohtaamisen myönteiset ja negatiiviset vaikutukset ammattiauttajaan ...14 

6.2 Ammattiauttajan psyykkinen kestävyys ..............................................................14 

7 Tutkimuksen toteutus ................................................................................................16 

7.1 Tutkimusmenetelmä ..........................................................................................16 

7.2 Tutkimuksen kohderyhmä ..................................................................................17 

7.3 Aineistokeruu teemahaastatteluna .....................................................................17 

7.4 Haastatteluiden toteutus ....................................................................................18 

7.5 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi ......................................................................19 

8 Tutkimustulokset .......................................................................................................24 

8.1 Kriisityön muuttuminen koronaviruksen aikana ..................................................24 

8.1.1 Vuorovaikutus .............................................................................................24 

8.1.2 Joustava työnteko .......................................................................................26 

8.1.3 Asiakastyön reaaliaikaisuus ........................................................................27 

8.2 Kriisityötä tekevien työntekijöiden jaksamisessa tapahtuneet muutokset 

koronaviruksen aikana .................................................................................................28 

8.2.1 Vertaistuki ...................................................................................................28 

8.2.2 Työn hallinnolliset puitteet ...........................................................................29 

8.2.3 Vapaa-aika .................................................................................................31 

9 Eettisyys ja luotettavuus ...........................................................................................32 

10 Yhteenveto ...............................................................................................................34 



 
Lähteet.............................................................................................................................38 

 

Liitteet 

Liite 1. Tutkimuslupa 

Liite 2. Saatekirje 

Liite 3. Teemahaastattelurunko 

Liite 4. Toimeksiantajan arvio 

 

 



1 

1 Johdanto  

Joulukuussa vuonna 2019 tunnistettiin Kiinassa hengitystieinfektion taudinaiheuttajaksi ko-

ronavirus (THL 2020a). Vuoden 2020 aikana virus levisi maailmanlaajuisesti ihmisistä toi-

siin pisaratartuntojen välityksellä. Suomessa otettiin pian käyttöön valmiuslaki, joka mah-

dollisti viranomaisille toimivaltuudet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi poikkeus-

olojen ajaksi (Valmiuslaki 1552/2011, 2 §). Poikkeusolojen päätyttyä koronaviruksen leviä-

mistä on hidastettu tartuntatautilain mukaisesti sekä alueellisten suosituksien, rajoituksien 

ja seurannan keinoin. Valtioneuvosto on esimerkiksi antanut suosituksen valtakunnallisesti 

etätyöstä (Valtioneuvosto). Jokainen meistä on voinut hidastaa koronaviruksen leviämistä 

ohjeiden mukaisella käsi- ja yskimishygienialla (THL 2020c). 

Koronavirus on vaatinut sopeutumiskykyä työ- ja yksityiselämän muutoksiin. Suomalaisten 

yleisimpiä huolenaiheita ovat koronaviruspandemian aikana olleet kansantalous, läheisen 

vakava sairastuminen, oma sairastuminen, huoli kaukaisista ystävistä ja sukulaisista, tietä-

mättömyys rajoitustoimenpiteiden kestosta sekä sosiaalisten tilanteiden välttäminen (Tuo-

minen, Sikka & Lieberoth 2020, 12). Huolta on koettu myös lasten kanssa kotona pärjäämi-

sestä sekä yksinäisyydestä. 18–29-vuotiaiden ikäryhmässä yksinäisyys on ollut yleisin. 

(Tuominen ym. 2020, 13-14.) Vaikka koronavirus on aiheuttanut turvattomuutta suomalai-

sissa, luottamus on ollut vahva hallitusta ja sen toimenpiteitä kohtaan (Tuominen ym. 2020, 

22). 

Kriisitukea on tarvittu olemassa oleviin elämäntilannekriiseihin, jotka ovat kuormittaneet ih-

misiä normaalia enemmän koronaviruksen vallitsemana aikana. Kriisitukea on pyydetty 

myös koronavirukseen liittyvään huoleen. Kuluneena vuonna työ- ja yksityiselämän muu-

toksilla on ollut niin positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia ihmisiin. Asiakaskontaktit Mieli 

Suomen Mielenterveys ry:n valtakunnallisessa kriisipuhelimessa ja Sekasin – chatissa ovat 

kääntyneet kasvuun (Mieli Suomen Mielenterveys ry c). Kriisityötä tekevät työntekijät ovat 

tukeneet ihmisiä videovälitteisesti ja puhelimitse paikallisten kriisikeskusten sulkeuduttua. 

Kriisitukea ovat antaneet ammattilaisten lisäksi ammattilaisten kouluttamat vapaaehtoiset.  

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä. Yksilöllisellä, kansallisella ja kan-

sainvälisellä tasolla ei vielä tässä vaiheessa nähdä kaikkia koronaviruksen vaikutuksia. Krii-

sityötä tekevien työntekijöiden ja vapaaehtoisten kriisituki on suomalaisten hyvinvoinnin ja 

jaksamisen kannalta keskeinen motivaation lähde. Ammattilaiset ja vapaaehtoiset rauhoit-

tavat suomalaisten turvattomuuden ja pelon tunteita. Tämän opinnäytetyön avulla ymmär-

retään, kuinka koronavirus on vaikuttanut kriisityön tekemiseen ja kriisityötä tekevien työn-

tekijöiden jaksamiseen. Laadullinen tutkimus tarkastelee kriisityön tekemisessä ja kriisityötä 

tekevien työntekijöiden jaksamisessa tapahtuneita muutoksia ja arvioi muutoksien 
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vaikuttavuutta. Kriisityön tekemisestä ja kriisityötä tekevien työntekijöiden jaksamisesta on 

tärkeää saada tietoa, jotta kriisituki mahdollistuu suomalaisille muiden kansallisten tai kan-

sainvälisten kriisitilanteiden aikana. On tärkeää ymmärtää kriisityötä tekevien työntekijöiden 

jaksamiseen vaikuttavia asioita, sillä työntekijöiden hyvä työssä jaksaminen on työssä suo-

riutumisen edellytys. 

Opinnäytetyö käynnistyi toimeksiantajan tarpeesta. Otimme yhteyttä sähköpostilla Lahden 

seudun kriisikeskuksen kriisikeskusjohtajaan Sari Huoviseen. Lahden seudun kriisikeskus 

ei ole viime vuosien aikana ollut opinnäytetöiden tutkimuskohteena, minkä takia kriisikes-

kuksen toiminnan tutkimista ja kehittämistä pidettiin arvokkaana. Lahden seudun kriisikes-

kus tulee hyödyntämään tutkimusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen tarvit-

semaan vuosittaiseen tulos- ja vaikuttavuusselvitykseen.  

Koronaviruksen vaikuttavuutta päätimme tutkia laajemmin. Huovisen kanssa pyysimme tut-

kimukseen mukaan kriisityötä tekevät työntekijät ja kriisikeskusjohtajat Kemin kriisikeskus 

Turvapoijusta ja Kainuun kriisikeskuksesta. Tutkimustehtävästämme olimme erityisen kiin-

nostuneita, koska se liittyi ajankohtaiseen aiheeseen. Aiheen kiinnostavuus, hallittavuus, 

merkittävyys ja toteuttamiskelpoisuus ovat tekijöitä, jotka ohjaavat opinnäytetyön aiheen 

valintaan (Kananen 2015, 53).  
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2 Opinnäytetyön lähtökohdat 

2.1 Tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on saada tietoa kriisikeskuksilta, kuinka koronavirus on 

vaikuttanut kriisityön tekemiseen, ja tutkia koronaviruksen vaikutuksia kriisityötä tekevien 

työntekijöiden jaksamiseen poikkeuksellisena koronavirusaikana. Opinnäytetyön tarkoituk-

sena on kuvata koronaviruksen aikana tapahtuneita muutoksia kriisityön tekemisessä, ja 

selvittää, ovatko kriisityötä tekevät työntekijät kokeneet työn tekemisen ja jaksamisen eri 

tavalla.  

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä kriisityötä tekevien työntekijöiden tietämystä keinoista, 

joiden avulla työssä jaksaminen säilytetään hyvänä yllättävien kriisitilanteiden aikana, sekä 

tunnistaa etätyöhön liittyviä mahdollisia haasteita, jotka vaikuttavat kriisityön tekemiseen. 

Tutkimustiedon avulla saadaan näkökulmaa siihen, kuinka kriisityön tekeminen ja työssä 

jaksaminen mahdollistettaisiin vastaavanlaisina poikkeuksellisina aikoina.  

2.2 Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

1. Kuinka koronavirus on vaikuttanut kriisityön tekemiseen? 

2. Kuinka koronavirus on vaikuttanut kriisityötä tekevien työntekijöiden jaksamiseen? 
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3 COVID-19 

Viruksia löytyy ympäristöstä ja kehomme sisältä orgaanisista eliöistä. Viruksilla ei ole solu-

rakennetta, joten niitä ei luokitella biologisen olennon elämänmuodoksi. Virus on riippuvai-

nen isäntäsolusta, jonka ansiosta se kykenee valtaamaan solun. Virus lisääntyy käyttämällä 

isäntänsä soluja. Koronavirus eli Coronaviridae tai Cov on laaja virusten heimo, joka tartut-

taa ihmisiä sekä eläimiä aiheuttaen niille hengityselinten ja suoliston infektioita. Korona tu-

lee latinan kielestä. Se tarkoittaa kruunua tai sädekehää. (Calleja 2020, 17-19.) Callejan 

(2020, 29-30) mukaan virus, joka aiheuttaa COVID-19-tautia tunnetaan nimellä SARS-CoV-

2. Uusi virus nimettiin koronavirukseksi, koska se oli samankaltainen geeneiltään SARS-

CoV-viruksen kanssa.  

Koronavirus alkoi levitä Kiinasta joulukuussa 2019 ympäri maailmaa. Ympäri maailman le-

viävästä viruksesta puhutaan nimellä pandemia. Koronavirus tarttuu sairaan ihmisen ys-

kiessä tai aivastaessa. Virus tarttuu myös kosketuksen kautta sekä pinnoilta, joissa itse 

virus ei säily kauan. Koronaviruksen yleisimpiä oireita ovat kuumeen, yskän ja hengenah-

distuksen lisäksi esimerkiksi nuha, lihaskivut, väsymys, pahoinvointi ja ripuli. Oireiden ilme-

tessä on oltava yhteydessä terveydenhuoltoon. Omaolo.fi-verkkopalvelussa voi arvioida 

itse koronaviruksen oireet. (THL 2020b.) 

COVID-19-tartunnat kasvavat eksponentiaalisesti eli mitä suuremmaksi infektioluvut nou-

sevat sitä nopeammin tartunnat lisääntyvät. Leviämistä hidastaa sosiaalinen etäännyttämi-

nen ja muut toimenpiteet. (Calleja 2020, 31.) Suomessa terveydestä ja turvallisesta elinym-

päristöstä vastaa sosiaali- ja terveydenhuolto. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteen osa-

alueeseen kuuluu tartuntatautien torjunta. Alueellinen tartuntatautien torjunta tapahtuu kun-

nan terveydenhuollon kautta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.) 

Tartuntatautien torjuntaa alueellisesti valvoo aluehallintovirasto, jonka vastuulla on valvoa 

myös sairaanhoitopiirien kuntayhtymien varautumista terveydenhoidollisiin häiriötekijöihin. 

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa tartuntatautien torjunnasta, torjunnan 

yleisestä suunnittelusta, valvonnasta ja ohjauksesta. Sen vastuulla on lisäksi kuntien, sai-

raanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen ohjaaminen, tukeminen, tartuntatautien tutkiminen, 

tartuntauhkien arvioiminen, erilainen tiedottaminen sekä väestön ohjeistaminen. Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos tekee yhteistyötä tartuntatautien torjumiseksi Maailman terveysjär-

jestö WHO:n ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontavirasto ECDC:n kanssa. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen lisäksi työterveydenhuollon eli työhön liittyvien tartuntojen riskienar-

vioinnista, torjuntatoimien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2020.) 
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Työterveyslaitoksen toimintaohjeen mukaan yhteiskunta sekä työpaikat pysyvät toiminta-

kuntoisina mikäli COVID-19-tartunnat saadaan selvitettyä ja jäljitettyä. Tartuntojen ennalta-

ehkäisy on tärkeää yhteiskunnan ja työpaikkojen toimintakunnon ylläpitämiseksi. Työpai-

koilla on ehkäisty tartuntoja sekä suojattu niin asiakkaita, työntekijöitä kuin yhteistyökump-

paneita erilaisin torjuntatoimenpitein. Torjuntatoimilla suojataan myös yhteiskunnan kan-

nalta elintärkeät toiminnot. Ensisijaisina torjuntatoimina ovat töiden uudella tavalla järjestä-

minen ja tekeminen, turvaväleistä, hygieniasta sekä ilmanvaihdosta huolehtiminen. Näiden 

toimien jälkeen voidaan harkita kasvomaskeja ja hengityksen suojaimia. Etätyöhön siirty-

minen on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää koronavirustartuntoja, koska lähikontak-

tien väheneminen ehkäisee ja vähentää riskiä viruksen saamiseen. (Työterveyslaitos 

2020c.) 
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4 Mieli Suomen Mielenterveys ry ja kriisityö etätyönä  

4.1 Mieli Suomen Mielenterveys ry:n organisaatiorakenne ja toiminta  

Lahden seudun kriisikeskus, Kainuun kriisikeskus ja Kemin kriisikeskus Turvapoiju ovat osa 

Suomen kriisikeskusverkostoa. Mieli Suomen Mielenterveys ry:llä on Suomessa 56 paikal-

lista jäsenyhdistystä eli mielenterveysseuraa (Mieli Suomen Mielenterveys ry e). Kriisikes-

kuksia on yhteensä 22 kappaletta (Mieli Suomen Mielenterveys ry e). Kriisikeskukset ovat 

alueellisten mielenterveysseurojen hallinnoimia. Lahden seudun kriisikeskuksen taustalla 

on Päijät-Hämeen Mielenterveysseura ry (Mieli Päijät-Hämeen Mielenterveysseura b). Kai-

nuun kriisikeskus on Mieli Kainuun Mielenterveys ry:n n ylläpitämä, ja Kemin kriisikeskus 

Turvapoiju kuuluu Mieli Meri-Lapin mielenterveys ry:n alaisuuteen (Mieli Kainuun Mielen-

terveysseura; Mieli Meri-Lapin mielenterveys ry).  

Mielenterveysseuroille yhteistä on se, että sen hallinnosta vastaa oma hallitus (Huovinen 

2020a). Mielenterveysseurat rahoittavat toimintaansa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-

tuskeskukselta hakemallaan avustuksella (STEA). Rahoitusta voidaan tukea paikallisesti, 

kuten esimerkiksi Kainuun kriisikeskuksen rahoituksesta vastaa Sosiaali- ja terveysjärjes-

töjen avustuskeskuksen lisäksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Mieli 

Kainuun Mielenterveysseura).  

Asiakaskohtaista kriisityötä tekevät kriisikeskusjohtajat sekä muut työntekijät, joilla on ter-

veydenhoitoalan tai sosiaalialan koulutus. Kriisityö vaatii ammatillisen koulutuksen lisäksi 

syventävää kriisiosaamista. (Mieli Päijät-Hämeen Mielenterveysseura a.) Kriisityötä tekevät 

myös koulutetut vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset voivat muun muassa vastata valtakunnalli-

seen kriisipuhelimeen tai toimia henkilökohtaisissa tukisuhteissa (Mieli Suomen Mielenter-

veys ry l). Kriisityötä tekevät työntekijät ja vapaaehtoiset ovat sitoutuneet edistämään ih-

misten mielen hyvinvointia omalla asuinalueellaan. Paikallisesti tehdään vaikuttamistyötä 

yleisötapahtumien kautta. (Mieli Suomen Mielenterveys ry l.)  

Kriisityötä tekevää ammattilaista tai vapaaehtoista ei tarvitse tavata vain kasvokkain, sillä 

Mieli Suomen Mielenterveys ry:llä on sähköiset verkkopalvelut. Verkkosivu on nimeltään 

Tukinet. Siellä ovat aikuisille suunnattu Solmussa-chat ja nuorille tarkoitettu Sekasin-chat. 

(Mieli Suomen Mielenterveys ry j.) Tukinetissä ovat myös kolmannen sektorin ylläpitämät 

vertaisryhmät teemoittain ja kohderyhmittäin (Tukinet). Akuuttia kriisitukea on saatavilla val-

takunnallisesta kriisipuhelimesta suomen, arabian, englannin ja ruotsin kielellä. Valtakun-

nallisessa kriisipuhelimessa asiakasta pyritään auttamaan niin, että asiakas kokisi tulleensa 

tuetuksi yhden puhelun aikana. Ammattilaisella ja vapaaehtoisella on velvollisuus ohjata 

asiakas tarvittaessa muihin tukipalveluihin. (Mieli Rauman seudun mielenterveysseura.) 
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Ammattilaiset sekä vapaaehtoiset järjestävät mielenterveystaitoja vahvistavia koulutuksia 

eri ammattialojen työntekijöille ja yksityisille kansalaisille (Mieli Suomen Mielenterveys ry i).  

Mieli Suomen Mielenterveys ry:n tavoitteita ovat ihmisten samanarvoisten oikeuksien tur-

vaaminen hyvälle mielenterveydelle. Kansalaisjärjestö vahvistaa välittämisen kulttuuria, eh-

käisee mielenterveyteen liittyviä ongelmia sekä toimii aktiivisesti muun muassa ihmisoi-

keuksien toteutumiseksi. (Mieli Suomen Mielenterveys ry a.) Kansalaisjärjestö on merkit-

tävä Suomen väestön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suunnan näyttäjä. Se tulee vuosien 

2020 – 2025 aikana toteuttamaan perustehtäväänsä sitoutuneesti ja tavoitteellisesti (Mieli 

Suomen Mielenterveys ry, 6). Mieli Suomen Mielententerveys ry korostaa strategiassaan 

toiminnan uudistamista kansalaisten tarpeiden mukaan sekä kansainvälistä ja kansallista 

aktiivista vaikuttamista (Mieli Suomen Mielenterveys ry, 6-7).   

