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Mitä epävarmuus tuo mieleen teille? 
Pohdi, kirjoita kommenttikenttään 
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Mitä on epävarmuus? 

Epävarmuus (uncertainty) = viittaa tilanteisiin, joihin liittyy epätäydellistä tai tietämätöntä 
informaatiota / tilanne, jossa jokin on tuntematon tai jokin ei ole tiedettyä tai varmaa 
(Cambridgen sanakirja & Wikipedia) à kokemus siitä, että ei ole varma mitä 
tulevaisuudessa tapahtuu, pelko tuntematonta kohtaan (johon voi sisältyä uhan 
potentiaalisuus) 

Vaihtelee vähäisestä epävarmuudesta lähes täydelliseen tietämättömyyteen

Synonyymeja: epäilys, skeptismi, epäluottamus, epäilys, epätietoisuus
Antonyymi: varmuus, vakuuttuneisuus, luottamus, takuu



Mihin epävarmuus yleensä liittyy? 

Elämän käännekohtiin, yllätyksiin, äkillisiin kriiseihin, muutoksiin ja ennen kaikkea 
ahdistavina koettuihin tilanteisiin ja tapahtumiin

à huolta, levottomuutta, murehtimista, paniikkia, pelkoa? 

à keskeyttää kykymme suunnitella ja ennakoida tulevaisuutta



Biologinen/evolutiivinen näkökulma: 

= Aivomme ovat kehittyneet pyrkimään ja luomaan järjestystä ja ennustettavuutta, 
tulevaisuuteen suhtaudutaan menneisyyden perusteella

Ø epävarmuuden lisääntyessä aivomme tarvitsevat enemmän energiaa 
ymmärtääkseen maailmaa, joka voi näkyä ahdistuksena

Ø taistele tai pakene –reaktio 



Yhteiskunnallinen näkökulma

Elämme yhä pidempään, kaikkiin sairauksiin ei kuole, vaurastuminen,  yhteiskunnan 
turvaverkko mahdollistaa tuen, turvan ja avun = epävarmuutta herättävät asiat 
onnistuttu osin poistamaan ja piilottamaan

Yhteiskuntamme lupaa meille turvaa ja suojaa (kulttuurisidonnaisuus) 

Haavoittumattomuuden/kuolemattomuuden/ennakoitavuuden harha ja illuusio



Henkilökohtainen/persoonallinen

Tausta, persoonallisuus ja elämänkokemukset vaikuttavat epävarmuuteen 
suhtautumisessa ja sen sietämisessä 

Suuri kontrollin ja ennakoinnin tarve sekä vähäinen joustavuus tai sen sieto à voi 
olla haastavaa

Vaativa persoonallisuus  



Kulttuurinen näkökulma

• Hallinnan, varmuuden ja kontrollin ihannointi (ihmiskuva) 
• Yksilökeskeisyys (pärjäämisen eetos) 
• Lineaarinen aikakäsitys (aikaorientaatio) 
• Rationaalisuus: ”kaikki on omalla vastuulla”
• Etäisyys luonnosta



Epävarmuutta herättäviä tilanteita? 

Korona
Ukrainan sota
Oma tai läheisen sairastuminen
Läheisen kuolema
Parisuhde/läheissuhdekriisit
Onnettomuudet 

Mitä muuta? 



Mitä epävarmuutta herättävässä tilanteessa 
voi tapahtua? 

Mahdollisesti oma äkillinen ja järkyttävä kriisi, ja sen mukaiset vaiheet:

vSokkivaihe (muutamasta tunnista korkeintaan vuorokausiin)

vReaktiovaihe (muutamasta viikosta kuukausiin)

vKäsittelyvaihe (muutamasta kuukaudesta noin vuoteen)

vUudelleen suuntautumisen vaihe  (tapahtuma alkaa muodostua osaksi 
elämäntarinaa) 



Mikä saattaa pahentaa 
tilannetta?

• Valmiudet sietää epävarmuutta 
vaihtelee eri ihmisillä

• Vahvistusvinouma 

• Mihin pystyn vaikuttamaan, mihin 
en?

• Kontrollin lisääminen

• Vanhat asiat voivat myös nousta 
pintaan 



Mitä ajattelette tästä?  Mikä voisi 
auttaa epävarmassa tilanteessa, 
mikä Sinua auttaa? 



Toinen näkökulma epävarmuuteen 

Toisaalta… pakotettu pysähtyminen ja uudelleen suuntautuminen: lohdullisuus, elämän 
arvostus, resilienssi, itsereflektio, perspektiivin muutos à avoimuus ja vapautuminen 
Epävarmuuden ei tarvitse olla vain kielteinen ja ahdistava asia, vaan toivoa herättävä, 
hedelmällinen alku
Epävarmuus voi myös olla mahdollisuus oppia uutta ja avautua, muuttua
Deterministisyyden vastakohta



”ihminen, joka tietää ettei 
tiedä, on viisas”

”Meillä ei ole mitään muuta, 
kuin tämä hetki, kaikki muu 

on illuusiota ja harhaa”

“Faith means living with 
uncertainty – feeling your 

way through life, letting your 
heart guide you like a lantern 
in the dark.” ~ Dan Millman.

“Uncertainty is the only 
certainty there is, and 

knowing how to live with 
insecurity is the only 

security” ~ John Allen Paulos.

”Aika on kaikista 
kallisarvoisinta, mitä meillä 

on”

I think it’s much more 
interesting to live not 
knowing than to have 

answers which might be 
wrong.” ~ Richard P. 

Feynman



Mikä voi auttaa?

Mihin pystyt vaikuttamaan, mihin et? 

Itsensä pienentäminen (ihmiskuva) 

Arjen rutiinit ja monipuolisuus

Murehtimisen rajaaminen ja pelkojen 
kohtaaminen (tunnetyöskentely)

Läsnäolo! Varmaa on vain tämä hetki



Lähde: Ohjausaika, Satu Hekkala



Merkityksellisyys, kiitollisuus ja läsnäolo 

Ei ole mitään keinoa tai taetta varmuudesta

Avoimuus uusille mahdollisuuksille, tilaa yllätyksille

Epävarmuus ja epätietoisuus on oppimisen tila 

Mitä nyt tapahtuu? Nyt tekee sen, mikä on oikeaa tai tärkeää à tähän hetkeen voi vaikuttaa! 



Uusi varmuus siitä, että 
kaikki on epävarmaa!


