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Unet tyonohjauksen ja poti lastyon apuna
Tyossa jaksamiseen ja laakari-potilassuhteen parantamiseen on tarjolla massoittain
konferensseja, jatkokoulutuksia ja tyonohjauksia, joiden luokittelut, teoriat ja tern put
useimmiten kovettavat ammatti-identiteetin asiantuntijapanssaria potilaiden tahol
ta kohdistuvia hairioita vastaan, ja siita maksettava hinta on leipaantyminen ja kyy
nisyys. Parempi ratkaisu on vastakkainen; ammatillisesta suojakuoresta ulos astumi
nen, oman ainutkertaisen aanen loytyminen ammattipuheen takaa, ihmisen eika po
tilaan kohtaaminen. Se edellyttaa omien tunnereaktioiden tarkempaa tunnistamista
omakohtaisen kokemuksen kautta. Se johtaa empatian ja hiljaisen tiedon kasvuun.
Unet voivat siina meita auttaa.

Poisoppiminen
\
Perusasiat opirruamme auttaa laaketieteellisen tiedon lisaan
tyminen vain vahaisessa maarin tuomaan lisahelpotusra pori
laittemme ruumiillisiin ja henkisiin vaivoihin . Lisakoulutukset
eivat tunnu auttava n, ja nakyma kanssaih misyyteen him menee
huomaamarta vuosien saatossa kasvavan tietomassan taa kse.
O lemme professionalisoitumassa ammattiroolimme vangiksi .
Potilas-Iaakarisuhteeseen kaivaraan paran nusta amma tti
roolin kehittamisen kautta, aarituloksena oman luonnollisen
aanensa menettanyt puhkikoulutet ru professi onaali. Potilas
laakarisuhde on tyhja kuori, pelkka roolis uhde. Aito suhde

on ihmissuhde. Vasta tayskaa nnos, poisoppiminen p
raskaasta painolasrista, de-professionalisoi tuminen, v
ammattilaiselle hanen oman, aidon, oikean aanensa
Aito kontakti kanssaihmiseen yhd istettyna tekn iseen
titaitoon nostaa ko ntaktin laadun entista korkeamma
Ie, ja diagnostisiksi kategorioiksi kloona utuneet potil
eriytyvat jalleen yksilollisiksi ihmiskohtaloiksi. Tapa
professionalisoituminen ammatillisuuden entista i
semmall e tasolle.
Tassa prosessissa ei ole kyse tiedon vaan ymm
kasvusta. Se on myotaelamisen kyvyn herkis tymista
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kirjoista, koulutuspaivilta eika kongresseista voida oppia. Sen
opiskelu voi tapahtua vain tilanteissa, joissa tarkan kuuntele
misen kautta nuo toisen ihmisen kohtaamisen esteet tulevat
seka tunne- etta alytasolla nakyviksi. Sellainen omakohtaisen
kokemisen tila on helpoimmin tavoitettavissa kun otam me
unet avuksemme.

Unien olemus
Kukaan ei tieda mita unet pohjimmiltaan ovat, kuten emme
tieda sitakaan, mita on koko elamamme, jonka kaikkia vare
ja ne ilmentavat. Ne ovat taidereoksia, eivat patologisia ilmi
oira. Ne ovat elamaa yllapitavia somaartisia homeostaattisia
jarjestelmia vastaavia tasapainottavia psyykkisia prosesseja. Ne
ovat koko elamaa eika vain seksuaalisuutta ilmentavia, taide
luomuksista nerokkaimpia, aidoimpia ja rehellisimpia. Niiden
viatonta viisautta eivat paivatajunnan keisarin uudet vaatteet
harhauta.
Elamamme on taynna tilanteita, joihin ei ole selkeaa rar
kaisua olemassa. Ne synnyttavat meissa tunnejannitteita, joista
ne tunteet jotka eivat paivan aikana ole eh tineet purkautua,
pukeutuvat yolla elaviksi unikuviksi. Niih in turustumalla
voimme avata unet rakaisin tunteiksi, joira lapieJamalla ym
marramme paremmin itseamme, rajoituksiamme ja m~hdol
lisuuksiamme, myos laakarirooliamme ja suhdettamme poti
laisiimme.