4.2 Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kriisituki, sen vaikuttavuus ja kriisiautta-

mista ohjaavat toimintaperiaatteet 

Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kriisiauttamisen linjauksissa kriisikeskusten kriisiauttami-

nen pitää sisällään kriisiavun kriisipuhelimessa, verkossa, asiakasvastaanotolla ja ryh-

missä. Kriisityössä tärkeimmäksi on noussut järjestölähtöinen matalan kynnyksen kriisiavun 

tarjoaminen. Kriisiapua tulee tarjota mahdollisimman pian ensimmäisen yhteydenoton jäl-

keen. Järjestölähtöinen kriisityö on määriteltävissä kriisikeskusten ydintehtäväksi. (Mieli 

Suomen Mielenterveys ry 2015, 8.) Kriisit ovat moninaisia ja ne voidaan jaotella kehitys- ja 

elämäntilannekriiseihin sekä traumaattisiin kriiseihin. Eri tyyppiset kriisit on hyvä tunnistaa, 

sillä kriisi voi olla seurausta hyvin erilaisista tapahtumista, elämänvaiheista tai useista sa-

manaikaisista kuormittavuustekijöistä. Luonnollinen ja jopa ennakoitavissa oleva elämänta-

pahtuma voi myös aiheuttaa kriisin. (Mieli Suomen Mielenterveys ry f.) 

Kehitys- ja elämäntilannekriisit liittyvät yleensä normaaliin elämänkulkuun ihmisen siirty-

essä elämänvaiheesta toiseen (Mieli Suomen Mielenterveys ry f). Elämänkulun siirtymävai-

heita ovat murrosikä, opiskeluiden aloittaminen, avioliitto, muuttaminen, lapsen saaminen 

tai eläkkeelle siirtyminen. Elämän kriisit kuuluvat kaikkiin ikävaiheisiin. Positiiviset ja nega-

tiiviset tapahtumat voivat aiheuttaa elämän kriisejä, ja ne voivat liittyä esimerkiksi ihmissuh-

teisiin tai työhön. (Mielenterveystalo.) 

Traumaattinen kriisi on reaktio yksilön kokemasta uhkaavasta tilanteesta, joka aiheuttaa 

voimakkaita elämää häiritseviä reaktioita yksilöstä riippuen. Trauma on yksilön henkinen tai 

ruumiillinen haava, jonka voi aiheuttaa esimerkiksi väkivallan kohteeksi joutuminen, lähei-

sen kuolema, vakava sairaus, itsemurha lähipiirissä sekä vakava onnettomuus tai katastrofi. 

Jokaisella ihmisellä on kykyjä, joiden avulla kriisistä selvitään, vaikka kriisin läpikäyminen 
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ja käsittely on tuskallista ja työlästä. (Mieli Suomen Mielenterveys ry k.) Kriisin jälkeen ihmi-

nen voi joutua kasaamaan elämänsä kokonaisuudessaan uudestaan. Trauman käsittely voi 

vaatia ulkopuolista apua. (Mieli Suomen Mielenterveys ry b.) 

Mieli Suomen Mielenterveys ry:n matalan kynnyksen kriisituella on merkittävä asema Suo-

messa lainsäädännön velvoittamien välttämättömien sosiaali- ja terveyspalveluiden rin-

nalla. Kriisituki on esimerkiksi vähentänyt itsetuhoisuutta ja edistänyt arkielämästä suoriu-

tumista (Ruishalme 2020, 15). Rohkeus kriisituen pyytämiseksi on vahvistunut, koska hä-

peä ei enää estä ottamasta yhteyttä niin kuin ennen. Rohkeus on ilmennyt lisääntyneinä 

yhteydenottoina esimerkiksi valtakunnallisessa kriisipuhelimessa. Muutosta on havaittu 

myös asiakasryhmien laajentumisena. Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa erityisesti 

nuorten soittajien yhteydenotot ovat kasvaneet. (Kajander 2020, 13.) 

Kuluneena vuonna kriisituen tarve on kasvanut. Tämä voi kertoa siitä, että ihmiset ovat 

tunnistaneet itsessä erilaisia tunnekokemuksia, ja ihmiset ovat halunneet helpotusta tun-

teista aiheutuvaan pahaan oloon. Yksilöllisistä yhteydenoton syistä riippumatta, yhteyden-

otoissa on ollut kyse asiakkaan halusta kohdata toinen ihminen, joka kuuntelee ja ymmärtää 

hänen kokemusta (Ruishalme 2020, 15). Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kriisiauttamiselle 

on asetettu sitä ohjaavat toimintaperiaatteet, joita ovat maksuttomuus, luottamuksellisuus 

ja anonyymius. Kriisityötä tekevät työntekijät noudattavat Mieli Suomen Mielenterveys ry:n 

eettisiä ohjeita, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ja periaatteita sekä puhelin- ja 

verkkoauttamisen eettisiä periaatteita. (Mieli Suomen Mielenterveys ry  2017, 13.)  

4.3 Kriisityö pandemia-aikana 

Mieli Suomen Mielenterveys ry:n (2020, 1) etätyöohjeen mukaan etätyöksi soveltuu lähes 

kaikki työ, jota on mahdollista tehdä ilman kasvokkaista kohtaamista. Etäyhteyttä käytetään 

työtehtävissä, jotka ovat paikkaan sitoutumattomia. Mieli Suomen Mielenterveys ry:n työn-

tekijöille etätyö on mahdollista silloin kun työntekijän läsnäolo työpaikalla ei ole välttämä-

töntä. Etätyötä voi tehdä myös silloin kun työntekijällä on tarvittavat valmiudet etätyön teke-

miseen muussa työympäristössä. Etätyöllä tarkoitetaan työntekoa paikassa, joka on kiin-

teän työpisteen ulkopuolinen työntekemispaikka. Etätyössä työtä voidaan tehdä sovittuna 

ajanjaksona yhtäjaksoisesti tai yksittäisinä päivinä. Tämä tarkoittaa, että työntekijä voi tehdä 

osan työpäivistä työnantajan tarjoamalla työpisteellä tai kotona. Etätyöhön siirryttäessä on 

huomioitava työyhteisön kuormittuminen ja työpaineiden kasaantuminen.   

Etätyön aikana työtilojen tulee olla sellaiset, joissa on mahdollista käsitellä asiakirjoja, sekä 

työhön ja asiakkaisiin liittyviä asioita luottamuksellisesti. Asiakirjojen ja laitteiden turvallinen 

säilyttäminen tulee työntekijän itse asianmukaisesti järjestää. Työn laadun vuoksi on 
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tärkeää, että etätyö ei aiheuta tietoturvariskejä. Työntekijän oma tietokone ei tämän takia 

sovellu työn tekemiseen. Työntekijän tulee turvallisesti käsitellä tiedostoja, varmuuskopioin-

teja ja tulosteita. Etätyökoneeseen ei saa asentaa itse esimerkiksi ohjelmistoja. Perheenjä-

senille ei saa antaa pääsyä etätyölaitteisiin eikä salassapidettäviin materiaaleihin. (Mieli 

Suomen Mielenterveys ry 2020, 3-5.)   

Päijät-Hämeen Mielenterveysseura ry:n etätyöohjeistus (2020) linjasi maaliskuussa Lahden 

seudun kriisikeskuksen työntekijät sekä vapaaehtoiset etätyöhön koronavirustartunnan eh-

käisemiseksi. Kriisikeskuksien työntekijöitä ja vapaaehtoisia ohjeistettiin työskentelemään 

asiakkaiden kanssa etäyhteyksillä. Kriisityötä tekevät työntekijät noudattavat etätyössä nor-

maalia työaikaa, joka on arkisin 9.00-16.06. Vapaaehtoisten työ kriisipuhelinvastaavan 

kanssa on päivystää kriisipuhelimessa ja verkossa itse suunnitteleminaan aikoina. Etätyö-

ohjeistuksen mukaan työntekijöiden tulee olla työpäivän aikana puhelimitse ja verkon väli-

tyksellä tavoitettavissa. Jokaisen etätyöpäivän päätteeksi pidetään purkuhetki toisen kriisi-

keskustyöntekijän kanssa. Työyhteisöpalaverit pidetään videoyhteyden välityksellä maa-

nantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Kriisikeskustyöntekijöillä on mahdollisuus käydä 

toimistolla tarvittaessa. 
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5 Hyvä työyhteisö ja kokemukset työhyvinvoinnista 

5.1 Työyhteisö työhyvinvoinnin lähteenä 

Hyvä työyhteisö noudattaa oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisuuden lähtökohtia. Hy-

vässä työyhteisössä ilmapiiri on kannustava, työtehtävät kuormittavuudeltaan sopivat, esi-

miestyö on osallistavaa ja tasavertaista. Hyvässä työyhteisössä työntekijät kokevat työn 

tekemisen turvalliseksi sekä ovat tietoisia siitä, mitkä ovat työtä ohjaavat yhteiset periaat-

teet. (Työturvallisuuskeskus a.)  

Hyvässä työyhteisössä työntekijän kokemusta myönteisestä työhyvinvoinnista vahvistavat 

johtajat, esimiehet ja työntekijät yhdessä. Hyvinvoiva työyhteisö kykenee selviytymään 

muutostilanteissa. Se mahdollistaa niin myönteisistä asioista kuin negatiivisista asioista 

keskustelemisen. (Työterveyslaitos c.) Hyvinvoivassa työyhteisössä ajoittainen kiire tai 

stressi koetaan palkitsevana ja motivaatiota vahvistavana tekijänä (Jabe 2010, 101). Työ-

yhteisöön kuuluminen vaatii työntekijöiltä samanvertaisia työyhteisötaitoja. Niitä ovat myön-

teinen asennoituminen, vastuunotto, työaikojen noudattaminen sekä asiallinen käyttäytymi-

nen työtä, työntekijöitä ja esimiestä kohtaan. (Työturvallisuuskeskus b.)  

Työhyvinvointi on sitä, että työhön on mukava lähteä (Manka, Hakala, Nuutinen & Harju 

2010, 7). Kun työntekijällä on korkea motivaatio työnsä tekemiseen, puhutaan työn imusta. 

Työn imu on pitkäkestoinen tarttuva tunnetila. Työn imua kokeva työntekijä on innostunut 

työstään, kokee työn mielekkäänä ja haluaa kehittyä siinä. (Manka ym. 2010, 10-11.) Työn 

imu auttaa saavuttamaan myönteisiä lopputuloksia. Myönteiset lopputulokset vahvistavat 

työntekijän ammatillista itsetuntoa. (Jabe 2010, 105.) 

Työntekijän työn imua voidaan vahvistaa kehittämällä työpaikan toimintatapoja ja vuorovai-

kutusta. Työhön liittyviä työn imun vahvistamisen keinoja ovat positiivisen palautteen anta-

minen, tavoitteiden asettaminen, vastuullisuus, positiivinen vuorovaikutus, tulevaisuusus-

kon vahvistaminen, työntekijän mahdollisuus vaihteleviin työtehtäviin sekä mahdollisuus ke-

hittyä työssä. (Manka ym. 2010, 10-12.) Työn imuun liittyy yleensä myös myönteisiä tun-

teita, esimerkiksi iloa, ylpeyttä ja innostusta. Myönteiset tunteet vahvistavat työntekijän fyy-

sisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja ja taitoja. Työn imua kokevat työntekijät ovat 

usein myös terveempiä ja työkykyisempiä. (Manka ym. 2010, 11.) Onnellisuus ja tyytyväi-

syys elämään lisäävät työhyvinvointia (Hakanen 2011, 93). Työllä ja sen ulkopuolisella elä-

mällä arvioidaan olevan yhteys toisiinsa. Työ, joka saa työntekijän voimaan hyvin, tuottaa 

voimavaroja työn ulkopuoliseen elämään (Mieli Suomen Mielenterveys ry g). Perhe-elämän 

myönteiset kokemukset voivat heijastua ilona työhön (Mieli Suomen Mielenterveys ry d). 

Työntekijä voi ylläpitää vapaa-ajallaan omaa työhyvinvointia muun muassa liikunnan, 
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kulttuurin, unen ja ruokailun keinoin. Yleisiä suosituksia esimerkiksi riittävään uneen, liikun-

taan ja ruokailutapoihin on olemassa, mutta jokainen keho tarvitsee yksilöllistä huolenpitoa. 

Työyhteisössä on hyvä määritellä millaista työhyvinvointia halutaan edistää, koska usein 

työhyvinvoinnin käsitykset ovat ihmisillä erilaiset. Yksilölliset kokemukset haastavat työyh-

teisön yhteisen hyvinvoinnin ylläpitoa, sillä samanaikaisesti olisi ehkäistävä työuupumusta 

ja ylläpidettävä niiden työntekijöiden työn imua, jotka sitä kokevat. (Hakanen 2011, 23.) 

Esimiehen rooli työyhteisössä on toimia suunnan näyttäjänä, viestin välittäjänä ja päätök-

sen tekijänä, mutta myös kannustaa työntekijöitä työhyvinvointiin edistämällä motivaatiota 

ja yhteisöllisyyttä (Manka ym. 2011, 29).  

Hyvä esimies osaa tunnistaa työntekijöiden hyvät ja kehitystä kaipaavat ominaisuudet sekä 

kohtelee työntekijöitä yksilöinä. Hyvä esimies osaa kuunnella työntekijöiltä tulevia aloitteita 

käyttäen niitä hyödyksi. (Manka ym. 2011, 41.) Työyhteisön pelisäännöt, vastavuoroisuus, 

yhteiset arvot ja auttaminen lisäävät yhteisöllistä luottamuspääomaa (Manka ym. 2011, 40). 

Esimiehen työtehtäviin kuuluu lisäksi ristiriitoihin puuttuminen, jotta ne eivät haittaa työn 

tekemistä eikä aiheuta vaaraa turvallisuudelle tai terveydelle (Jabe 2010, 136). Työntekijän 

psyykkisestä kuormittumisesta sekä siihen vaikuttavista työskentelyolosuhteista vastaa esi-

mies. Esimiehen tulee havainnoida työntekijän jaksamista ja yleistä ilmapiiriä työyhteisössä. 

(Työterveyslaitos a.) 

Toimivalla työyhteisöllä, hyvää työhyvinvointia kokevilla työntekijöillä sekä työn kunnossa 

olevilla puitteilla on edellytykset hyvään asiakastyöhön. Työntekijöiden tyytyväisyys, sujuva 

vuorovaikutus ja työssä viihtyminen edistävät asiakassuhteiden luomista ja asiakkaiden ko-

kemuksia positiivisesta palvelusta (Juuti & Salmi 2014, 171). Työ ei merkitse työntekijälle 

vain toimeentuloa. Työ tuo elämään merkityksellistä sisältöä ja vastaa luontaisiin tunneta-

son tarpeisiin. (Työterveyslaitos a.) Hyvä työyhteisö tyydyttää ihmisen tarpeen olla läsnä 

sosiaalista vuorovaikutusta, tarpeen toimia omana itsenään sekä kokea itsensä arvoste-

tuksi (Jabe 2010, 100).  

Muutos ja kehittäminen ovat työelämässä tänä päivänä erityisesti läsnä. Työntekijöiltä vaa-

ditaan valmiuksia opetella uutta ja kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin (Vastamäki 

2019). Työntekijältä odotetaan myös mielenterveysosaamista, emotionaalisia ja sosiaalisia 

taitoja. Työelämässä arvostetaan rohkeita vuorovaikutustaitoja sekä itseohjautuvuutta. Mie-

lenterveysosaamisella viitataan muun muassa omien ja toisten vahvuuksien ja heikkouk-

sien ymmärtämiseen sekä mielenterveydestä huolehtimiseen. Mielenterveysosaamisen 

harjoittamisen arvioidaan lisäävän työn myönteistä tuloksellisuutta, työyhteisön hyvinvointia 

ja suorituskykyä. Se myös vähentää sairauspoissaolojen määrää sekä työntekijöiden 
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irtisanoutumista. (Mieli Suomen Mielenterveys ry h.) Hyvään mielenterveyttä tulisikin vah-

vistaa ennen kuin siinä ilmenee ongelmia (Vastamäki 2019).  

5.2 Työhyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset 

Työterveyslaitos on julkaissut joka kolmas vuosi vuoteen 2012 saakka Työ ja terveys Suo-

messa katsauksen, joka on kuvannut työolotilanteissa tapahtuneita muutoksia (Työterveys-

laitos b). Työ ja terveys Suomessa 2012-tutkimuksen mukaan vuonna 2012 työllisyysaste 

Suomessa oli 67 prosenttia ja työttömyysaste 7,8 prosenttia (Kauppinen, Mattila-Holappa, 

Perkiö-Mäkelä, Saalo, Toikkanen, Tuomivaara, Uuksulainen, Viluksela, Virtanen 2013, 

210). Tutkimus osoittaa, että työhyvinvoinnissa ja tarkemmin työn henkisessä kuormitta-

vuudessa on tapahtunut myönteistä kehitystä (Kauppinen ym. 2013, 5). Työhyvinvointiin on 

kiinnitettävä huomiota edistymisestä huolimatta, sillä väestönkehitys tulee olemaan haaste 

työvoiman säilyvyydelle (Gould, Ilmarinen, Järvisalo, Koskinen, Martelin, Pensola, Polvi-

nen, Sainio, Seitsamo & Tuomi 2006, 13). Yleinen syy sairauspoissaoloihin ja työkyvyttö-

myyseläkkeeseen ovat mielialahäiriöt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinTerveys 

2017-tutkimuksen mukaan vuonna 2017 psyykkistä kuormittuneisuutta koki joka viides nai-

sista ja 15 prosenttia miehistä. Vuonna 2018 mielenterveyden häiriöstä saivat sairauspäi-

värahaa 74 300 työikäisistä. (THL 2019.)  

