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Tänään: 

• Inhimillisyysvajetta vs. inhimillistä kestävyyttä? 
• Järjestötyön konteksti

• Humaani hybridityö: mitä se voisi olla? 
• Humaani hybridityö: miten sitä kohti?
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CoHumans: 
keiden kanssa? 

Asiakkaita, kumppaneita, esim. 
• Opetushallitus  
• Helsinki Institute of Life Science 

HiLIFE
• HUS
• Careeria
• Ammattiliitto Pro
• HUMAK  
• Salon kaupunki 
• Helsingin kaupunki
• Lääketieteell. tdk:t UTU, HY
• Gofore
• Hyria

Tutkimusyhteistyötä, mm:
• Nordea 
• LähiTapiola 
• MTV 
• Espoon kaupunki
• Salon & Helsingin 

kaupungit 
• Nyyti ry

Rahoittajina, mm. 
• Työsuojelurahasto 
• Business Finlanf

Akateemiset kumppanit: 
• Stanfordin yliopisto
• Karolinska Institutet
• Il Jaume –yliopisto
• Michiganin yliopisto
• Edinburghin yliopisto
• Floridan yliopisto
• Erasmus yliopisto   



Mentimeter: 
Väitteitä hybridiajasta – samaa vai eri
mieltä? 
→ Menti.com 6822 9049

?



Inhimillisyysvajetta vai
inhimillistä kestävyyttä?



Inhimillisyysvajetta – jo aikaa ennen koronaa
▪ Kuulummeko yhteisöön?

▪ 2/3 suomalaisesta on havainnut joskus tai jatkuvasti kiusaamista työpaikallaan
▪ 1/5 kokee vain silloin tällöin yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen tunteita. (Lyly-Yrjänäinen 2016) 

▪ Huonoa käytöstä?
▪ Esimiehet käyttävät noin 7 vko/v. työntekijöiden huonon käytöksen, työntekijöiden välisten konfliktien ja 

niiden seuraamusten setvimiseen (Person & Porath 2009)
▪ Mikä mieliä kuormittaa? 

▪ Mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot ja sairaslomat kasvussa; ohi tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
(Terveystalo 2019, Työolobarometri 2020) 

▪ 50% palkansaajista: kroonista väsymystä, työhön kyynistymistä (Työolobarometri 2020)  

→ Onko työelämän kehittäminen pysynyt mukana työelämän muutoksessa?



Järjestöt: missä mennään? 
• Korona-ajan jäljet järjestöissä työyhteisöinä
• Korona-ajan jäljet palvelutoiminnassa ja

vapaaehtoistoiminnassa
• Työaikalainsäädännön muutos
• Järjestöjen rahoitus
• Sote-uudistus
→ Toiminnan perusfundamentit ovat
liikkeessä

“Onnistumisiin
pandemiavuonna vaikutti
järjestöjen ja niiden
asiantuntijoiden sinnikkyys ja
kekseliäisyys
kokeilla rohkeasti uutta”*

*Selvitys koronan vaikutuksista STEA-avustuksilla rahoitettuun toimintaan



Eisenberger, N.I., Lieberman, M., Williams, K.D. (2003). 

Does Rejection Hurt? An fMRI Study of Social Exclusion. Science, 302(5643), pp. 290-292.

Korona-ajan jäljet? 
Torjuminen sattuu

→ Kuinka paljon korona-ajan
työ on tuottanut torjunnan
kokemuksia –
tahattomastikin?



Miksi humaani? Hybridityön
diskurssit… 

Keskustelua leimaavat: 
1) Teknologiaorientaatio
2) Varmuus tulevasta
3) Normikeskeisyys
4) Yksilön ja yhteisön, vapauden ja

sitoumusten jännite

→ Tarvitaan työn laajempaa
uudelleenarviointia



UUSIA UTOPIOITA?
Miten korona-aika on 
muuttanut sinun
käsitystäsi siitä, mitä on 
hyvä (työ)elämä?



Inhimillinen 
kestävyys työssä? 

Ihmiskuva
Arvokas, hyväntahtoinen, toisiin suuntautuva

Työn luonne

Merkityksellisyyden, identiteetin lähde 

Työyhteisöt

Ihmisten yhteisöjä: yhteistoiminta 

Edistämisen väylät 

Myötätunto, etiikka + lähiteemat

Edistämisen tavat 
Tutkimus, muotoilu, viisas kasvu



Järjestöt
– inhimillisen
kestävyyden

edelläkävijöitä?



Humaani hybridityö? 



Myötätunto

6T 

Eettisyys

3V 
+ =

HUMAANI 
HYBRIDI-
TYÖ

Work in process…. 

Viisas kasvu

3D-WM 
+



Hybridityö & myötätunto? 



Myötätunto-
vouhotus

Myötätunto, 
hömppää ja 

toksista 
positiivisuutta

Työelämän myötätunto koronan
jälkeen?

https://cohumans.fi/sek
a-myotatuntoallergia-
etta-
myotatuntovouhotus-
perustuvat-
vaarinymmarryksille/

https://cohumans.fi/seka-myotatuntoallergia-etta-myotatuntovouhotus-perustuvat-vaarinymmarryksille/


TIETOISUUTTA TOIMINTAATUNNETTA

Myötätunto
+ tulkintaa

(Dutton et al. 2014)



Tutkimustieto viittaa siihen, että 
toimivimmissa organisaatioissa on 

myötätuntoa 

Myötätunto: yksilöt
Sosiaaliset verkostot

Kognitiivinen kyvykkyys
Palautuminen (työstä), 

unenlaatu
Terveys, kivun kokemus

Merkityksellisyys

Myötätunto: työyhteisöt
Innovaatiot, oppiminen  

Johtajuus
Rekrytointi & sitoutuminen
Sopeutuminen, resilienssi
Psykologinen turvallisuus



MYÖTÄ-
TUNTO

Tieto

Tunne

Toiminta

Tulkinta

Tavoitteeni

& tekoni 

Tavoitteemme 

& tekomme

Kärsimyksen huomaaminen? 