Unien ymmarhimisen esteita
Tuskinpa kukaan ei olisi ollut ainakin salaa unien merkirykses
ta kiinnostunut, mutta ymmartamisen esteet alkavat jo tekni
sen kulttuurimme perusarvoista, joihin eivat unien tutkimiset
kuulu. Psykoanalyysin vuosisatainen vaikutus on istunanut
meihin pelon tutkia uniamme ilman psykoanalyytikkoa. Ta
vanomaiset arkisyytkin estavat: en ehdi, jaksa, viitsi tutustua
ilmioihin, joista en tieda onko niilla ylipaansa mitaan arvoa,
ja jos on, niin ei ainakaan arkiryossani. Kollegatkin varmaan
vinoilisivat, jos unista kiinnostuisin.
Niinpa laakarikunnan unitietous rajoittuukin kaytan
nossa vain nukkumiseen ja unennaon ulkoisesti havaittavien
muutosten mittaamiseen. Psykiatrit ovat joskus joutuneet
selaamaan pari sivua Freudin unikasiryksia, mutta siihen se
on sitten melkein kaikilla jaanytkin. Kaytantoo n soveltuvaa
unientutkimusmenetelmaa ei Freudin peri nnon suunnalta loy
da etsijan kohdatessa vain eparealistisia vuosikausien koulu tus
vaatimuksia ja pelotteluja unien vaarallisuudesta.

Une t ryhmatyo nohjauksen apuna
Tyonohjaus voidaan jakaa konkreettisia ja kaytannollisia kysy
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myksia kasitteleviin instrumentaalisiin ja ohjattavien pe
naan liitryviin emotionaalisiin ryonohjausmuotoihin. E
sen kategorian ryonohjausta loytyy ylimaarin, jalkimmai
juuri lainkaan, vaikka juuri siihen sisalryvat laakarina ole
tarkeimmat tekijat teknisen ammattitaidon lisana. Uniry
ryonohjaus on pelkastaan jalkimmaista muotoa.
1980-luvun alusta aloitin un iryh maohjauksen puol
missa ryhmissa Lapissa Muurolan sairaalan psykiatriselle
kilokunnalle, sittemmin Goteborgissa ryovoimatoimis
psykiatrisiin asiakkaisiin erikoistuneille ryhmille, ja 90lopulta Jorvin sairaalassa, osin myos somaattisille ryoyksik
nykyaan psykiatrisen henkilokunnan kaikille ammattiry
Ie aiemmasta unienselvittelykokemuksesta riippumatta,
vuosina joka toinen viikko kokoontuville kahdelle 6-9 h
pienryhmalle. Naiden ryhmien lisaksi olen ohjannut
mita erilaisimpia ryhmia psykiatrian ulkopuolella.
Naiden liki 30 vuoden aikana olen todennur psyk
an emeritusprofessori Montague Ullmanin 70-1uvun
Ruotsissa kehittaman uniryhmaprosessin kaytannossa ain
sopivaksi opetus- ja ryonohjausmuodoksi, joka soveltuu
rerravaksi missa tahansa, koska se ei sisalla reoriaa unien
[osta, ei patologisoi eika psykiarrisoi eika sen hedelmal
kayrroon tarvita yhtaan Freudin eika kenenkaan muun
uniaukrorireetin ja uniteorian runtemusta, vaan ainoastaa
taumuksellista elayrymista uneen. Se on omakohtaisesta
muksesta noussutta ymmarrysra. Se palauttaa unet asian
joilta niille, joille ne todella kuuluvat: unennakijoille itse
Ullman in menetelmaa edisravat Suomen Uniryhmaf
ja Ruotsissa vastaava Dromgruppsforum. Ne roimivat v
sen sairaanhoirojarjestelman ulkopuolella, vaikka niihin
luukin monien eri ammarriryhmien lisaksi eri suunta
psykoterapeutteja ja psykiatrian ammattilaisia.