Koettuun työhyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavat ammattiala, oma asenne, mielekäs työ-

yhteisö, työntekijän elintavat ja esimiehen kiinnostus työntekijöiden hyvinvoinnista. Työssä 

jaksamista edistävät mielekkään työn ja työyhteisön lisäksi joustava työaika ja mahdollisuus 

työn keventämiseen (Kauppinen ym. 2013, 6). Esimiehen kiinnostus työyhteisön hyvinvoin-

nista vahvistaa työyhteisön myönteistä tapakulttuuria ja asenneilmapiiriä. Hyvät elintavat 

tukevat työssä suoriutumista ja työstä palautumista. Hyvät elintavat myös pidentävät työ-

uraa ja vähentävät riskiä sairastua elintapasairauksiin. (Laitinen, Perkiö-Mäkelä & Virtanen 

2013, 127.) Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön mukaan edistymistä on tapahtunut 

esimiehen kiinnostuksessa työntekijöiden hyvinvointiin (Ervasti & Joensuu 2013, 60).   

Työ ja terveys Suomessa 2012-tutkimuksen mukaan työväestön motivaatio on laskenut ja 

asenne muuttunut negatiiviseksi työssä jatkamista kohtaan odotetun eläkeiän jälkeen 

(Kauppinen ym. 2013, 6). Tutkimuksen haastatteluaineiston mukaan ihmiset arvioivat työ-

kykynsä laskevan iän myötä (Perkiö-Mäkelä 2013, 98). 25 –34-vuotiaat arvioivat työkykynsä 

heikommaksi kuin 55–64-vuotiaat. Koettu työkyky on verrannollinen vastaajan koulutuk-

seen. Mitä pitempi on työntekijän koulutus sitä paremmaksi työntekijä arvioi työkykynsä. 

(Perkiö-Mäkelä 2013, 98.) 
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Vuonna 2012 sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset arvioivat itsensä innostuneeksi joka 

päivä. Tulos oli paras verrattaessa muihin haastattelukertoihin ja ammattialoihin. (Kivekäs 

& Ahola 2013, 106.) Kokemus työtyytyväisyydestä on syntynyt asiakastyön palkitsevuu-

desta ja mielekkyydestä (Laine, Kokkinen, Kaarlela-Tuomaala, Valtanen, Elovainio, Suomi 

& Keinänen 2011, Laine & Kokkinen 2013, 203 mukaan). Sosiaali- ja terveysalalla kuormit-

tavaksi koetaan väkivallan riski, asiakkaisiin liittyvä vastuu ja asiakkaiden moniongelmaiset 

taustat. Sosiaali- ja terveysalalla sairauspoissaolopäivien syitä ovat mielialahäiriöt sekä 

tuki- ja liikuntaelinsairaudet. (Laine & Kokkinen 2013, 203-204.) 

Ilmarisen vuoden 2020 elokuussa tekemän tutkimuksen mukaan koronan aikana työmäärät 

ovat kääntyneet kasvuun. Tähän yhdeksi syyksi esitettiin taukojen pitämättömyys etätyön 

aikana. Liiallisen työmäärän riskinä ovat fyysinen ja henkinen kuormittuminen. Koronan ter-

veydelliset vaikutukset ovat aiheuttaneet huolta eniten vanhemmassa ikäluokassa. Tuhan-

nen henkilön vastaajamäärästä 21 prosenttia arvioi, että koronan aikana työn tehokkuus 

parani. 16 prosenttia arvioi sen vähentyneen. Työn laadun arvioitiin sekä parantuneen että 

heikentyneen. Tutkimuksessa korostuivat fyysinen läsnäolo työpaikalla sekä esimiehen yh-

tenäiset ohjeistukset. Sosiaalinen tuki, työyhteisöön kuuluminen ja palautteen saaminen 

tunnistettiin tärkeiksi voimavaroiksi sitten kun työ muuttuikin etätyöksi. (STT Viestintäpalve-

lut Oy 2020.) 

Korona-aikana suomalaisissa työpaikoissa turvallisuus ja terveydestä huolehtiminen ovat 

yleisesti toteutuneet. Työntekijöiden ja esimiesten välinen yhteistyö sekä työterveyshuolto 

ja työsuojelu ovat pitäneet työssä vaadittavan toimintakyvyn tasapainossa. (Työterveyslai-

tos 2020b.) Koronan aikana työhön, hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät kokemukset kui-

tenkin vaihtelevat vastaajasta riippuen. Osa työikäisistä on kokenut lisääntynyttä työn imua 

etätyöhön siirryttyä (Työterveyslaitos 2020a). Työ on koettu myös tylsäksi (Työterveyslaitos 

2020a). Syksyllä etätyön jatkuminen on ollut haaste työhyvinvoinnille, sillä työnteko on al-

kanut käydä raskaaksi ergonomisesti (Työterveyslaitos b).  Pitkään jatkuneena etätyö vaatii 

erityistä jaksamista ja johtamisosaamista esimiehiltä. Esimiesten on tarvinnut etätyön ai-

kana käyttää työaikaa töiden järjestämiseen, suunnitteluun, tiedonkulun ja yhteydenpidon 

ylläpitämiseen. Esimiesten on ollut tärkeä ylläpitää hyvän johtamisen periaatteita, joita nou-

datetaan myös lähijohtamisessa. (Työterveyslaitos 2020a.) Työelämän muutoksissa vaadi-

taan koko työyhteisön resilienssiä eli uudistumiskyvykkyyttä. Uudistumiskyvykkyys auttaa 

organisaatiota kohtaamaan uusia tilanteita, selviytymään muutoksista ja pysymään elinvoi-

maisena haasteista, epävarmuuksista ja kriiseistä huolimatta. (Vastamäki 2019.) 
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6 Auttamistyön henkinen kuormittavuus 

6.1 Asiakaskohtaamisen myönteiset ja negatiiviset vaikutukset ammattiauttajaan 

Auttamistyö on vaativaa ja henkisesti kuluttavaa, sillä työntekijä on tavanomaista enemmän 

tekemisissä asiakkaiden kriisien, kärsimyksien, vastoinkäymisten ja ristiriitojen kanssa (Nis-

sinen 2007, 13-14). Työntekijältä odotetaan tunne- ja ajatustason herkkyyttä sekä tasapai-

noittelua työelämän ja yksityiselämän väliltä (Nissinen 2007, 12). Kallion ja Kivistön (2013, 

14) mukaan auttamiseen perustuvassa työssä auttajan tunnetaidot eivät pohjaudu vain kou-

lutukseen ja työkokemukseen. Omien tunteiden tunnistaminen ja hallinta vaatii auttajalta 

aktiivista tutkimista.  

Auttamistyöllä on auttajaan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Positiivisesta nä-

kökulmasta asiakaskohtaamiset voivat vahvistaa auttajan omia elämän prioriteetteja sekä 

ihmis- ja maailmankuvaa. Auttaja tulee erilaisten kohtaamisten kautta pohtineeksi asioita, 

jotka ovat itselle merkityksellisiä. Samalla saatetaan luopua omaan elämään kuuluvista 

epäoleellisista tekijöistä. (Kallio & Kivistö 2013, 150.) Asiakkaiden kohtaamisessa korostuu 

auttajan oma minäkuva. Tietoisuus itsestä lisää vahvuutta työn tekemiseen ja asiakkaiden 

kohtaamiseen, mutta heikosti tunnettuna se altistaa haavoittumiselle. (Kallio & Kivistö 2013, 

156.) Asiakaskohtaamiset perustuvat vastavuoroiseen tunnekokemukseen. Jos auttaja ei 

tunnista tilanteesta johtuvia yllättäviä tunteita, tilanne aiheuttaa hämmennystä ja epävar-

muutta itseä kohtaan. Auttaja ei enää ymmärrä itseään samalla tavalla kuin ennen. (Kallio 

& Kivistö 2013, 136.)  

6.2 Ammattiauttajan psyykkinen kestävyys 

Ammattiauttamisen yhteydessä keskeisiä käsitteitä ovat mielenterveys, myötätunto ja myö-

tätuntouupumus sekä resilienssi. Mielenterveys on elämää ohjaava ja elämää tasapainossa 

pitävä voimavara. Se on psyykkistä sietokykyä, joka auttaa hallitsemaan negatiivisia tun-

teita. Se auttaa sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. Vahvaa mielenterveyttä tarvitaan työn 

tekemisessä. Mielenterveys tukee työssä jaksamista ja esimerkiksi ongelmanratkaisuky-

kyä. (Kallio & Kivistö 2013, 95.) Hyvä mielenterveys on riippuvainen työoloista. Koettua 

mielenterveyttä heikentäviä asioita ovat esimerkiksi korkea vaatimustaso ja työyhteisön 

tuen puute. (Työturvallisuuskeskus 2018.) 

Myötätunto on ihmisen synnynnäinen ominaisuus, mutta myös opittava taito. Se tarkoittaa 

kykyä tunnistaa toisen tunteita ja halua vähentää toisen kokemaa kärsimystä. (Sjöroos 

2010, 24.) Myötätuntoinen työntekijä tunnistaa ja tuntee asiakkaan kokemuksia. Myötätun-

toisen kuuntelemisen taidon hallinta ei tarkoita sitä, että työntekijä oppisi asettumaan 
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mahdollisimman hyvin asiakkaan kokemukseen. Sen sijaan myötätuntoisella kuuntelemi-

sen taidolla viitataan asiakkaan kokemuksen pitämiseen erillisenä, henkilökohtaisena, ko-

kemuksena. (Sjöroos 2010, 25.) Kun työntekijä oppii pitämään asiakkaan kokemuksen tä-

män henkilökohtaisena kokemuksena, hän suojaa itseään haavoittumiselta. Tunnetason 

kokemuksellisuuden lisäksi asiakkaan kohtaamiseen liittyy sen toiminnallinen ulottuvuus 

työntekijän näkökulmasta. Myötätuntoinen työntekijä pyrkii konkreettisesti auttamaan asia-

kasta kriisin kohtaamisessa etsien asiakkaan selviytymistä tukevia tekijöitä tämän omasta 

elämän lähiympäristöstä. (Sjöroos 2010, 24-25, 154.) Hellsten (2005, 25) mukaan kohtaa-

misessa on tärkeää molemmin puolinen heikkouden sietäminen. Oman heikkouden hyväk-

syminen ja armollisuus itseä kohtaan edistää hyväksyntää toista ihmistä kohtaan. Heikkous 

antaa tilaa kasvulle ja kehitykselle. 

Myötätunnon uuvuttavuus kuuluu auttamisen luonteeseen. Ammattiauttajat tekevät työtä 

asiakkaiden erilaisten tunnekokemuksien kanssa, minkä takia auttajan tunnekokemuksia 

on tarkasteltava tavanomaista enemmän. (Nissinen 2007, 13.) Myötätuntouupumus syntyy 

työn sisäisistä kuormittavista asioista tai tilanteista. Siinä yhdistyvät työn sisäiset vaatimuk-

set ja työntekijän itselleen määrittämät vaatimukset. Myötätuntouupumuksen oireita ovat 

unihäiriöt ja fyysinen jännittyneisyys. (Nissinen 2007, 248.) Työn kuormittavuus ja tilantei-

den stressaavuus riippuu auttajan tekemistä tilannekuvista. Auttaja pohtii, onko asiakkaan 

tilanne ratkaistavissa hänen kykyjen, rajojen ja menetelmien avulla. (Nissinen 2007, 37.)  

Resilienssiä havainnollistavia sanoja ovat sinnikkyys, sopeutumis-, selviytymis-, muutos- 

toipumis- ja palautumiskykyisyys, joustavuus ja lannistumattomuus. Resilienssiä voi tarkas-

tella muun muassa yksilön, organisaation ja yhteisöjen tasolla. Vahvan resilienssin avulla 

yksilö näkee positiivisia merkityksiä vastoinkäymisissä. (Poijula 2018, 16-17.) Resilienssi 

on osittain yksilön synnynnäinen ominaisuus (Bernard 1995,  Poijula 2018, 19 mukaan).  

Vahvaa resilienssiä tarvitaan ammateissa, joissa stressaavia tilanteita on poikkeuksellisen 

paljon ja niistä täytyy palautua joustavasti (Poijula 2018, 148). Tällä perusteella kriisityön 

voi arvioida vaativan resilienssiä.  
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7 Tutkimuksen toteutus 

7.1 Tutkimusmenetelmä  

Opinnäytetyömme on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Aineiston hankinta ja aineiston 

analysointi tehtiin laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuskohteesta oli tavoitteena saada 

sanallinen kuvaus ja syvällinen ymmärrys (Kananen 2015, 33). Laadullinen tutkimus sopii 

koronaviruksen vaikutuksien arvioimiseen kuluneen vuoden ajalta, sillä määrällisen tutki-

muksen keinoilla ei voida purkaa tutkittavia prosesseja eikä esittää tutkimuskohteessa ta-

pahtuvaa muutosta (Kananen 2015, 36). Laadullinen tutkimus tekee tutkimuksestamme ai-

nutlaatuisen, sillä tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää (Kananen 2015, 36). Tutkimuk-

semme sidottiin erityiseen ajankohtaan ja kohdeympäristöön.  

Tutkimuksen ansiosta ymmärrämme, mitä uutta koronavirus on tuonut kriisityön tekemi-

seen, ja miksi kriisityötä tekevät työntekijät kuvaavat koronavirusta tietyillä tavoilla. Tutki-

muksella saatiin tietää asioita, joita kriisityötä tekevät työntekijät pitävät tärkeinä kriisityön 

tekemisessä. Kriisityötä tekevät työntekijät kertoivat haastatteluissaan, kuinka työn edelly-

tykset ovat toteutuneet koronavirusaikana. Tutkimuksessa selvitimme, onko kriisityötä te-

keviltä työntekijöiltä vaadittu korona-aikana jaksamista eri tavalla, ja onko työntekijöiden 

tarvinnut luoda uusia jaksamista tukevia keinoja.  

Teemahaastattelu oli tutkimuksemme aineistonkeruumenetelmä, koska haastattelemalla 

saamme tutkimustehtävän kannalta arvokasta tietoa suoraan kriisityötä tekeviltä työnteki-

jöiltä, jotka toimivat kriisityön asiantuntijoina heidän toimintaympäristöissään kriisikeskuk-

sissa. Teemahaastattelu oli oikea aineistonkeruumenetelmä koronaviruksen tutkimiseen, 

koska koronaviruksen verrattain uuden luonteen takia ei siitä ole olemassa kattavia, ilmiötä 

selittäviä, teorioita (Makkonen 2014, 33). Teemahaastattelun perusteella tehtiin johtopää-

töksiä siitä, kuinka koronavirus on vaikuttanut kriisityön tekemiseen ja kriisityötä tekevien 

työntekijöiden jaksamiseen.  

Tutkimuksen tiedonkeruu- ja analysointivaiheessa olimme huolellisia, jotta tutkimuksella 

saatiin tutkimustehtävään vastaukset. Huolellisella työskentelyllä saatiin koronaviruksesta 

tarkka kuvaus kohderyhmässämme ja kohdeympäristössämme. Tutkimuksen alussa tutus-

tuimme tutkimusaiheeseen liittyvään tietoon. Yhdessä pohdimme, mitä tietoa koronaviruk-

sesta puuttuu tutkimuksemme toimintaympäristössä ja kohderyhmässä. Tämän jälkeen ko-

kosimme teemahaastattelun pääteemat ja haastattelukysymykset. Kanasen (2015, 32) mu-

kaan tutkimuksen alussa on tärkeää tehdä tarpeeksi taustatutkimusta. Ilman ilmiöön liitty-

vää ymmärrystä tutkija ei voi tehdä ilmiötä kuvaavia haastattelukysymyksiä.  
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Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on aineistonkeruuvaiheen ja analysointivaiheen sykli-

syys. Aineistoa kerätään ja kerättyä tietoa analysoidaan useaan kertaan, koska ei voida 

tietää, milloin ollaan tavoitettu vastaukset tutkimuksen tehtävälle. (Kananen 2015, 128.) 

Tutkimusprosessin rajallisen ajan takia haastattelimme jokaista kriisityötä tekevää työnteki-

jää yhden kerran. Koska haastatteluita toteutettiin yhteensä kymmenen, saimme mahdolli-

suuden palata mieleen tulleisiin ajatuksiin jäljellä olevien haastatteluiden yhteydessä. Mää-

rällisessä tutkimuksessa tutkittavia on paljon, sen sijaan laadullisessa tutkimuksessa vain 

muutama (Kananen 2010, 38). Pienellä kohderyhmällä varmistimme sen, että saimme sy-

vällistä tietoa kyseiseen tutkimusaiheeseen. On arvioitu, että laadullisessa tutkimuksessa 

12-15 haastateltavaa olisi vastauksien saturoitumisen eli toistumisen ehkäisemiseksi oleel-

linen määrä (Kananen 2010, 54). 

7.2 Tutkimuksen kohderyhmä 

Haastattelimme yhteensä kymmentä kriisityötä tekevää työntekijää. Neljää työntekijää 

haastattelimme Lahden seudun kriisikeskuksesta, kolmea Kainuun kriisikeskuksesta ja Ke-

min kriisikeskus Turvapoijusta. Haastateltavien valintaan emme itse saaneet vaikuttaa. 

Haastateltavat sovittiin kriisikeskuksissa työyhteisön kesken.  

Tutkimuksessamme emme huomioi kriisityötä tekevien työntekijöiden yksityisiä tietoja, ku-

ten ikää, koulutustaustaa tai työkokemusta. Tutkimustuloksissa säilytämme jokaisen työn-

tekijän anonyymiuden. Haastatteluissa saimme tietää haastateltavan nimen ja kriisikeskuk-

sen, jossa haastateltava tekee kriisityötä. Työpisteen tietäminen oli oleellista, koska tutki-

muksen analysointivaiheessa ja johtopäätöksien yhteydessä verrataan kriisikeskusten väli-

siä vastauksia.   