Kuka on minun lähimmäiseni? 

Mitä uusia yhteyden
mahdollisuuksia? 

Luottamus vai epäluulo?

Olenko arjessa itselleni
armollinen?

Teemmekö sitä, mikä on 
arvojemme mukaista?

Myötätunto 6T



Mentimeter: 
Millaisia uusia yhteyden mahdollisuuksia korona-
ajan ja hybridiajan muutokset ovat tuoneet
myötätunnolle järjestötyössä? 
Menti.com 4934 9492

?



Hybridityö & työelämän etiikka? 



• Katkeruus, turhautuminen, suru 
(Rodney 1988) 

• Psyykkinen rasittuneisuus, stressi 
(mm. Kunta10)

• Työhyvinvointi: vähemmän työn 
imua, enemmän emotionaalista 
uupumusta (Huhtala ym. 2011) 

Eettinen kuormitus 
työelämässä
(ethical strain, moral distress/burden) SE

U
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A
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Eettinen toimintakyky

Kuva: Pixabay

Anna Seppänen | CoHumans

Yksilöiden & 
organisaatioiden
eettinen toimijuus



Eettisyys

Valta

VapausVaaka

Eettisyys 3V

Ketä kuullaan, kun uusista
käytännöistä päätetään?

Kuinka paljon voi olla vapautta, 
jotta työyhteisö säilyy yhteisönä?

Miten monimuotoisessa työssä
turvataan kokemus
oikeudenmukaisuudesta?

Miten otetaan huomioon erilaiset
tavat suhtautua rajoituksiin?



Ajankohtainen johtamishaaste: 

Miten hybridityön käytäntöjä luodessa
huomioidaan ne, jotka eivät halua tulla
läsnätyöhön tai haluaisivat, mutta eivät
vielä uskalla?

→ Reiluuden ja kohtuullisuuden
kokemuksen turvaaminen, kaikille?

Onko pakko olla 
läsnä kun ollaan

läsnä?



Johtajan tasapainoilu

Myötätunto Oikeudenmukaisuus???



MYÖTÄTUNTO

OIKEUDENMUKAISUUS

MYÖTÄTUNTO



Mitä on oikeudenmukaisuus johtamisessa? 
1) Oikeudenmukaisuus 

jakamisena 
2) Oikeudenmukaisuus menettelytapoina

”Hankalimmat 
työvuorot jaetaan 
tasan” 

”Kaikki tulevat paikalle 
kun on läsnäkokous”

”Meillä on työntekijäpaneeli, 
joka kommentoi työvuorojen 
jakoperusteita.”

”Päätetään yhdessä ensin siitä, 
minkälaisen prosessin kautta 
hybridityön säännöistä päätetään”

”Vain ne, joilla on painava 
lääketieteellinen peruste saavat 
jäädä pois läsnäkokouksesta”

”Syksyn 2021 ajan joustetaan 
läsnäolovaatimuksista ilman erityisen 
painavia perusteita”



Hybridityö & viisaus? 



Viisas kasvu

Myötätuntoinen

ReflektiivinenKognitiivinen

Millainen tilannekuva meillä
on siitä, mitä on 
takanapäin?

Luommeko mahdollisuuksia
oppimiselle?

Onko kasvamiselle aikaa? 
Pysähdymmekö
kärsimyksen äärelle?

(3D-WM, Ardelt 2003)

https://cohumans.fi/tavoitteleeko-organisaatiosi-kasvua-vai-viisasta-kasvua/



Humaani hybridityö - miten?
1. Taustaksi



TIETOISUUTTA TOIMINTAATUNNETTA

Itsemyötätunto

Mistä sitä sinnikkyyttä oikein saa? 

Myös itsemyötätunnolle luodaan edellytykset
yhteisöissä



Esim. suojaavat yhdessä työuupumukselta

• Vähentää kyynisyyttä
(ihmiskuva)Myötätunto

• Vähentää väsymystä, 
työn raskauden
kokemusta

Itsemyötä-
tunto

suojaavat eri tavoin, 
molempia tarvitaan

(Heng et al. 2021)



Tietoisuus Tunne Toiminta

Myötäinto

Entä mistä kekseliäisyyttä?



Humaani hybridityö - miten?
2. Konkreettisesti



TIEDOT JA 

TAIDOT

RAKENTEET

KULTTUURI

Inhimillisen kestävyyden kehittäminen:



“Korona-ajan
kohtaamisen
suuntaviivat”







Case Hyria:
Kohtaamis-
kokeilut





Inhimillisen kestävyyden
kehittäminen juuri teillä?

Aineistonkeruu
tulevaisuuden työelämän
inhimillisestä
kestävyydestä
→ Räätälöity analyysi
työyhteisöllenne?

CoHumans kehittää, 
kouluttaa, tutkii, 
valmentaa: 

https://cohumans.fi/palvelut/

https://cohumans.fi/palvelut/


Kiitos!
Anna Seppänen 
anna@cohumans.fi, 040 748 0005