U niryhmaprosessi

Omakohtaisen eJamyksen kautta uniin cutuscuminen c
cuu muucaman hengen pienryhmassa, 6-8 on sopivin ry
koko. Yhden unen lapikaynci kestaa noin kaksi tuntia.
saitaa kahdeksan eri vaihetta, joiden aikana yhden osano
kerroma oma, m ielu iten tuore ja lyhyt uni kaydaan er
monipuolisesti lap i ryhman voimin siihen elayryen - mu
tulkiten. Tulkinnalla tarkoitan luuloa siita, etta jonkin te
avulla voisi ymmartaa mita toisen uni todella tarkoittaa
taan metapsykologisia teorioita ei tarvita. Unen nakija on
joka unensa voi ymmartaa, ja koko ryhman toiminta t
vain siihen, etta vastaus loydetaan unennakijan itsensa s
eika mistaan valitonta el~yrymista haittaavasta ulkopuol
lahteesta.
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Ryh ma antaa intensiivisen uneen elaytymisensa ka utta val
tavan maaran virikkeita unennakijalle ollen erityisen tarkka
siita, etta itse kunkin uneen elaytymisesta seuranneita ajatu k
sia ja tunteita ei minkaan paremmintietavyyden luulon kautta
tuputeta unennikijille, vaan havainnoidaan tarkkaan, kosket
taako mikaan naista tuotoksista unennakijaa.
Ryhmaprosessiin on sisaanrakennettu lukuisia turvallisuus
tekijoita (safety factors) seka unen ymmartamista edistavia te
kijoita (discovery factors), joiden tarkkaa tasapainoa tarvitaa n,
jotta ryhma kuulisi unen oman kielen eika jaisi ylimitoitet
tuun luuloon omien kasitystensa osuvuudesta. Unennakijan
kokonaisvaltainen ruumiillinen savahdys; "kolahdus", ahaa
elamys on unen aukeamisen ainoa kriteeri, ei nerokkainkaan
looginen, silti kylmiksi jattava tulkinta.
Prosessista loytyy runsaasti myos netin ka utta lisatietoa
(katso kirjallisuusviitteet).
•
Uniymmarryksen soveltaminen arjen tyohon
Tayspitka ryhmaprosessi sopii parhaiten henkilokunnan
tyonohjaukseen. Se sopii kaikille ammattiryhmille. Pienetkin
unisirpaleet, niiden ilmiasusta riippumatta, valaisevat holo
grammin tavoin unennakij an koko elamaa sisaltaen myos
hanen suhtautumisensa tyohonsa, siksi kaikki unet ovat tyon
ohjaukseen soveliaita. Unennakijan lisaksi unesta oppii koko
ryhma niita ihmisena olemisen yhteisia ydinkysymyksia, joi
ta jokainen on omalla tavallaan elam ansa varrella joutunut
kohtaarnaan. Prosessissa koettujen omakohtaisten elamysten
kautta vahenee kulttuuristamme meihin tarttunu t tietamisen
pakko ylipaataan, eika unienkaan suhteen tarvitse enaa leikkia
paremmin tietavaa ammattimiesta vaikka unennakija, olipa
han potilas tai kollega tai kuka muu tahansa, yrittaisi hanta
siihen houkuttaa "kun olet noita unia oikein opiskellurkin" .
Unta voi silloin lahestya kui n jannittavaa salapoliisitehravaa
unennakijan kanssa ri nta rinnan yhdessa sita tutkien eika enaa
uniymmarrysta jaykisravasta ammattilaisroolista kas in. Si lloin
unesta tulee yhteinen seikkailu aina uusii n visioihin , joita itse
elama on luomlt. Silloin tylsa vastaanottohuon e saa hetkeksi
hai pya taju nnasta kun yhdessa purjehditaawnetken kohti ela
man ydinkysymyksia, joita eivat mi tkaan luokittelut ja teo riat
voi vangita.
Vallanki n van hem mat kollegat tu nteva t M ichael Balintin
laakarei lle luoman ryhma tyonohjausme netel ma n, jossa yk
si ko llegoista esittelee mu ille potilastapau ksen, johon kaikki
sitten elaytyva t. Se muistuttaa hi ukan uniryh maprosessia jal
kimmaisen ollessa kui tenkin paljon tarkemmi n stru kturo itu
ja tarke mm in osanottajia suojeleva. Myos mentorointi on par
haimmillaan uniryhm atyo noh jauksen kaJraista yhteista arn

matillisen todellisuuden elayryvaa tutkimusta. U
kui tenkin viela sitakin pidemmalle.
Eihan tuohon mikaan aika riita.. .?