7.3 Aineistokeruu teemahaastatteluna 

Aineistonkeruumenetelmällä kootaan tietoa tutkittavan ilmiön ympäriltä (Kananen 2015, 

78). Laadullisessa tutkimuksessa niitä ovat muun muassa havainnot ja kyselyt sekä eniten 

käytettyinä haastattelut (Makkonen 2014, 34). Tutkimuksessamme hyödynsimme puo-

listrukturoitua teemahaastattelua ja dialogia. Teemahaastatteluilla saimme tietoa tutkimuk-

sen päätutkimuskysymyksiin. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Sillä luotiin 

haastattelutilanteisiin luottamuksellinen ilmapiiri. Ilmapiiri tuki haastateltavan rohkeutta ker-

toa luottamuksellisia vastauksia haastattelukysymyksiin. Kananen (2015, 53) kertoo, että 

yksilöhaastatteluilla saadaan luotettavampaa ja tarkempaa tietoa verrattuna ryhmähaastat-

teluun. Ryhmähaastattelun riskinä on se, että kaikilla haastateltavilla ei ole tasavertaisia 

mahdollisuuksia mielipiteiden ilmaisuun.  
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Teemahaastatteluun valmistaudutaan valitsemalla etukäteen keskustelun aiheista kertovat 

pääteemat ja niihin kuuluvat haastattelukysymykset (Hirsjärvi & Hurme 2001, Tuomi & Sa-

rajärvi 2013, 75 mukaan). Tutkijan tulee pääteemoja ideoidessaan huomioida se, että pää-

teemat kattavat tutkimuksen tutkimustehtävän (Kananen 2015, 60). Ennen haastatteluita 

teimme teemahaastattelun kulkua jäsentävät pääteemat ja haastattelukysymykset. Ennak-

koon tehdyillä valmisteluilla tuettiin tutkimuksen johdonmukaisuutta ja varmistettiin odotetun 

tiedon saaminen.  

Tutkimuksessamme pääteemoja ovat Kriisityö etätyönä, Työyhteisön tuki ja Henkinen jak-

saminen. Ensimmäiseksi mainitulla pääteemalla ja sen sisältämillä haastattelukysymyksillä 

saadaan tietoa tutkimuksemme ensimmäisestä päätutkimuskysymyksestä eli kriisityön te-

kemisestä. Toinen pääteema Työyhteisön tuki ja kolmas pääteema Henkinen jaksaminen 

keskittyvät tutkimuksemme toiseen päätutkimuskysymykseen eli kriisityötä tekevien työnte-

kijöiden jaksamiseen koronaviruksen vallitsemana aikana. Teemahaastattelulle tyypillistä 

on yleisen tason tarkastelusta siirtyminen yksityiskohtaiseen näkökulmaan (Kananen 2015, 

97). Tarkasteluasteen vaihtelun huomioimme jo pääteemojen ja haastattelukysymyksien 

suunnitteluvaiheessa. Haastattelukysymyksien muoto ja sisältö vaikuttaa tutkimustehtävän 

ratkaisemiseen sekä aineiston syvyyteen ja laatuun (Kananen 2015, 61).  

Teemahaastattelussa hyödynsimme dialogia. Dialogi pohjautuu vuorovaikutuksen kautta 

syntyvään jaettuun ymmärrykseen (Tuomi & Sarajärvi 2013, 78). Aineistonkeruumenetel-

män valinnalla ja haastattelukysymyksien etukäteisasettelulla varmistetaan monipuolisen 

aineiston saaminen, mutta dialogia ei voida etukäteen suunnitella. Dialoginen kokemus syn-

tyy kohtaamistilanteessa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 79.) 

7.4 Haastatteluiden toteutus 

Ennen haastattelua lähetimme jokaiselle kriisikeskuksen kriisikeskusjohtajalle jaettavaksi 

saatekirjeen. Sen yhteydessä oli teemahaastattelun pääteemat sekä haastattelukysymyk-

set. Haastattelukysymykset on mielekästä antaa haastateltaville etukäteen, jotta tietoa saa-

daan mahdollisimman paljon haastattelun aikana (Kananen 2015, 73). Saatekirjeessä ku-

vasimme opinnäytetyömme tutkimuksen tavoitteen ja tarkoituksen. Kerroimme saatekir-

jeessä, että teemahaastattelu tehdään jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisesti ja videovä-

litteisesti Teams - viestintäalustan kautta. Jokaiselle haastattelulle varattiin  1,5 tuntia aikaa. 

Haastattelut sovittiin sähköpostitse jokaisen haastateltavan kanssa. Koska emme haasta-

teltavia tunteneet, haastateltavat laittoivat itse aikaehdotuksia haastattelun toteuttamista 

varten.   
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Saatekirjeessä mainitsimme, että videohaastattelut nauhoitetaan, mutta siitä olisi mahdolli-

suus kieltäytyä. Luvan haastattelun nauhoittamiseen kysyimme jokaisen haastattelun 

alussa haastateltavalta. Nauhoitus saatiin toteuttaa jokaiselle haastattelulle. Tämä mah-

dollisti sen, että haastattelutilanteessa ei tarvinnut kirjoittaa muistiinpanoja. Muodostimme 

ymmärrystä haastateltavan kokemuksista suoraan vuorovaikutuksessa. Nauhoituksella to-

dettiin olevan hyötyä myös aineiston analysoimiselle. Videoyhteyksien heikon kuuluvuuden 

takia haastatteluita oli analysointivaiheessa mahdollista pysäyttää ja toistaa.   

Toteutimme haastattelut yksilöhaastatteluina, koska odotimme saavamme haastattelukysy-

myksien kautta haastateltavilta henkilökohtaisia mielipiteitä tutkimuksen päätutkimuskysy-

myksiin liittyen. Halusimme mahdollistaa haastateltaville tasapuolisesti omien ajatuksien ja-

kamisen. Haastatteluista kolme toteutettiin järjestelyiden takia kokonaan etäyhteydellä. 

Näistä haastatteluista yksi tehtiin Kemin Turvapoijun kriisityötä tekevälle työntekijälle ja 

kaksi Kainuun kriisikeskuksen kriisityötä tekevälle työntekijälle. Haastattelimme seitsemää 

kriisityötä tekevää työntekijää yhteisen videoyhteyden kautta.   

Haastatteluiden kulku oli jokaisella kerralla sama. Ilmapiirin luomiseksi haastattelu aloitettiin 

lyhyesti muun muassa kuulumisten vaihdolla. Vaikka haastateltavien vastaukset vastasivat 

joiltain osin useampaan haastattelukysymykseen, esitimme jokaisen haastattelukysymyk-

sen siinä järjestyksessä kuin olimme ne suunnitelleet esittävämme. Tällä tavalla haastatel-

tavalla oli mahdollisuus täydentää ajatuksiaan. Vaikka olimme haastatteluun valmistautu-

neet tarkalla haastattelurungolla, vuorovaikutustilanne mahdollisti ennalta suunnitellusta 

haastattelurungosta sivuamisen. Saimme haastattelun aikana esimerkiksi esittää lisäkysy-

myksiä. On tavanomaista, että haastattelussa keskustelun edetessä syntyy uusia keskus-

teltavia asioita (Kananen 2015, 148).    

Teemahaastattelussa suositaan avoimia kysymyksiä. Koska avoimien kysymyksien yhtey-

dessä ei esitetä valmiita vastausvaihtoehtoja, haastattelu tuottaa monipuolista tietoa. Avoi-

met haastattelukysymykset vaativat haastateltavaa selittämään asioita sen sijaan että vas-

taukseksi tulisi vain yksi sana. (Kananen 2010, 56-57.) Tutkimuksen haastattelukysymykset 

yritettiin tehdä niin, että ne eivät johda ennakko-oletuksiin. Haastattelukysymykset olivat 

tästä näkökulmasta onnistuneet, sillä joidenkin haastattelukysymyksien kohdalla saimme 

haastateltavilta niin negatiivisia kuin positiivisia mielipiteitä. 

7.5 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Tutkimuksessamme analysoimme tutkimusaineistoa aineistolähtöisesti. Tutkimuksen tulok-

set muutettiin ymmärrettävään ja tiiviiseen muotoon aineistolähtöisen sisällönanalyysin kei-

noin. Analyysin tavoitteena oli koota tutkittavasta ilmiöstä sanallinen kuvaus aineiston 
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informaatiosisältöä kadottamatta. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 108.) Laadullisen tutkimuksen 

aineiston analyysilla vahvistetaan kerätyn aineiston arvoa ja pätevyyttä, sillä tutkittavasta 

ilmiöstä ei välttämättä ole saatavilla aikaisempaa tutkimustietoa. Huolellisesti tehty aineis-

ton analyysi helpottaa luotettavien johtopäätöksien tekemisessä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

108.)   

Aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin kuuluvia vaiheita ovat aineiston pelkistäminen, ryhmit-

tely ja teoreettisten käsitteiden luominen (Tuomi & Sarajärvi 2013, 108). Teemahaastattelun 

teemat muodostavat aineistoon jo itsessään jäsennyksen. Sisällönanalyysivaiheiden avulla 

aineistoa hajoitettiin, käsitteellistettiin ja koottiin uudestaan yksityiskohtaisempien johtopää-

töksien aikaan saamiseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 93.) Käsitteelliset luokat ovat peräisin 

suoraan aineistostamme ja niillä vastataan tutkimuksen tutkimustehtävän mukaisiin kysy-

myksiin (Tuomi & Sarajärvi 2013, 101). Luokittelulla pyritään erityisesti keräämään saman-

kaltaisia ja eriäviä näkökulmia päätutkimuskysymyksiin liittyen. Aineiston lopullinen luokitus 

tehtiin kaikkien haastatteluiden jälkeen, koska jokaisessa haastattelussa oli mahdollisuus 

uusien näkökulmien ja luokkien syntymiseen.  

Aineiston analysointi alkoi aineiston pelkistämisellä. Kuuntelimme kaikki Teams-viestintä-

alustaan tallentuneet haastattelut ja kirjoitimme haastattelut auki Microsoft Word-tiedos-

toon. Jo pelkistämisen aikana karsimme pois tutkimuksen tutkimustehtävälle epäolennaisia 

asioita. Kirjoitimme poimitut aineistot mahdollisimman tarkasti tiedostoon väärinymmärryk-

sien välttämiseksi. Aineiston pelkistämisen jälkeen teimme taulukon (taulukko 1), johon la-

jittelimme tiivistetymmin haastateltavien vastauksia teematutkimuksen teemojen ja haastat-

telukysymyksien mukaisesti. Taulukoidessa huomioimme haastattelukysymyksien yhtey-

dessä toistuvat näkökulmat. Taulukoimme erityisiä haastateltavien jakamia huomioita.  

 

Kriisityö etätyönä  Työyhteisön tuki Henkinen jaksaminen 
Erilaiset kokemukset 
etäasiakastyöstä ja työn 
hallinnollisesta ulottuvuudesta 
etäyhteydellä-> vaikea ja / tai 
erilainen  

Aluksi ahdistuneisuutta Keväällä epävarmuus ja epämää-
räisyys väsyttävää. Henkinen jak-
saminen syksyllä parempi kuin ke-
väällä -> kevään jälkeen työhön 
liittyvät toimintatavat uuden ko-
rona-aallon leviämiseksi selkeät.   
  
Tottuminen yksin olemiseen.   
 

Lisäaikaa tutustumiseen -> 
kehonkielen puuttuminen  

Työkavereista erilleen joutuminen 
etätyön myötä -> työyhteisön tuki 
säilynyt ja tiivistynyt sekä 
vertaistuen merkitys korostunut  

Koronavirukseen kohdistuva 
yleinen mediaviestintä esillä 
vapaa-ajalla  

Asiakkaan luottamus työntekijään 
muuttumaton  

Tiiviissä työyhteisössä syvempi 
yhteys työkavereihin -> korona-
ajasta, omasta työssä jaksamisesta, 
vaikeista asiakastilanteista sekä 
mm. negatiivisista asioista 
avoimesti keskusteltu  

Oma työhyvinvointi osalla 
parantunut -> etätyö ja uudet 
työntekemiseen liittyvät 
toimintatavat saaneet 
ajattelemaan uudella tavalla ja 
katkaissut totutut rutiinit  



21 

Työntekijän luottamus 
asiakkaaseen -> Nauhoittaako 
asiakas työntekijän ja asiakkaan 
välistä keskustelua? Onko asiakas 
ympäristössä, jossa joku muu 
kuulee keskustelun?  

Toimiva, jakava ja tukeva työyhteisö 
sekä hyvä käytös oman työssä 
jaksamisen ja työhyvinvoinnin 
lähde  

Oma henkilökohtainen jaksaminen 
ja elämäntilanne on 
vastavuoroisessa suhteessa 
omaan ja työyhteisön 
jaksamiseen  

Oikeiden kysymyksien esittäminen 
vaikeampaa   
  
Tulkinnanvaraisuus lähes koko-
naan sanojen varassa  
 

Työyhteisön kesken yhteiset 
työtavat -> lisännyt yhteishenkeä, 
selkeyttänyt ja helpottanut työn 
tekemistä sekä luonut 
turvallisuuden tunnetta  

Työn sisäiset keinot työntekijän 
jaksamisen tukemiseksi: vapaus 
tehdä asioita omalla tyylillä, 
huumori, työnimu, selkeys työn 
tekemisestä ja siihen kohdistuvista 
vaatimuksista, 
rentoutumisharjoitukset sekä 
ulkoiluhetki kesken työpäivän. 
Lisäksi työnohjaus ja yhteiset 
toimintaohjeet työyhteisön 
terveyden säilyttämiseksi. 
Esimiehen avoin ja tasavertainen 
johtaminen.    

Dialogin ylläpitäminen puhelimitse 
-> riskinä yksinpuhelu  
  
 

Teams – purut sovitusti lyhyellä 
aikavälillä  

Työntekijän omat jaksamista tuke-
vat keinot: Korona-aiheiden tietoi-
nen rajaaminen vapaa-ajalla, toi-
von luominen itselle, asennoitumi-
nen, omat henkilökohtaiset ihmis-
suhteet, liikunta, uni ja lukeminen -
> ajan viettäminen asioiden ää-
rellä, jotka eivät liity työhön   

Tutun asiakkaan kanssa etäkoh-
taaminen sujuvaa ->   
Asiakkaan persoona ja kommuni-
kointitavat tiedossa  
 

Ei valta-asettelua työyhteisössä -> 
samanarvoinen tuki työntekijöiden 
ja kriisikeskusjohtajan välillä  
  
 

Huoli omaa jaksamista kohtaan: 
Kuinka voi tukea omaa jaksamista 
vapaa-ajalla, kun useat vapaa-
ajan aktiviteetit keskeytetty 
oletettavasti pitkäksi aikaa. Huoli 
oman läheisverkoston 
sairastumisesta kuormittaa 
työntekijää. 

Etäyhteydellä teknisiä haasteita -> 
huomio siirtyy pois asiakkaan 
kohtaamisesta  

 Huoli työyhteisön jaksamista koh-
taan: Huoli siitä, että joku työyhtei-
söstä sairastuu.   
Huoli siitä, että kriisityötä ei voida 
kokonaan siirtää kasvokkaiseen 
kohtaamiseen -> työyhteisön jou-
tuminen erilleen on riski 
 

Etäasiakastyö eri tavalla 
kuormittavaa -> intensiivisempi 
keskittyminen asiakkaan 
kuuntelemiseen ja katsomiseen  

  

Puhelin- ja videovälitteinen 
kohtaaminen tulevaisuudessa 
mahdollisuus -> joustavuus 
työntekoon (työntekijänäkökulma) 
ja asiakkaiden tavoittamisen 
vahvistaminen 
(asiakasnäkökulma)  

  

Hyödyt työntekijälle: ei tarvitse 
siirtyä työpaikalle 

  

Asiakkailta negatiivista palautetta   

 

Taulukko 1. Haastateltavien vastausten lajittelu haastattelun pääteemojen mukaisesti 

Aineiston ryhmittelyssä kokosimme taulukosta samankaltaiset asiat, ja asioista muodostui-

vat aineistolähtöiset alaluokat. Alaluokat nimettiin aineistosta nousevilla ja alaluokkien si-

sältöä kuvaavilla käsitteillä (Tuomi & Sarajärvi 2013, 110). Teoreettisten käsitteiden 
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luomisen vaiheessa alaluokat ryhmiteltiin tutkimuksen kahteen päätutkimuskysymykseen. 

Alaluokille tehtiin niitä yhdistävät yläluokat. Kuvio 1 ja kuvio 2 havainnollistavat tutkimuksen 

aineiston analysoinnin lopputulosta. Kriisityön tekemiseen ja kriisityötä tekevien työntekijöi-

den jaksamiseen kuuluu kolme yläluokkaa, joihin sisältyvät käsitteellisesti ja aineistolähtöi-

sesti nimetyt alaluokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen yläluokat ja alaluokat kriisityön tekemisen näkökulmasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRIISITYÖN TEKEMINEN 

JOUSTAVA  

TYÖNTEKO 

ASIAKASTYÖN 
REAALIAIKAI-

SUUS 

VUOROVAIKUTUS 

• LUOTTAMUS 

• KEHONKIELI 

• DIALOGISUUS 

• ETÄTYÖN VAHVUUS 

• ETÄTYÖHÖN LIITTYVÄT HUO-

LET  

• ASIAKASTAVOITETTAVUUS 

• AKUUTTI KRIISITUKI 
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Kuvio 2. Tutkimuksen yläluokat ja alaluokat kriisityötä tekevien työntekijöiden jaksamisen 

näkökulmasta 

VAPAA-AIKA 

TYÖN 

HALLINNOLLISET 

PUITTEET 

VERTAISTUKI 

KRIISITYÖTÄ TEKEVIEN 

TYÖNTEKIJÖIDEN JAKSAMI-

NEN 

• ESIMIESTYÖ 

• TYÖTÄ OHJAAVAT TOIMINTA-

PERIAATTEET- JA OHJEET  

• SYVÄ YHTEYS 

• HYVÄT KÄYTÖSTAVAT  

• TYÖN ULKOPUOLISTEN MIELENKIIN-

NON KOHTEIDEN YLLÄPITÄMINEN  
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8 Tutkimustulokset 

8.1 Kriisityön muuttuminen koronaviruksen aikana 

Haastatteluaineisto kertoo, että koronaviruksen aikana kriisityö on muuttunut monilta osin. 

Merkittävin muutos kriisityössä on ollut etätyöhön siirtyminen. Etätyö on koettu vuorovaiku-

tuksen näkökulmasta eri tavoin. Koronaviruksen aikana etäyhteys on esimerkiksi vaatinut 

intensiivisempää läsnäoloa työntekijältä ja aktiivista dialogin ylläpitoa. Ensimmäinen ylä-

luokka nimeltään Vuorovaikutus kuvaa vuorovaikutuksen muuttumista luottamuksen, ke-

honkielen ja dialogisuuden lähtökohdista. Toinen yläluokka on Joustava työnteko, joka ker-

too etätyön vahvuuksista ja siihen liittyvistä huolista. Kriisityö etäyhteydellä on tuonut jous-

tavuutta ja vapautta, mutta työaikaa ja vapaa-aikaa on ollut vaikeaa erottaa joidenkin kriisi-

työtä tekevien työntekijöiden mukaan. Toinen yläluokka sisältää alaluokat Etätyön vahvuu-

det ja Etätyöhön liittyvät huolet.  

Kriisityön muuttumista tutkitaan asiakkaan näkökulmasta kolmannessa yläluokassa, joka 

on nimeltään Asiakastyön reaaliaikaisuus. Koronaviruksen vallitsemana aikana konkreetti-

sena muutoksena asiakkaalle on ollut se, että hän on kohdannut kriisityötä tekevän työnte-

kijän joko puhelimitse tai videoyhteydellä. Tämän yläluokan sisältämät alaluokat Asiakasta-

voitettavuus ja Akuutti kriisituki avaavat haastateltavien tunnistamia etäyhteyden vahvuuk-

sia asiakasnäkökulmasta. Asiakkailla on ollut koronavirusaikana etäyhteyden myötä tasa-

vertainen mahdollisuus kriisityötä tekevän työntekijän tapaamiseen, kun välimatkat eivät ole 

olleet esteenä. 

8.1.1 Vuorovaikutus  

Haastatteluissa kriisityötä tekevien työntekijöiden ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta ar-

vioitiin luottamuksen, kehonkielen ja dialogisuuden näkökulmasta. Vuorovaikutus etäyh-

teydellä on ollut vaikeaa ja erilaista. Etäyhteys ei ole erään haastateltavan mukaan verrat-

tavissa kasvokkaiseen kohtaamiseen. Haastateltava jatkaa, kuinka videovälitteisessä koh-

taamisessa heikko verkkoyhteys vie huomion ja sen korjaaminen vie aikaa. Aika ja huomio 

kuluu teknisiin asioihin asiakkaan kohtaamisen sijaan.  

Puhelinyhteyttä kuvattiin pinnalliseksi. Jos kriisityötä tekevä työntekijä ja asiakas löytävät 

puhelinsoiton aikana tunneyhteyden, puhelimen kautta voidaan keskustella asiakkaan kan-

nalta merkityksellisistä asioista. Vaikka puhelinkeskustelun aikana ei näe asiakkaan eleitä 

eikä ilmeitä, asiakkaan edellinen soitto on joillekin työntekijöille palautunut mieleen uuden 

soiton yhteydessä. Asiakkaan ääni on ollut tekijä, joka on palauttanut työntekijän mieleen 

asiakkaan aikaisemman tarinan. 
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Luottamus  

Kriisityötä tekevät työntekijät tunsivat etätyöhön siirryttyä epävarmuutta siitä, kuinka asia-

kaat uskaltavat luoda luottamuksen työntekijään. Työntekijöiden mielestä luottamus on on-

nistuttu muodostamaan uusien ja tuttujen asiakkaiden kanssa. Asiakkaat ovat sitoutuneet 

sovittuihin etätapaamisiin, mikä kertoo luottamuksellisesta suhteesta. Etäyhteys on ollut 

työntekijöille uusi kriisityön työväline ja asiakkaille keino kohdata kriisityötä tekevä työntekijä 

henkilökohtaisen tuen saamiseksi. Aluksi kohtaamistilanteet ovat aiheuttaneet negatiivisia 

tunteita asiakkaissa. 

Asiakkaiden rehellinen käyttäytyminen on haastattelussa kuultu huoli. Kriisityötä tekevä 

työntekijä pohti sitä, voiko asiakas tallentaa työntekijän tietämättä etäyhteyden välityksellä 

käydyn keskustelun. Huolen aiheena oli myös luottamuksellisen keskustelun päätyminen 

ulkopuolisten ihmisten kuultavaksi. 

Kehonkieli  

Kriisityötä tekevät työntekijät käyttävät kehonkieltä asiakkaiden tunteiden ja mielialan lu-

kemiseen. Etäyhteys on rajoittanut asiakkaiden ymmärtämistä, koska kehonkieltä ei ole 

nähty. Kehonkielen puuttuminen voi johtaa asiakkaan tai tilanteen virheelliseen tulkintaan. 

Koska kehonkieli on puuttunut, asiakkaan ja kriisityötä tekevän työntekijän väliseen tutus-

tumiseen on tarvittu enemmän aikaa. Puhelinkeskustelun kerrottiin olevan helpompi siinä 

vaiheessa asiakassuhdetta, kun toinen osapuoli tunnetaan hyvin. Video- ja puhelinvälittei-

sissä asiakastapaamisissa työntekijöiltä on vaadittu intensiivisempää läsnäoloa. Tämä on 

koettu kasvokkaiseen tapaamiseen verrattuna kuormittavampana.  

Dialogisuus  

Dialogin arvioitiin toteutuvan etäyhteydellä, mutta rajoittuneesti. Puhelinkeskustelut ovat ol-

leet työntekijän tulkinnan ja läsnäolon lisäksi riippuvaisia asiakkaiden taidoista. Puhelin-

keskustelut ovat olleet sujuvia asiakkaiden kanssa, joille kasvokkainen kohtaaminen on ol-

lut epäluonnollista yksilöllisten syiden takia. Dialogisuuden näkökulmasta puhelulla on kaksi 

lopputulosta. Onnistuneessa puhelussa työntekijän ja asiakkaan välisellä dialogilla tavoite-

taan molemmin puolinen tunneyhteys sekä syvä ja rehellinen keskustelu. Tässä tapauk-

sessa työntekijän ja asiakkaan välistä puhelua voidaan verrata soittona läheiselle ihmiselle.  

Puhelu voi olla myös epäonnistunut. Riskeiksi lueteltiin työntekijän tai asiakkaan yksinpu-

helu, puhelun pinnallisuus ja tunneyhteyden puuttuminen. Kriisityötä tekevien työntekijöiden 

on ollut vaikea esittää asiakkailleen sopivia kysymyksiä puhelimen kautta. Tämän takia asi-

akkaan kannalta merkityksellisiä asioita ei ole osattu ottaa puheeksi. 
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8.1.2 Joustava työnteko 

Kriisityön tekeminen poikkeuksellisten toimintaohjeiden mukaan on aihe, joka on ollut kriisi-

työtä tekevien työntekijöiden mielessä tulevaisuuden näkökulmasta. Työntekijät ovat miet-

tineet, voiko jokainen työntekijä olla kriisikeskuksessa samaan aikaan fyysisesti tulevaisuu-

dessa. Moni haastateltavista uskoo, että etäyhteyden kautta asiakkaita tavataan poikkeus-

ajan päätyttyä. Asiakastapaamisiin liittyvää tapakulttuuria, kuten kättelemistä, pohdittiin 

haastattelun aikana.  

Keväällä etätyön käyttöönotto vaati joiltain työntekijöiltä tottumista ja aktiivista teknisten työ-

välineiden harjoittamista. Etäasiakastyö jakaa kriisityötä tekevät työntekijät mielipiteiltään. 

Etäasiakastyö olisi joustavaa tulevaisuudessa, mutta osa toivoo, että kriisityötä ei tarvitsisi 

viedä kotiin. 

Etätyön vahvuudet  

Etätyön vahvuuksia ovat vapaus, työn imu ja työstä inspiroituminen. Etätyötä on tehty rau-

hallisissa tiloissa esimerkiksi kotona tai lomanviettopaikassa. Työntekijät ovat tehneet työ-

ympäristöstään viihtyisän, mikä on lisännyt omaa työssä jaksamista. Etätyö on tuonut työn-

tekijälle vapautta tehdä työtä omalla tavalla työn tekemiseen liittyvien ohjeistuksien rajoissa. 

Osa kokee etätyön voimavarana, joka tuo työn tekemiseen vaihtelevuutta. Totutuista työru-

tiineista irtaantuminen on lisännyt työn imua ja työhyvinvointia. Etäyhteydellä pidetyt työn-

ohjaukset ja koulutukset on koettu negatiivisesti, sillä niiden aikana huomio on kiinnittynyt 

muihin asioihin.  

Etätyötä on tehty työyhteisön kesken joustavasti. Kun työpäivät ovat sovittu yhdessä, on 

pidetty huolta koko työyhteisön jaksamisesta sekä työntekijöiden samanarvoisista oikeuk-

sista tehdä työtä kotona ja kriisikeskuksessa. Etäyhteys mahdollistaa suunnitellun työpäi-

vän tekemisen, kun työntekijä kokee itsensä oireiseksi. Työntekijä voi tehdä töitään turval-

lisesti etäyhteydellä, jolloin hän ehkäisee tartuttamasta omaa työyhteisöä.  

Etätyöhön liittyvät huolet  

Etätyön huolen syyt ovat tekniikan toimimattomuus, erilleen joutuminen työyhteisöstä, työ-

ajan ja vapaa-ajan hämärtyminen sekä työaikojen pidentyminen. Haastatteluista jäi vaiku-

telma, että kriisityötä tekevät työntekijät toivoisivat kasvokkaista kohtaamista asiakkaiden 

kanssa ja työyhteisön läsnäoloa henkilökohtaisista mieltymyksistä huolimatta. Kun tekee 

työtä etäyhteydellä kauan, työntekijöiden riskinä on erilleen joutuminen.  

Työajan ja vapaa-ajan hämärtyminen on etätyössä tiedostettu aiempaa enemmän. Joiden-

kin haastateltavien mukaan työn imu on innostanut pidentämään työhön kulutettavaa aikaa, 
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kun taas toiset pitävät työajan ja vapaa-ajan välisen rajan noudattamista helppona. Eräs 

haastateltava pohti haastattelunsa aikana sitä, kuinka työn imusta riippumatta on tärkeää 

pitää huolta omasta jaksamisesta. Työntekijän mukaan työssä on tärkeää olla itselleen ar-

mollinen, ja työtä tulisi tehdä omien voimavarojen ja kykyjen mukaan.  

Etäasiakastyön ongelmaksi esitettiin kriisityötä tekevien työntekijöiden rajaton käytettävyys. 

Kriisityötä tekevien työntekijöiden mukaan asiakkaat tulisivat etäasiakastyön jatkuessa pyy-

tämään yhteydenottoa esimerkiksi viestitse työajan ulkopuolella. Työntekijät kokevat, että 

työajasta voitaisiin poikkeustilanteissa joustaa. Jos asiakkaalle ei sovi työntekijän tapaami-

nen etäyhteydellä työajan sisällä, olisi työntekijän mahdollista sopia asiakkaalle videovälit-

teinen tapaamisaika tai puhelu vapaa-ajalta. Työajan joustavuus on asiakkaan näkökul-

masta hyödyllinen. Kriisitukea tarvitsevia asiakkaita voitaisiin ottaa vastaan enemmän. 

8.1.3 Asiakastyön reaaliaikaisuus 

Etäyhteyden hyötyjä asiakkaiden näkökulmasta ovat tapaamisten nopea mahdollistuminen 

paikasta riippumattomasti ja akuutin kriisituen antaminen ilman jatkotapaamisia. Alaluokat 

Asiakastavoitettavuus ja Akuutti kriisituki kertovat etäyhteyden positiivisista merkityksistä 

asiakkaaseen. Havainnot perustuvat kriisityötä tekevien työntekijöiden haastattelukysymyk-

sien vastauksiin. Koska kriisitukea tarvitsevat asiakkaat eivät olleet tutkimuksen tiedonan-

tajina, emme kuulleet heidän omia mielipiteitä etäyhteyden hyödynnettävyydestä kohtaami-

sessa.  

Asiakastavoitettavuus  

Asiakkaat ovat tavanneet kriisityötä tekevät työntekijät henkilökohtaisesti kriisikeskuksissa 

ennen koronaviruksen leviämistä. Kriisityötä tekevän työntekijän tapaaminen on mahdollis-

tunut poikkeusaikana etäyhteyden ansiosta, sillä tapaamiskäynnit kriisikeskuksissa kes-

keytettiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Kevään jälkeen kriisitukea annettiin 

kahdella muulla tavalla, videokontaktin ja puhelinyhteyden kautta.  

Etäyhteys turvaa tasavertaiset mahdollisuudet kriisituen saamiseen paikasta riippumatta. 

Kriisityötä tekevien työntekijöiden mukaan etäyhteys olisi tulevaisuudessa toimiva erityi-

sesti silloin, kun asiakkaalla ei olisi mahdollisuutta tavata työntekijää kriisikeskuksessa pit-

kien välimatkojen takia. Etäyhteys myös helpottaisi järjestämään laajoja verkostokokouk-

sia asiakkaiden asioissa.  

Akuutti kriisituki  

Akuutilla kriisituella viitataan kriisityötä tekevän työntekijän kykyyn reagoida nopeasti asi-

akkaan tuen tarpeeseen. Etäyhteyden ansiosta asiakas voidaan kohdata pian 
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yhteydenoton jälkeen. Kriisituki toimii akuuttina apuna asiakkaan sen hetkiseen tilantee-

seen. Jos kohtaamisen jälkeen asiakas kokee saamansa tuen riittäväksi, ei jatkotapaamista 

tarvitse järjestää. Haastateltavat kertovat etäyhteyden riskiksi ammattilaisten rajattoman 

käytettävyyden.  

8.2 Kriisityötä tekevien työntekijöiden jaksamisessa tapahtuneet muutokset ko-

ronaviruksen aikana 

Koronaviruksen aikana kriisityötä tekevien työntekijöiden jaksaminen on ollut kuormittunut 

työssä tapahtuneiden muutoksien takia. Kriisityötä tekevät työntekijät ovat olleet kuormittu-

neita myös koronaviruksen pysyvästä läsnäolosta. Koronavirus on näkynyt työn lisäksi va-

paa-ajalla muun muassa sosiaalisessa mediassa. Jaksaminen luokiteltiin yläluokkiin Ver-

taistuki, Työn hallinnolliset puitteet ja Vapaa-aika.  

Kaksi ensimmäistä yläluokkaa kuvaavat työyhteisön ja työn sisäisiä tekijöitä, jotka tukevat 

työntekijän jaksamista. Työntekijöiden vertaistuessa ja työn hallinnollisissa puitteissa on ko-

ronaviruksen aikana tapahtunut myönteistä vahvistumista. Niiden merkitys on poikkeuksel-

lisena aikana tunnistettu erityisesti. Vertaistuen alaluokat ovat Syvä yhteys ja Hyvät käytös-

tavat. Työn hallinnollisiin puitteisiin kuuluvat alaluokat Esimiestyö ja Työtä ohjaavat toimin-

taperiaatteet- ja ohjeet. Viimeinen yläluokka nimeltään Vapaa-aika kertoo kriisityötä teke-

vän työntekijän omaa jaksamista tukevista keinoista. Koronaviruksen aikana vapaa-ajan 

aktiviteetteja on täytynyt muuttaa. Esimerkiksi harrastukset, joissa on muita ihmisiä, on täy-

tynyt keskeyttää koronan ajaksi. Vapaa-ajalla kriisityötä tekevien työntekijöiden on täytynyt 

tietoisemmin ottaa etäisyyttä työhön.   

8.2.1 Vertaistuki 

Etätyöhön siirryttyä kriisityötä tekevät työntekijät tunsivat yksinäisyyden tunnetta. Vertais-

tuen tarve tunnistettiin työtapojen muututtua. Kriisikeskuksessa työntekijä on käynyt kes-

kustelemassa toisen työntekijän kanssa tämän omassa työhuoneessa. Etätyöhön siirryttyä 

tätä mahdollisuutta ei ole ollut. Jotta työntekijä on saanut tukea, työntekijän on täytynyt itse 

ottaa yhteyttä toiseen työntekijään esimerkiksi puhelimitse. Kriisityötä tekevät työntekijät 

kokevat, että muihin työyhteisön jäseniin on ollut vaivatonta ottaa yhteyttä. Kahdenkeskis-

ten keskusteluhetkien sopimista on helpottanut yhteiset sähköiset kalenterit.  

Työntekijöiden välisiä suhteita on ylläpidetty enemmän kevään ja syksyn aikana. Osa haas-

tateltavista on pitänyt etäisyyden ottamisesta. Kaikki haastateltavat tunnistavat kuitenkin 

työyhteisön vertaistuen tarpeen. Vertaistukea on ollut vaivaton saada etätyön aikana. Haas-

tateltavat kertoivat, että työntekijät ovat auttaneet helposti. Työntekijöiden ei ole tarvinnut 
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yksin miettiä työasioita omista työpisteistä käsin. Työntekijöillä on ollut käytössä vapaa-ajan 

ryhmä ja työhön liittyvä ryhmä WhatsApp-sovelluksessa. Työntekijät ovat säilyttäneet vii-

koittaiset työyhteisöpalaverit. Niiden lisäksi on pidetty ylimääräisiä palavereita joko asiak-

kaiden asioissa tai työntekijöiden kuulumisten selvittämiseksi. Etätyöhön siirtymisen jälkeen 

omia työyhteisön jäseniä ei ole nähty yhtä usein, mutta työntekijöiden tuki on säilynyt.   