Uniryhmakokemusten pohjalta on helpompi a
hyodynraminen mita erilaisimmissa tilanteissa. Ty
henkilokuntaa varten, mutta tyoterveyslaakarilla
istua kah ta tuntia potilaansa kanssa unia miettim
nahnyt unien luonteen ja loytanyt rentouruneen
tavan lahestya niita, voi hyodyntaa jokaisen spo
joutllvan minuutinkin jos vastaanottoaikaa on vie
resep ti pitaa viela kirjoittaa, niin tarkeimmat asi
sin, ja uni voi silla kertaa jaada kertornatta. Mutta
kerralla jaa enemman aikaa, miksipa ei silloin kuu
ehka spontaanisti kertomaa unta ja jos aikaa viela
taa kertomaan siita lisaa, tarkentamaan sen yksity
Nain pienesta alusta alkaen voi uneen tutu
kaa. Jos aikaa riittaa, niin kehotus kertoa lisaa u
taa siihen keskittymista, ja pienesta kiinnostuksen
saattaa unen siemen lahtea kasvamaan potilaan
me mielissa. Mitaan ei tarvitse tulkita, mitaan e
taa, vaan astua toisen avaamasta uniportista sisa
kuvaamaa n lisaa unen yksityiskohtia. Vai kka kum
kertoja kuin kuunrelij akaan ei viela tajuaisi unen
enempaa, on unen ilmapiiri jo sen kertomisen k
vahvist un ut ja unennakijan sisaisin, aidoin sielun
run tihempana tajunnan pinraa, ja ymmarryksen
todennakoisyys potilaan tilanteesta on jo vaistam
nyt, ja unikuva tai pari saattaa akillisesti avata ko
semman nakyman potilaaseen, jonka kautta pot
vist)')' hedelmallisemmil(si, ja jatkohoidon suunn
helpommaks i.
N ain helposti ja pienesta idusta ja pienella aj
taa unien tutkim isen . Nai n yks inkerta ista se on
nahnyt unien avautuvan tayspitkissa ryhmaprose
pihankeenki n on tottumattoman toki mahdollis
niin ovat jotkut tehneetkin i1man ryhmien apua
suureen ensin tutustu m alla, m utta pelkka lukuti
kaytannon tyohon soveltu mattom ille Freudin pe
tumien pol uille eksymisen vaa ra suuri .
Kuuntelemisen taito e laman rikastajana

Un ien ym martamisesta saatava hyoty o n am ma
lutuksia laajem pi . M ita enemman olem me na
aukeavan yhteisen ihmisyyden ytimeen, sita enem
me elam an itsensa synnyttam ien kuvien elavan t
koe m m e yhteisen ihm isyyden tilan, naemme un
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tarkkuuden, johon paivatajunta ei ylta, ja sita enemman ym
marramme samojen tunnevoimien vaikuttavan myos paivalla,
joJloin emme pysry paivaaistien kohinan seasta kuuntelemaan
tarkasti mita tunnevirtoja meissa liikkuu joka hetki niin yksi
namme kuin toisten seurassa ollessamme. Elamamme onnelli
suus ja toistemme kanssa parjaaminen on paljon suuremmassa
mitassa riippuvainen tunteistamme kuin jarkeilyistamme.
Kun uniryhmissa olemme nahneet unien aukeavan aivan
toiseen suuntaan kuin mita paremmintietavyyden luulossam
me oletimme, tulemme erehryvaisyytemme syvemman ym
martamisen kautta herkemmiksi kuuntelemaan toisiamme,
loytamaan sellaisia uusia puoli a itsestamme ja toisistamme,
jOtka ennen pysyivat piilossa niiden hautautuessa ennakko
olettamustemme aile, joita emme ole voineet muuttaa, koska
kulttuuriimme ei ole rakentunut sellaisia tilanteita joissa voi
simme pelkaamarta olla sita mita todella olemme ja rauhassa
yhdessa tutkia ammatillisten naamioiden ja valitonta ihmis
yhteytta vaikeuttavien muiden rooliemme takana piilevaa it
semme todellisempaa olemusta. Vain eriryistilanteissa kuten
psykoterapioissa ja uniryhmissa - jotka eivat ole psykoterapiaa
- se on mahdollista.
Uniryhmat eivat siten ole vain uniryhmia vaan vaikutuksel
taan laajempia. Itse asiassa unet ovat vain valine, toki hienoi n
sellainen, jonka avulla harjoitellaan tarkan kuuntelemisen ky
kya, jonka herkisryminen hyodyttaa meita kaikissa tilanteissa,
ei vain unista puhuttaessa. Uniryhmista viemme maailmaa n,
niin ammatilliseen kuin yksiryiseenkin, sita henkista paaomaa,
herkan kuuntelemisen kykya, josta hyodymme m e ja meidan
kauttamme myos potilaamme ja kanssaihmisemme.
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