Syvä yhteys  

Syvä yhteys kuvaa tarkemmin kriisityötä tekevien työntekijöiden välistä suhdetta. Kriisityö-

tä tekevät työntekijät ovat kokeneet, että kriisikeskuskohtaisissa työyhteisöissä on ollut 

mahdollisuus keskustella korona-ajasta, työssä jaksamisesta, vaikeista asiakastilanteista, 

negatiivisista asioista tai tunteista. Työntekijät ovat antaneet toisilleen kokemuksen siitä, 

että työhyvinvoinnista välitetään. Työntekijät ovat etätyön aikaan kysyneet useasti toisiltaan 

kuinka toinen voi. Työasioista puhuminen työajalla on edistänyt työajan ja vapaa-ajan rajan 

erottamista, sillä vapaa-aikana työntekijä on työasioiden miettimisen sijaan keskittynyt yllä-

pitämään omia mielenkiinnon kohteita.  

Hyvät käytöstavat  

Kriisityössä hyvän käytöksen elementtejä ovat muun muassa kannustus, kiittäminen ja toi-

votukset. Hyvä käytös on lisännyt koko työyhteisön työhyvinvointia, ja jakava ilmapiiri on 

auttanut jaksamaan. Jo yhden työntekijän negatiivisten käytöstapojen kerrottiin heikentävän 

koko työyhteisön ilmapiiriä. Haastateltavien hyviä käytöstapoja etätyöskentelyn aikana ovat 

olleet esimerkiksi kiittäminen viestin välityksellä ja vapaa-aikaan kohdistuvat toivotukset 

etätyöpäivän päätteeksi.   

8.2.2 Työn hallinnolliset puitteet 

Vuoden 2020 alussa työn tekemiseen liittyvät muutokset aiheuttivat epävarmuuden ja epä-

määräisyyden tunteita. Työn hallinnolliset puitteet eli esimiestyö, järjestelmät ja työtä ohjaa-

vat periaatteet ovat säilyneet haastatteluaineiston mukaan. Koronan mahdollista leviämistä 

varten on tehty toimintatavat, jotka selkeyttävät kriisityön tekemistä. Kriisityötä tekevät työn-

tekijät kokevat, että poikkeuksellisten toimintaohjeiden käyttöönotto ei jatkossa ole yhtä 

kuormittavaa kevään kokemuksien jälkeen. Tulevaisuuteen suhtaudutaan avoimella mie-

lellä. 

Esimiestyö  

Kriisikeskusjohtajien vastuulla on ollut työyhteisön tiedottamisvastuu, työhön liittyvien jär-

jestelmien ylläpitäminen, työyhteisön hyvinvointi, vuorovaikutuksen läpinäkyvyys työnteki-

jöiden ja kriisikeskusjohtajien välillä sekä työntekijöiden keskinäisten mielekkäiden suhtei-
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den edistäminen. Kriisikeskusjohtajat ovat tehneet työntekijöiden tavoin kriisitukeen liitty-

vää asiakastyötä. Kriisikeskusjohtajilla on ollut työntekijöihin verraten samanlaiset mahdol-

lisuudet kertoa huolta aiheuttavista asioista. Esimiehet ovat kokeneet saaneensa tukea työ-

yhteisöltä.   

Vaikka vuoden aikana on koettu monenlaista huolta, esimiestyö ja työtä ohjaavat ohjeet 

ovat tehneet työn tekemisestä turvallista. Työntekijöiden mukaan kriisikeskuksien esimiehet 

ovat ohjeistaneet hyvin työhön liittyen. Työntekijät ovat kokeneet, että heitä on kohdeltu 

tasavertaisesti koronaviruksen vallitsemana aikana. Työntekijät kuvasivat esimiestä ja esi-

miestyötä seuraavalla tavalla haastatteluissaan. 

 

Esimies on helposti lähestyttävä, lämmin ihmisenä 

 

Johtajuus on hyvää, avointa, vahvaa, tasavertaista ja oikeudenmukaista  

 

Työtä ohjaavat toimintaperiaatteet- ja ohjeet  

Työhön liittyvät toimintaperiaatteet- ja ohjeet ovat luoneet turvallisuuden kokemusta, kuu-

luvuuden tunnetta ja selkeyttä. Ne ovat lisäksi rakentaneet yhteiset linjat kriisityön tekemi-

selle. Kriisityötä tekevät työntekijät olivat samaa mieltä siitä, että muutoksiin ja rajoituksiin 

liittyvä tieto on täytynyt olla kaikilla sama. Ajankohtainen tieto on rauhoittanut työn tekemis-

tä.   

Kriisikeskuksien työntekijät ovat noudattaneet paikallisia koronavirukseen liittyviä ohjeita ja 

rajoituksia. Kriisikeskuksissa on tehty tarpeiden mukaan myös muita ohjeita. Kriisikeskus-

kohtaisesti on päätetty siitä, kuka tekee kriisityötä tiettynä päivänä etäyhteydellä tai kriisi-

keskuksessa omassa työtilassaan. Työntekijät ovat joustavasti säädelleet etätyön teke-

mistä omasta ja muiden työkavereiden jaksamisesta huolehtien.   

Koronaviruksen aikana hygieniaan ja tartunnan leviämisen ehkäisyyn on kiinnitetty huo-

miota. On sovittu turvaväleistä, kosketuspintojen desifioinnista, kasvomaskien ja käsidesin 

käytöstä sekä kotiin jäämisestä oireisena. Yhteisiä työyhteisöpalavereita on pidetty esimer-

kiksi Lahdessa kolme kertaa viikossa, jonka lisäksi on pidetty 10-15 minuuttia kestäviä yli-

määräisiä palavereita. Osa Lahden seudun kriisikeskuksen työntekijöistä piti palavereiden 

määrää tarpeettomana. Asiasisällöltään tiiviiden palavereiden lisäksi on ollut palavereita, 

joissa ei ole ollut paljoa työhön liittyvää sisältöä. Tämä on lisännyt työssä jaksamista. 
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8.2.3 Vapaa-aika 

Työn ulkopuolisten mielenkiinnon kohteiden ylläpitäminen 

Kriisityötä tekevät työntekijät ovat olleet koronavirukseen liittyvän informaation kohteena 

kriisityössä sekä vapaa-ajalla. Vapaa-ajalla on täytynyt tietoisesti ottaa etäisyyttä koronavi-

ruksesta kertoviin medialähteisiin. Vapaa-ajan viettämisen keinoja ovat olleet muun muassa 

sosiaaliset suhteet, liikkuminen, kirjojen lukeminen ja televisiosarjojen katsominen. Ko-

ronaviruksen aikana erityisesti unen tarve on korostunut sekä normaalit arjen toiminnot, 

vaikka on ollut poikkeuksellinen tilanne.  

Kevään ja syksyn aikana on ollut tärkeää pitää henkilökohtainen elämä tasapainossa ja 

mahdollisimman normaalina. Yksilöllinen tunnetietoisuus on ollut jaksamisen ja työssä suo-

riutumisen näkökulmasta oleellinen. Koronaviruksen leviäminen huolettaa joitain työnteki-

jöitä muun muassa työn toteuttamisen, työntekijöiden tartunnan saamisen ja asiakkaiden 

näkökulmasta. Kriisityötä tekevät työntekijät luottavat kuitenkin työn sujumiseen ja työyhtei-

söön, koska keväällä vaikeasta työtilanteesta selvittiin yhdessä. Poikkeuksellisena aikana 

työntekijöiden on muistettava olla itselleen armollisia, kuten eräs työntekijä haastattelus-

saan kertoi. 
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9 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyömme eettisyys ja luotettavuus pohjautuu luotettavan tiedon kirjoittamiseen ja 

työn tekemiseen hyvien tieteen käytäntöjen edellyttämällä tavalla. Tutkimusmenetelmänä 

käytettiin tutkimusmenetelmiä, jotka ovat tieteellisen tutkimuksen kriteereiden mukaisia ja 

eettisesti kestäviä. Tutkimusmenetelmiä ovat aineistonkeruu-, analyysi- ja arviointimenetel-

mät. (Kananen 2017, 189.) Opinnäytetyömme tutkimusote oli laadullinen tutkimus, jonka 

aineistona oli teemahaastattelu. Kananen (2017, 190) toteaa tutkimuksessaan, että tutki-

mustyössä tulee noudattaa huolellisuutta, rehellisyyttä, tarkkuutta sekä objektiivisuutta tut-

kimuksen suunnitteluvaiheessa, tuloksien tallentamisessa, esittämisessä sekä arvioinnissa.   

Kaikki haastateltavat saivat ennen virallista haastattelua saatekirjeen sekä haastatteluky-

symykset sähköpostitse. Saatekirje sisälsi tiedon tutkimuksen tekijöistä, tutkimuksen tavoit-

teesta sekä aineistonkeruun menetelmästä. Saatekirjeessä oli mainittu haastatteluun varat-

tava aika sekä annettu mahdollisuus haastateltavalle kieltäytyä haastattelun nauhoittami-

sesta. Haastatteluissa pyrimme kertomaan haastateltaville opinnäytetyömme julkaisun 

ajankohdasta. Kerroimme myös arviolta ajankohdan opinnäytetyömme esityksestä toimek-

siantajalle. Halukkailla oli mahdollisuus valmistautua ja osallistua etäyhteydellä esitykseen.  

Haastatteluun osallistuvia on informoitu henkilötietolain mukaisesti ja heitä koskeva tutki-

musaineisto on käsitelty vastuullisesti. Tässä opinnäytetyössä tutkimus on kohdistettu ih-

misiin ja inhimilliseen toimintaan, jolloin eettiset ohjeet ja periaatteet ohjaavat kiinnittämään 

huomiota tutkittavan kohteluun ja oikeuksiin, esimerkiksi haluun osallistua tai kieltäytyä 

osallistumasta tutkimukseen. Ihmiseen kohdistuvassa tutkimuksessa on huomioitava myös 

henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja. (Arene, 9.) Opinnäytetyön tarkistamisen jäl-

keen tutkimusaineisto hävitetään asiaan kuuluvalla tavalla.  

Opinnäytetyömme luotettavuus perustuu opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen, jossa on 

valittu tutkimusasetelma ja toteutus. Haastatteluiden kysymykset on valikoitu kolmen eri 

teeman mukaan, joilla pyrimme löytämään vastauksia opinnäytetyömme tutkimuskysymyk-

siin. Opinnäytetyön luotettavuutta lisää haastatteluiden nauhoittaminen haastateltavien 

suostumuksella. Haastattelutilanteiden nauhoitus ja tallennus vähentää väärinymmärryk-

sen riskiä  ja tutkijoiden omia tulkintoja.   

Tutkimuksen validiteetti on varmistettu tutkimuskysymyksillä sekä haastatteluihin valikoitu-

neilla kriisityötä tekevillä työntekijöillä, joilla on tutkimuksen kannalta luotettavaa sekä ajan-

kohtaista tietoa. Opinnäytetyömme tarkka tutkimusaihe ja tutkimusasetelma sekä totuuden-

mukaisesti tehty aineiston analyysi on lisännyt luotettavuutta. Opinnäytetyön luotettavuu-

den mittareista validiteetti tarkoittaa oikeiden asioiden tutkimista, mikä korostuu 
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tutkimusasetelmassa sekä oikeaoppisella aineistoanalyysillä (Kananen 2017, 175-176). 

Opinnäytetyön tutkimusaineiston luotettavuudesta kertoo saavutettu kyllääntymispiste. Kyl-

lääntymispiste on saavutettu kun vastaukset alkavat muistuttaa toisiaan (Kananen 2017, 

179). 
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10 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida koronaviruksen aiheuttaman poikkeusajan vaiku-

tuksia kriisityön tekemiseen ja kriisityötä tekevien työntekijöiden jaksamiseen. Tarkastelta-

vaksi valittiin kriisityötä tekeviä työntekijöitä Lahden seudun kriisikeskuksesta, Kainuun krii-

sikeskuksesta ja Kemin kriisikeskus Turvapoijusta. Tutkimuksen haastatteluaineisto kerät-

tiin teemahaastatteluilla.    

Haastatteluaineiston perusteella kriisityössä siirryttiin vuoden 2020 keväällä etäasiakastyö-

hön. Kriisiauttamisessa etätyöskentelyn muotoja ovat olleet puhelin- ja verkkoauttaminen 

(Mieli Suomen Mielenterveys ry 2017, 54). Puhelin- ja verkkoauttamisella pyritään tuke-

maan asiakasta keskustelun kautta, helpottamaan asiakkaan oloa ja ohjaamaan tarvitta-

essa muihin tukipalveluihin. Etäauttaminen pohjautuu luottamukseen, asiakkaan kunnioi-

tukseen ja anonyymiuteen. (Mieli Suomen Mielenterveys ry 2017, 54.) Tuki ja apu on liittynyt 

elämäntilannekriiseihin ja koronaviruksen aikaiseen huoleen.  

Kriisityö etätyönä on koettu haastateltavien mukaan erilaisena. Etätyöhön siirtyminen on 

vaatinut joiltain työntekijöiltä teknisiin työvälineisiin tutustumista enemmän. Etätyön huo-

leksi esitettiin tekniikkaan liittyvät haasteet. Etätyön vahvuuksiksi kuvattiin kriisityön siirtä-

minen miellyttäväksi koettuihin ympäristöihin, kuten lomanviettopaikkaan. Työympäristö on 

luotu viihtyisäksi, jolloin työssä jaksaminen on lisääntynyt. Etäyhteydellä työskenteleminen 

on tuonut vapauksia, työtä on toteutettu omalla tavalla työn tekemiseen liittyvien ohjeistuk-

sien rajoissa. Työn muokkaamisella onkin merkittävä vaikutus työn imun ja ilon säilymiseksi 

(Hakanen 2011, 84). Etätyössä on nähty voimavarojen lisääntymistä kun totutuista työrutii-

neista on irtaannuttu. Joissain tilanteissa työaikaa ja vapaa-aikaa on ollut hankala rajata, 

vaikka etätyö mahdollistaa työn tekemisen joustavasti.  

Mieli Suomen Mielenterveys ry:n etätyöohjeen mukaan yksi etätyön tavoitteista on lisätä 

joustavuutta työn tekemiseen (Mieli Suomen Mielenterveys ry 2020, 2). Työajoista voidaan 

poiketa, jonka takia kriisitukea tarvitsevia asiakkaita voidaan ottaa vastaan enemmän. Krii-

sityötä tekevät työntekijät voisivat tavata asiakkaitaan etäyhteydellä  myös työajan ulkopuo-

lella tulevaisuudessa. Asiakkaan näkökulmasta etäyhteydet mahdollistavat kriisituen tasa-

vertaisesti paikasta riippumatta. Haastatellut kriisityötä tekevät työntekijät toivovat lisää 

etäyhteyksien kautta tapahtuvaa asiakastyötä asiakastavoitettavuuden turvaamiseksi. 

Ruishalmeen (2020, 14-15) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa rakenteissa 

pitää pyrkiä turvaamaan kriisiauttamisen kaltaiset järjestölähtöiset tuki- ja toimintamuodot. 

Asiakkaan on saatava tietoa oman alueensa tukimahdollisuuksista. Asiakasnäkökulmasta 

kriisiauttaminen lisää toiveikkuutta, helpottaa arjessa selviytymistä, vähentää elämää hait-

taavia ongelmia ja itsetuhoisuutta. 
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Kriisityötä tekevät työntekijät ovat tehneet etätyöpäiviä sovitusti työyhteisön kesken. Ver-

taistuki on ollut merkityksellistä. Vertaistukea on ollut etätyön aikana helppo saada. Kriisi-

keskuskohtaisissa työyhteisöissä on keskusteltu avoimesti työssä jaksamisesta. Etätyössä 

hyviä käytöstapoja ovat olleet kiittäminen ja vapaa-aikaan kohdistuvat toivotukset työpäivän 

päätteeksi. Työntekijät voivat huolehtia työyhteisön hyvinvoinnista ottamalla vastuun osal-

taan siitä, kuinka itse toimii työyhteisössä (Manka ym. 2010, 31). Hyvinvoivassa työyhtei-

sössä innostetaan, kannustetaan, annetaan positiivista palautetta, uskalletaan puhua vai-

keistakin asioista ja ongelmista sekä pystytään säilyttämään toimintakyky myös muutosti-

lanteissa. (Työterveyslaitos a.) Kun kriisityötä tekevät työntekijät siirtyivät etätyöhön, yksi-

näisyyden tunne oli vahva. Yksinäisyyden kokemus oli erityinen, koska koronavirukseen 

liittyvien suosituksien mukaan sosiaalisia kontakteja tuli välttää työn lisäksi omalla vapaa-

ajalla.   

Työyhteisöissä on annettu aikaa asiakastilanteiden purkuun riittävästi ja sähköisten kalen-

tereiden ansiosta on ollut helppo sopia aikaa asiakastilanteiden reflektointiin tarpeiden mu-

kaan. Hyvinvoivassa työyhteisössä ollaan valmiita tarjoamaan apua ja tukea sekä otetaan 

yhdessä vastuuta työn tuloksesta (Manka ym. 2010, 8). Työyhteisöissä on noudatettu alu-

eellisia koronavirukseen liittyviä ohjeita. Työyhteisöissä on myös sovittu yhteisesti toiminta-

käytänteistä liittyen hygieniaan, tilojen käyttöön ja työn tekemiseen.  

Työyhteisöpalavereita on pidetty useita kertoja viikossa. Osa haastateltavista kokee pala-

vereiden määrän tarpeettomana. Kriisityön tekemiseen on tehty toimintatapoja, jotka ovat 

selkeyttäneet työn tekemistä ja luoneet turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuden tunnetta ja 

johdonmukaista työskentelyä on selkeyttänyt esimiestyö. Kriisikeskusjohtajien vastuulla on 

ollut työhön liittyvien toimintaohjeiden jakaminen sekä yleinen työhön liittyvä tiedottaminen. 

Työntekijät kuvaavat esimiestyötä vahvaksi, avoimeksi, tasavertaiseksi ja oikeudenmu-

kaiseksi. Esimies toimii työyhteisön suunnan näyttäjänä, viestinvälittäjänä, päätösten teki-

jänä, mutta myös motivaation ja yhteisöllisyyden edistäjänä (Manka ym. 2010, 29). Esimie-

het ovat kokeneet saaneensa työyhteisön tuen poikkeusaikana. 

Työn mielekkyyttä lisää työajan ja vapaa-ajan erottaminen. Vapaa-ajalla työntekijät ottavat 

tietoisesti etäisyyttä koronavirukseen liittyvään informointiin. Vapaa-ajalla pidetään huolta 

sosiaalisista suhteista, liikunnasta, harrastuksista ja omista tärkeistä voimavaroista. Ruoka 

ja riittävä uni mainitaan poikkeuksetta. Henkilökohtaisen elämän tasapaino koetaan tär-

keänä, sillä se tukee työssä jaksamista. Työstä on tärkeää palautua, jotta jaksaa tehdä 

työnsä hyvin ja elää tasapainoista elämää myös työn ulkopuolella (Tuomaala 2020, 27). 

Koronaviruksen leviäminen ja poikkeusolojen jatkuminen huolettaa joitain työntekijöitä työn 

toteuttamisen, työntekijöiden ja läheisten tartunnan saamisen ja asiakkaiden näkökulmasta. 
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Työn uskotaan kuitenkin sujuvan, koska kevään jälkeen uusista työhön liittyvistä käytän-

nöistä on kokemusta.   

Vuorovaikutus asiakkaan kanssa on koettu etäyhteydellä kuormittavaksi. Uusien asiakkai-

den kanssa tutustumiseen on käytetty enemmän aikaa. Haastatteluissa korostui kehonkie-

len merkitys asiakastyössä. Jotta asiakkaan tilanteen kokonaiskuva on rakentunut, on työn-

tekijältä vaadittu aikaa ja intensiivisempää läsnäoloa. Työntekijöiden mielestä asiakkaan 

tunnereaktioita on ollut haastavaa tulkita puhelinyhteyden kautta. Vuorovaikutus ei haastat-

teluaineiston mukaan ole verrattavissa kasvokkaiseen kohtaamiseen. Puhelinyhteyttä ku-

vataan pinnalliseksi, mutta tunneyhteyden löydyttyä keskustelua kuvataan merkityksel-

liseksi. Etäkohtaamisiin on onnistuttu luomaan luottamuksellinen ilmapiiri avoimen keskus-

telun avulla. Työntekijöiden huolena on keskustelun päätyminen ulkopuolisten kuultavaksi 

asiakkaan toimesta. Työntekijän tulkinnan ja läsnäolon lisäksi avoimeen keskusteluun vaa-

ditaan myös taitoja asiakkaalta. Onnistunut dialogi tavoittaa molemmin puolisen yhteyden, 

osallistaa syvään ja rehelliseen keskusteluun. Puheluissa riskinä on yksinpuhelu, puhelun 

pinnallisuus sekä tunneyhteyden puuttuminen.  

Etäyhteydellä työntekijältä vaaditaan myötätunnon sanoittamista, sillä empatiaa on etäyh-

teydellä mahdoton havaita tai osoittaa ilman konkreettisia eleitä tai ilmeitä (Pelastakaa lap-

set ry). Etäyhteydessä tärkeintä on se, että kohtaamisen tapa on asiakkaan arkeen sopiva, 

ja kohtaaminen mahdollistuu asiakkaan käytössä olevien välineiden mukaan. Kohtaamisen 

tulisi olla myös asiakkaalle mieluista yhteydentavasta riippumatta. Etäyhteys vaatii ammat-

tilaiselta etukäteisvalmisteluita, kuten esimerkiksi työtilan asemointia. Etätapaamisen 

alussa on tärkeää kertoa asiakkaalle siitä, miten ammattilaisen ja asiakkaan odotetaan ta-

paamisen aikana toimivan. On tärkeää, että asiakkaalle mahdollistetaan etäyhteyden ai-

kana etäyhteydestä johtuvista tunteista avautuminen ja tarpeen mukaan etätapaamisen 

keskeyttäminen. Erilaiset tunteet voivat esimerkiksi vaikuttaa sisältöön, jota asiakas tapaa-

misen aikana uskaltaa tuottaa. Ammattilaisen on tärkeää kuulla, mikä hänen olemisessa tai 

toiminnassa etäyhteyden aikana tekee asiakkaan olemisesta vaikeaa. (Pelastakaa lapset 

ry 2020.) 

Haastatteluaineiston perusteella opinnäytetyössä pystytään vastaamaan tutkimuskysymyk-

siin. Vaikutukset kriisityön tekemiseen ja kriisityötä tekevien työntekijöiden jaksamiseen 

ovat selkeitä. Kriisityön tekeminen etäyhteyksin koetaan kuormittavampana, osittain turhaa 

aikaa vievänä ja haastavana asiakkaan kehonkielen puuttumisen vuoksi. Työntekijän 

työssä jaksamiseen koronavirus on vaikuttanut jonkin verran. Työssä jaksamiseen vaikut-

taa työajan ja vapaa-ajan erottaminen sekä työyhteisön tuki. Työyhteisön tuki on merkittävä 

osa kriisityötä työntekijöiden mielestä. Etätyössä työntekijät ovat kokeneet jäävänsä 
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työyhteisön ulkopuolelle. Se näkyy yksinäisyyden tunteena. Koronaviruksen myötä myös 

työntekijän henkilökohtaisessa elämässä sosiaalisten suhteiden ja harrastusten vähentymi-

nen näyttäytyy voimakkaasti. Haastattelumateriaalin perusteella voidaan todeta, että kriisi-

työtä tekevien työntekijöiden on täytynyt löytää erilaisia keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitä-

miseksi. Paikalliset erot kriisikeskusten välillä eivät olleet huomattavia. Kriisikeskuskohtai-

set erot näyttäytyivät pieninä tapaeroina ja työyhteisön kesken sovittuina käytänteinä toi-

misto- ja etätyöpäiviin liittyen. Jokainen kriisikeskus on noudattanut alueellisia ohjeita ja 

suosituksia.    

Opinnäytetyömme aihe on herättänyt ajatuksia jatkotutkimukselle opinnäytetyömme ohjaa-

jassa Sari Huovisessa. Huovinen kertoo, että puhelin- ja videovälitteisistä vastaanotoista 

on asiakkaiden näkökulmasta käynnistymässä uusi opinnäytetyö (Huovinen 2020b). Jatko-

aiheena opinnäytetyöllemme voisi olla myös asiakkaan näkökulma siitä, kuinka poikkeus-

olojen aikana avun hakeminen ja saaminen on muuttunut. Pohdimme myös esimiestyötä 

poikkeusaikana ja siihen liittyviä muutoksia jatkotutkimuksena. Opinnäytetyössämme kes-

kityimme kriisityön tekemiseen, emme kriisikeskusjohtajiin. Uskomme, että opinnäyte-

työmme aiheeseen liittyen erilaisia tutkimuksia tulee tulevaisuudessa useita. Kevään poik-

keusolot koskettivat kaikkia suomalaisia. Koronapandemian vaikutukset alkavat vasta nyt 

näyttäytyä laajemmin. Samankaltaisia poikkeusaikoja varten on hyvä tutkia vaikutuksia sy-

vemmin, jotta osataan toimia ratkaisukeskeisemmin.    

 



38 

Lähteet 

Arene. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset. PDF-tiedosto. Viitattu 

7.11.2020. Saatavissa AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPINNÄYTETÖIDEN EETTISET 

SUOSITUKSET 2020.pdf (arene.fi) 

Calleja, M. 2020. Korona, virus joka mullisti maailmamme. Helsinki. Oppian.   

Ervasti, J. & Joensuu, M. 2013. Johtaminen ja työn organisointi. E-kirjassa Kauppinen, T., 

Mattila-Holappa, P., Perkiö-Mäkelä, M., Saalo, A., Toikkanen, J., Tuomivaara, S., Uuksu-

lainen, S., Viluksela, M., Virtanen, S. (toim.) Työ ja terveys Suomessa 2012. Seurantatietoa 

työoloista ja työhyvinvoinnista. Työterveyslaitos, 59-62. Viitattu 19.11.2020. Saatavissa tyo-

ja-terveys-suomessa-2012.pdf (ttl.fi) 

Gould, R., Ilmarinen, J., Järvisalo., J., Koskinen, S., Martelin, T., Pensola, T., Polvinen, A., 

Sainio, P., Seitsamo, J. & Tuomi, K. 2006. Työkyvyn ulottuvuudet. Terveys 2000-tutkimuk-

sen tuloksia. Eläketurvakeskus (ETK), Kansaneläkelaitos (Kela), Kansanterveyslaitos 

(KTL) ja Työterveyslaitos (TTL). E-kirja. Viitattu 20.11.2020. Saatavissa alkusivut.pmd (jul-

kari.fi) 

Hakanen, J. 2011. Työn imu. Työterveyslaitos. E-kirja. Viitattu 23.11.2020. Saatavissa 

TTL_tyonimu.pdf 

Hellsten, T. 2005. Ihminen tavattavissa. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.  

Huovinen, S. 2020a. Kriisikeskusjohtaja. Kainuun seudun kriisikeskus. Haastattelu 

26.10.2020.  

Huovinen, S. 2020b. VS: Väliarvioitava opinnäytetyö. Sähköpostiviesti. Vastaanottaja Luk-

karila, J. & Lehtinen, L. Lähetetty 11.11.2020.   

Jabe, M. 2010. Voitko hyvin työssäsi? Opas alaiselle ja esimiehelle. Vantaa: Hansaprint.  

Juuti, P. & Salmi, P. 2014. Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Jyväskylä: PS-Kustannus.   

Kajander, J. 2020. Tukea ja apua 24/7. Kriisipuhelin ei sulkeudu enää koskaan. Mieli Suo-

messa 2020. Viitattu 29.10.2020. Saatavissa mieli_suomessa_vuosijul-

kaisu_2020_mieli_ry.pdf 

Kallio, E. & Kivistö, S. 2013. Mieli työssä. Tampere: Tammerprint Oy.  

Kananen, J. 2010. Opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikor-

keakoulu. Tampereen yliopistopaino Oy - Juvenes Print. 

http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/AMMATTIKORKEAKOULUJEN%20OPINN%C3%84YTET%C3%96IDEN%20EETTISET%20SUOSITUKSET%202020.pdf?_t=1578480382
http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/AMMATTIKORKEAKOULUJEN%20OPINN%C3%84YTET%C3%96IDEN%20EETTISET%20SUOSITUKSET%202020.pdf?_t=1578480382
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129155/Tyokyvynulottuvuudet.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129155/Tyokyvynulottuvuudet.pdf?sequence=1
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2018/09/TTL_tyonimu.pdf
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/Julkaisut/Mielenterveys-lehti/mieli_suomessa_vuosijulkaisu_2020_mieli_ry.pdf
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/Julkaisut/Mielenterveys-lehti/mieli_suomessa_vuosijulkaisu_2020_mieli_ry.pdf


39 

Kananen, J. 2015. Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gra-

dun alusta loppuun. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tampereen yliopistopaino Oy - Juve-

nes Print.  

Kananen, J. 2017. Laadullinen tutkimus pro graduna ja opinnäytetyönä. Jyväskylän ammat-

tikorkeakoulu. Suomen yliopistopaino Oy - Juvenes Print. 

Kauppinen, T., Mattila-Holappa, P., Perkiö-Mäkelä, M., Saalo, A., Toikkanen, J., Tuomi-

vaara, S., Uuksulainen, S., Viluksela, M., Virtanen, S. 2013. Työ ja terveys Suomessa 2012. 

Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista. Työterveyslaitos. E-kirja. Viitattu 19.11.2020. 

Saatavissa tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf (ttl.fi) 

Kivekäs, T. & Ahola, K. 2013. Psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys. E-kirjassa Kauppi-

nen, T., Mattila-Holappa, P., Perkiö-Mäkelä, M., Saalo, A., Toikkanen, J., Tuomivaara, S., 

Uuksulainen, S., Viluksela, M., Virtanen, S. (toim.) Työ ja terveys Suomessa 2012. Seuran-

tatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista. Työterveyslaitos, 106-112. Viitattu 19.11.2020. Saa-

tavissa tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf (ttl.fi) 

Laine, M. & Kokkinen, L. 2013. Terveys- ja sosiaalipalvelut. E-kirjassa Kauppinen, T., Mat-

tila-Holappa, P., Perkiö-Mäkelä, M., Saalo, A., Toikkanen, J., Tuomivaara, S., Uuksulainen, 

S., Viluksela, M., Virtanen, S. (toim.) Työ ja terveys Suomessa 2012. Seurantatietoa työ-

oloista ja työhyvinvoinnista. Työterveyslaitos, 202-207. Viitattu 19.11.2020. Saatavissa tyo-

ja-terveys-suomessa-2012.pdf (ttl.fi) 

Laitinen, J., Perkiö-Mäkelä, M. & Virtanen, S.  2013. Elintavat. E-kirjassa Kauppinen, T., 

Mattila-Holappa, P., Perkiö-Mäkelä, M., Saalo, A., Toikkanen, J., Tuomivaara, S., Uuksu-

lainen, S., Viluksela, M., Virtanen, S. (toim.) Työ ja terveys Suomessa 2012. Seurantatietoa 

työoloista ja työhyvinvoinnista. Työterveyslaitos, 123-128. Viitattu 19.11.2020. Saatavissa 

tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf (ttl.fi) 

Makkonen, T. 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä. Miten kirjoitan kvalitatiivi-

senopinnäytetyön vaihevaiheelta. Jyväskylän ammattikorkeakoulujen julkaisuja-sarja. Jy-

väskylä: Juvenes Print.  

Manka, M.-L., Hakala, L., Nuutinen S. & Harju, R. 2010. TYÖN ILOA JA IMUA – työhyvin-

voinnin ratkaisuja pientyöpaikoille. Tampereen yliopisto: Tutkimus- ja koulutuskeskus Sy-

nergos. Opas. Viitattu 22.11.2020. Saatavissa lato.poutapilvi.fi/p4_kuntoutussaatio/fi-

les/391/tyhyopas_lopullinen.pdf 

Mieli Kainuun Mielenterveysseura. MIELI Kainuun Mielenterveys ry. Viitattu 29.10.2020. 

Saatavissa MIELI Kainuun mielenterveys ry (mielenterveysseurat.fi) 

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf
http://lato.poutapilvi.fi/p4_kuntoutussaatio/files/391/tyhyopas_lopullinen.pdf
http://lato.poutapilvi.fi/p4_kuntoutussaatio/files/391/tyhyopas_lopullinen.pdf
https://www.mielenterveysseurat.fi/kainuu/mielenterveysseura/


40 

Mieli Meri-Lapin mielenterveys ry. Kriisikeskus Turvapoiju. Viitattu 29.10.2020. Saatavissa 

Kriisikeskus Turvapoiju Meri-Lapin alueella – Kriisikeskus Turvapoiju -keskusteluapua Ke-

min alueella (mielenterveysseurat.fi) 

Mieli Päijät-Hämeen Mielenterveysseura a. Kriisiapua kasvokkain. Viitattu 29.10.2020. Saa-

tavissa Keskusteluapua lahdessa (mielenterveysseurat.fi) 

Mieli Päijät-Hämeen Mielenterveysseura b. Lahden seudun kriisikeskus / Päijät-Hämeen 

Mielenterveysseura ry. Viitattu 29.10.2020. Saatavissa Kriisiapua Lahdessa – Tukea ja 

apua Lahden seudun kriisikeskuksesta (mielenterveysseurat.fi) 

Mieli Rauman seudun mielenterveysseura. Tukea puhelimitse. Viitattu 29.10.2020. Saata-

vissa Tukea puhelimitse (mielenterveysseurat.fi) 

Mieli Suomen Mielenterveys ry. 2015. Kriisikeskuskyselyraportti. Joulukuu 2015. Viitattu 

25.11.2020. Saatavissa: https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/kriisikeskuskysely-

raportti_2015_kriisikeskusten_asiakkaat.pdf 

Mieli Suomen Mielenterveys ry 2017. Kriisiauttamisen linjaukset. PDF – tiedosto. Viitattu 

23.10.2020. Saatavissa kriisiauttamisen_linjaukset.pdf (mieli.fi) 

Mieli Suomen Mielenterveys ry 2020. Etätyö Mieli ry:ssä. PDF - tiedosto. Viitattu 

20.10.2020. Saatavissa toimeksiantajalta. 

Mieli Suomen Mielenterveys ry. Strategia 2020 – 2025. PDF – tiedosto. Viitattu 22.10.2020. 

Saatavissa strategia_06.pdf (mieli.fi) 

Mieli Suomen Mielenterveys ry a. Edistämme välittämisen kulttuuria. Viitattu 

25.11.2020.Saatavissa Edistämme välittämisen kulttuuria | MIELI Suomen Mielenterveys ry 

Mieli Suomen Mielenterveys ry b. Elämää kriisin jälkeen. Viitattu: 25.11.2020. Saatavissa: 

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/krii-

sit/el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4-kriisin-j%C3%A4lkeen 

Mieli Suomen Mielenterveys ry c. Huoli koronaviruksesta näkyy Kriisipuhelimessa ja Sekai-

sin – chatissa. Viitattu 16.11.2020. Saatavissa Huoli koronaviruksesta näkyy Kriisipuheli-

messa ja Sekasin-chatissa | MIELI Suomen Mielenterveys ry 

Mieli Suomen Mielenterveys ry d. Hyvä työilmapiiri vahvistaa hyvinvointia. Viitattu 

20.11.2020. Saatavissa Hyvä työilmapiiri vahvistaa hyvinvointia | MIELI Suomen Mielenter-

veys ry 

Mieli Suomen Mielenterveys ry e. Jäsenet. Viitattu 29.10.2020. Saatavissa Jäsenet | MIELI 

Suomen Mielenterveys ry 

https://www.mielenterveysseurat.fi/merilappi/
https://www.mielenterveysseurat.fi/merilappi/
https://www.mielenterveysseurat.fi/lahti/kriisikeskus/kriisivastaanotto/
https://www.mielenterveysseurat.fi/lahti/
https://www.mielenterveysseurat.fi/lahti/
https://www.mielenterveysseurat.fi/rauma/kriisikeskus/tukea-puhelimitse/
https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/kriisikeskuskyselyraportti_2015_kriisikeskusten_asiakkaat.pdf
https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/kriisikeskuskyselyraportti_2015_kriisikeskusten_asiakkaat.pdf
https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/kriisiauttamisen_linjaukset.pdf
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/Organisaatio/strategia_06.pdf
https://mieli.fi/fi/mielenterveysseura/organisaatio-ja-toiminta/edist%C3%A4mme-v%C3%A4litt%C3%A4misen-kulttuuria
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/kriisit/el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4-kriisin-j%C3%A4lkeen
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/kriisit/el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4-kriisin-j%C3%A4lkeen
https://mieli.fi/fi/huoli-koronaviruksesta-n%C3%A4kyy-kriisipuhelimessa-ja-sekasin-chatissa
https://mieli.fi/fi/huoli-koronaviruksesta-n%C3%A4kyy-kriisipuhelimessa-ja-sekasin-chatissa
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/ihmissuhteet/hyv%C3%A4-ty%C3%B6ilmapiiri-vahvistaa-hyvinvointia
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/ihmissuhteet/hyv%C3%A4-ty%C3%B6ilmapiiri-vahvistaa-hyvinvointia
https://mieli.fi/fi/mielenterveysseura/j%C3%A4senet
https://mieli.fi/fi/mielenterveysseura/j%C3%A4senet


41 

Mieli Suomen Mielenterveys ry f. Kriisit kuuluvat elämään. Viitattu 25.11.2020. Saatavissa: 

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/kriisit-kuuluvat-

el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n 

Mieli Suomen Mielenterveys ry g. Kuinka vahvistaa hyvinvointia työssä? 20.11.2020. Saa-

tavissa Kuinka vahvistaa hyvinvointia työssä? | MIELI Suomen Mielenterveys ry 

Mieli Suomen Mielenterveys ry h. Lisää mieltä töihin! Viitattu 20.11.2020. Saatavissa Lisää 

mieltä töihin! | MIELI Suomen Mielenterveys ry 

Mieli Suomen Mielenterveys ry i. Osallistu koulutuksiin. Viitattu 29.10.2020. Saatavissa 

Koulutukset | MIELI Suomen Mielenterveys ry 

Mieli Suomen Mielenterveys ry j. Tukinet – tukipisteesi netissä. Viitattu 29.10.2020. Saata-

vissa Tukinet - tukipisteesi netissä | MIELI Suomen Mielenterveys ry 

Mieli Suomen Mielenterveys ry k. Traumaattinen kriisi. Viitattu 25.11.2020. Saatavissa: 

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/kriisit/traumaatti-

nen-kriisi 

Mieli Suomen Mielenterveys ry l. Vapaaehtoistoimintaa paikallisissa jäsenjärjestöissä. Vii-

tattu 29.10.2020. Saatavissa Vapaaehtoistoimintaa paikallisissa jäsenjärjestöissä | MIELI 

Suomen Mielenterveys ry 

Mielenterveystalo. Elämänkriisi. Viitattu. 25.11.2020. Saatavissa: https://www.mielenter-

veystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/sosiaalipalvelut/Pages/elamankriisi.aspx 

Nissinen, L. 2007. Auttamisen rajoilla. Myötätuntouupumuksen synty ja ehkäisy. 1.painos. 

Helsinki: Edita Prima Oy.  

Pelastakaa lapset ry. Milloin sosiaalityötä voi tehdä etänä? Viitattu 23.11.2020. Saatavissa 

Milloin sosiaalityötä voi tehdä etänä? • Pelastakaa Lapset ry 

Pelastakaa lapset ry 2020. Vuorovaikutus videopuhelussa. Youtube-video. Viitattu 

23.11.2020. Saatavissa Digiverkosto: Vuorovaikutus videopuheluissa - YouTube 

Perkiö-Mäkelä, M. 2013. Yksilöiden voimavarat. E-kirjassa Kauppinen, T., Mattila-Holappa, 

P., Perkiö-Mäkelä, M., Saalo, A., Toikkanen, J., Tuomivaara, S., Uuksulainen, S., Viluksela, 

M., Virtanen, S. (toim.) Työ ja terveys Suomessa 2012. Seurantatietoa työoloista ja työhy-

vinvoinnista. Työterveyslaitos, 97-102. Viitattu 19.11.2020. Saatavissa tyo-ja-terveys-suo-

messa-2012.pdf (ttl.fi) 

Poijula, S. 2018. Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito. Helsinki: Kirjapaja. 

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/kriisit-kuuluvat-el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/kriisit-kuuluvat-el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ty%C3%B6hyvinvointi-miten-voit-edist%C3%A4%C3%A4-omaa-hyvinvointiasi
https://mieli.fi/fi/lis%C3%A4%C3%A4-mielt%C3%A4-t%C3%B6ihin
https://mieli.fi/fi/lis%C3%A4%C3%A4-mielt%C3%A4-t%C3%B6ihin
https://mieli.fi/fi/koulutukset
https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/verkossa/tukinet-tukipisteesi-netiss%C3%A4
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/kriisit/traumaattinen-kriisi
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/kriisit/traumaattinen-kriisi
https://mieli.fi/fi/tule-mukaan/vapaaehtoistoimintaa-paikallisissa-mielenterveysseuroissa
https://mieli.fi/fi/tule-mukaan/vapaaehtoistoimintaa-paikallisissa-mielenterveysseuroissa
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/sosiaalipalvelut/Pages/elamankriisi.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/sosiaalipalvelut/Pages/elamankriisi.aspx
https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/sosiaalityota-etana/
https://www.youtube.com/watch?v=Lpu8defSec8&feature=emb_logo
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf


42 

Päijät-Hämeen Mielenterveysseura ry 2020. Lahden seudun kriisikeskus. Etätyöohjeistus. 

PDF-tiedosto. Viitattu 20.10.2020. Saatavissa toimeksiantajalta. 

Ruishalme, O. 2020. Kriisiauttamista jo 50 vuotta. Nämä keinot tukevat mielenterveyttä työ-

elämässä. Mieli Suomessa 2020. Viitattu 22.11.2020. Saatavissa mieli_suomessa_vuosi-

julkaisu_2020_mieli_ry.pdf 

Sjöroos, M. 2010. Myötätunto. Ole läsnä, elä mukana. Juva: Bookwell Oy. 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2020. Tartuntataudit. Vastuut tartuntatautien torjunnassa. Vii-

tattu 29.10.2020. Saatavissa Tartuntatautien torjunta: Viranomaisten vastuut - Sosiaali- ja 

terveysministeriö (stm.fi) 

STEA. Päijät-Hämeen Mielenterveysseura ry. Viitattu 29.10.2020. Saatavissa Avustukset 

(stea.fi) 

STT Viestintäpalvelut Oy 2020. Ilmarisen tutkimus: Korona osoitti vuorovaikutuksen merki-

tyksen työyhteisöissä. Viitattu 19.11.2020. Saatavissa Ilmarisen tutkimus: Korona osoitti 

vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisöissä | Ilmarinen (sttinfo.fi) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2019. Työikäisten mielenterveys. Viitattu 

19.11.2020. Saatavissa Työikäisten mielenterveys - Mielenterveys - THL 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2020a. Koronavirukset. Viitattu 16.11.2020. Saata-

vissa Koronavirukset - Infektiotaudit ja rokotukset - THL 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2020b. Koronavirus selkokielellä. Viitattu 

19.11.2020. Saatavissa Koronavirus selkokielellä - Infektiotaudit ja rokotukset - THL 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2020c. Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus. 

Viitattu 16.11.2020. Saatavissa Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus - Infektiotaudit 

ja rokotukset - THL 

Tukinet. Teemat & palvelut. Viitattu 29.10.2020. Saatavissa Teemat & Palvelut | Tukinet 

Tuomaala, E. 2020. Nämä keinot tukevat mielenterveyttä työelämässä. Mieli Suomessa 

2020. Viitattu 22.11.2020. Saatavissa mieli_suomessa_vuosijulkaisu_2020_mieli_ry.pdf 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2013. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Vantaa: Tammi.  

Tuominen, J., Sikka, P., Lieberoth, A. 2020. COVID-19-pandemian vaikutukset suomalais-

ten elämään: COVIDiSTRESS-hankkeen väliraportti 30.3 – 27.4. The COVID-Stress Inter-

national Collaboration. Viitattu 16.11.2020. Saatavissa OSF | Covidistress_Suomi.pdf 

https://mieli.fi/sites/default/files/inline/Julkaisut/Mielenterveys-lehti/mieli_suomessa_vuosijulkaisu_2020_mieli_ry.pdf
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/Julkaisut/Mielenterveys-lehti/mieli_suomessa_vuosijulkaisu_2020_mieli_ry.pdf
https://stm.fi/tartuntataudit_vastuut
https://stm.fi/tartuntataudit_vastuut
https://avustukset.stea.fi/organisation/65
https://avustukset.stea.fi/organisation/65
https://www.sttinfo.fi/tiedote/ilmarisen-tutkimus-korona-osoitti-vuorovaikutuksen-merkityksen-tyoyhteisoissa?publisherId=20853347&releaseId=69889726
https://www.sttinfo.fi/tiedote/ilmarisen-tutkimus-korona-osoitti-vuorovaikutuksen-merkityksen-tyoyhteisoissa?publisherId=20853347&releaseId=69889726
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/tyoikaisten-mielenterveys
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta/koronavirus-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus
https://tukinet.net/teemat/?orderby=last_activity
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/Julkaisut/Mielenterveys-lehti/mieli_suomessa_vuosijulkaisu_2020_mieli_ry.pdf
https://osf.io/krs86/


43 

Työturvallisuuskeskus 2018. Tue mielenterveyttä työssä. Viitattu 16.11.2020. Saatavissa 

Tue mielenterveyttä työssä - Työturvallisuuskeskus (ttk.fi) 

Työterveyslaitos 2020a. Koronakevään aikana suomalaisten työhyvinvointi jopa parani. Vii-

tattu 20.10.2020. Saatavissa Koronakevään aikana suomalaisten työhyvinvointi jopa parani 

- Työterveyslaitos (ttl.fi) 

Työterveyslaitos 2020b. Suomalaiset työpaikat ovat selvinneet korona-ajasta hyvin. Viitattu 

19.11.2020. Saatavissa Suomalaiset työpaikat ovat selvinneet korona-ajasta hyvin - Työ-

terveyslaitos (ttl.fi) 

Työterveyslaitos 2020c. Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille koronavirusepidemi-

aan varautumiseksi. Viitattu 19.11.2020. Saatavissa Koronavirus - ohje yrityksille (ttl.fi) 

Työterveyslaitos a. Hyvän mielen työpaikka – Työkalupakki esimiehille (2018-2020). Viitattu 

19.11.2020. Saatavissa Hyvän mielen työpaikka – työkalupakki esimiehille (2018–2020) - 

Työterveyslaitos (ttl.fi) 

Työterveyslaitos b. Työ ja terveys Suomessa – katsaus. Viitattu 19.11.2020. Saatavissa 

Työ ja terveys Suomessa -katsaus - Työterveyslaitos (ttl.fi) 

Työterveyslaitos c. Työhyvinvointi. Viitattu 19.11.2020. Saatavissa Työhyvinvointi - Työter-

veyslaitos (ttl.fi) 

Työturvallisuuskeskus a. Toimiva työyhteisö. Viitattu 3.11.2020. Saatavissa Työyhteisö - 

Työturvallisuuskeskus (ttk.fi) 

Työturvallisuuskeskus b. Työyhteisötaidot. Viitattu 19.11.2020. Saatavissa Työyhteisötaidot 

- Työturvallisuuskeskus (ttk.fi) 

Valmiuslaki 1552/2011. 

Valtioneuvosto. Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana. Viitattu 16.11.2020. 

Saatavissa Rajoitukset ja suositukset - Valtioneuvosto 

Vastamäki, J. 2019. Jaana Vastamäki: Mielenterveys on pääomaa. Valtioneuvosto. Ko-

lumni. Viitattu 19.11.2020. Saatavissa Jaana Vastamäki: Mielenterveys on pääomaa - Val-

tioneuvosto

https://ttk.fi/ajankohtaista/teemat/tue_mielenterveytta_tyossa.7675.news
https://www.ttl.fi/koronakevaan-aikana-suomalaisten-tyohyvinvointi-jopa-parani/
https://www.ttl.fi/koronakevaan-aikana-suomalaisten-tyohyvinvointi-jopa-parani/
https://www.ttl.fi/suomalaiset-tyopaikat-ovat-selvinneet-korona-ajasta-hyvin/
https://www.ttl.fi/suomalaiset-tyopaikat-ovat-selvinneet-korona-ajasta-hyvin/
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/hyvan-mielen-tyopaikka-tyokalupakki-esimiehille-2018-2020/
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/hyvan-mielen-tyopaikka-tyokalupakki-esimiehille-2018-2020/
https://www.ttl.fi/tyo-ja-terveys-suomessa/
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/tyoyhteisotaidot
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/tyoyhteisotaidot
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/jaana-vastamaki-mielenterveys-on-paaomaa
https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/jaana-vastamaki-mielenterveys-on-paaomaa


 

Liite 1. Tutkimuslupa 



 

Liite 2. Saatekirje  

LAB – AMMATTIKORKEAKOULU,    SAATE 

LAHDEN KAMPUS     

MUKKULANKATU 19 15210 LAHTI 

 

Hei, 

Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa LAB – ammattikorkeakoulusta, Lahden kampukselta. 

Teemme tutkimuksellista opinnäytetyötä, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2020 lop-

puun mennessä. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Päijät-Hämeen Mielenterveysseura. 

Lahden seudun kriisikeskuksen lisäksi opinnäytetyön tutkimukseen osallistuvat Kainuun 

kriisikeskus ja Kemin Turvapoiju. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa siitä, kuinka ko-

ronavirus on vaikuttanut kriisityön tekemiseen, ja kuinka koronavirus on vaikuttanut kriisi-

työntekijöiden jaksamiseen koronaviruksen aiheuttaman poikkeusajan aikana. Tarkoituk-

sena on saada näkyviin kriisityöntekijöiden omakohtaisia kokemuksia kriisityön tekemisestä 

ja työssä jaksamisesta, jotta työssä jaksamista ja työntekoa voidaan samankaltaisten poik-

keusaikojen aikana tukea paremmin.  

Tutkimus toteutetaan teemahaastatteluna, aiemmin suunniteltujen haastattelukysymyksien 

pohjalta. Haastateltavat saavat haastattelukysymykset etukäteen omaan työsähköpostiin. 

Haastattelut toteutetaan sähköisen Teams – viestintäalustan kautta videopuheluna. Haas-

tattelemme henkilökohtaisesti jokaisen kriisityöntekijän. Haastattelu kestää enintään noin 

1,5 tuntia. Haastattelemme yhteensä kymmentä kriisiasiakasvastaanottotyötä tekevää am-

mattilaista. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana sovittuina ajankohtina.  

Jos koet, että haastattelua ei ole mielekästä nauhoittaa, ilmoitathan tämän ystävällisesti 

meille haastattelun alussa. Haastateltavien henkilöllisyys on luottamuksellinen, ja opinnäy-

tetyön tutkimusraportissa yksittäisiä haastateltavia henkilöitä ei voida tunnistaa.  

Mikäli haluat lisätietoa tai mieleesi herää kysymyksiä, ota rohkeasti meihin yhteyttä sähkö-

postitse.  

 

Yhteistyöterveisin 

Lukkarila Jasmin, Jasmin.Lukkarila@student.lab.fi 

Lehtinen Laura, Laura.Lehtinen@student.lab.fi 
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LAB – AMMATTIKORKEAKOULU,    TEEMAHAASTATTELURUNKO 

LAHDEN KAMPUS      

MUKKULANKATU 19 15210 LAHTI 

 

HAASTATTELUTEEMAT JA NIIHIN LIITTYVÄT HAASTATTELUKYSYMYKSET  

1. KRIISITYÖ ETÄTYÖNÄ  

Onko asiakastyön toteuttaminen ollut vaikeampaa etätyönä?  

Millaisia konkreettisia muutoksia asiakastyöhön on tullut etätyöhön siirryttyä? 

Millaisena olet kokenut etäasiakastyön dialogisuuden näkökulmasta? 

Miten etätyöskentely on vaikuttanut luottamussuhteen luomiseen asiakkaan kanssa?  

Millaisia työtapojen muutoksia otat mukaan tulevaisuuteen sitten kun ajat normalisoituu?  

Mitä keinoja nimeäisit työhyvinvoinnin tukemiseksi samankaltaisina poikkeusaikoina? 

2. TYÖYHTEISÖN TUKI  

Millaisena koet työyhteisön merkityksen oman jaksamisen ja työhyvinvoinnin näkökul-

masta? 

Millaista tukea koet saavasi työyhteisössä ja millaista muutosta siinä on tapahtunut koronan 

aikana? 

Millaisia toimintamalleja tai sääntöjä olette koronan puhjettua luoneet työyhteisön kesken?  

Miten ne ovat mahdollisesti tukeneet yhteistä työntekoa ja työntekijöiden välistä vuorovai-

kutusta?  

3. HENKINEN JAKSAMINEN  

Kuinka voit työssäsi tällä hetkellä? 

Miten työhyvinvointisi on muuttunut koronan vallitseman ajanjakson aikana?  

Mitkä asiat ovat vaikuttaneet negatiivisesti ja positiivisesti työhyvinvointiisi? 

Huolettaako koronan jatkuminen oman jaksamisen ja työyhteisön jaksamisen näkökul-

masta?  

Millaisin keinoin pidät yllä omaa työssä jaksamista? 



 

Liite 4. Toimeksiantajan arvio 

 

LAB – AMMATTIKORKEAKOULU,     
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TOIMEKSIANTAJAN ARVIO 

 

1. Kuinka yhteistyö sujui opinnäytetyön tekijöiden kanssa? 

 

2. Kuinka opiskelijat saavuttivat tutkimuksen tavoitteen? 

 

3. Onko opinnäytetyö toimeksiantajan hyödynnettävissä? 

 

4. Missä asioissa opiskelijoilla olisi vielä kehitettävää?  

 

 

 

Kiitos palautteesta! 

 

 

 

 


