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Sisältö

• 1. Mitä näillä tarkoitetaan: Työperäinen stressi, työuupumus ja 
keskivaikea depressio?

• 2. Tunnistaminen: Miten ilmenee arjessa? Millaisia oireita?

• 3. Taustatekijät: Mistä johtuu? Koronan vaikutus?
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Uupumisprosessi

Pitkittynyt 
työstressi

Työuupumus
Toimintakyvyn 

lasku-> 
depressio



Työperäinen stressi

•  Ihmisten yksilöllinen ja ajankohtainen stressiherkkyys vaihtelee.
•  Eri ihmiset reagoivat eri tavalla samanlaisessa tilanteessa ja 
samakin ihminen voi reagoida eri tavalla eri elämänvaiheissa.

• Olemme yksilöitä, kuormitumme eri asioista
• Kukaan ei ole täysin suojassa
• Suurin riski ammateissa, joissa altistutaan tunteille (opettajat)
• Tunnolliset ja työhön sitoutuneet



Psyykkiset kuormitustekijät

• Työn tavoitteet ovat epäselvät.
• Työtä on liian paljon tai siinä on jatkuvasti kiire, hallinnan tunne!
• Työmäärää tai työtahtia ei voi itse säädellä.
• Työssä ei ole mahdollisuutta kehittyä tai oppia uutta.
• Työ keskeytyy jatkuvasti tai siinä on häiritseviä esteitä.
• Vastuu toisista ihmisistä tai taloudellisista tekijöistä on epäsuhdassa 
toimintamahdollisuuksien kanssa.

• Työstä ei saa riittävästi palautetta ja arvostusta.
• Myös jatkuvat muutokset ja pitkittynyt epävarmuus. 



Sosiaaliset kuormitustekijät

• Epätasa-arvoinen kohtelu. 
• Epäasiallinen kohtelu tai seksuaalinen häirintä.
• Työskentely tapahtuu yksin, erillään muista.
• Henkilöiden välinen yhteistyö työpaikalla ei suju.
• Tiedonkulku on heikkoa.
• Esimiestyö on epäjohdonmukaista.
• Työhön sisältyy runsaasti kielteisiä tunteita herättäviä 
vuorovaikutustilanteita (”negatiivinen moodi”)



 Uupumukselle altistavia tekijöitä on tullut 
lisää viime vuosina

• Työn ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen.

• Multitaskaamista pidetään itsestään selvänä, jopa arvostetaan.

• Aivotutkijat ovat huolissaan erityisesti jatkuvista keskeytyksistä työssä.

• Vaatimukset nopeaan reagointiin lisääntyneet.

• Työn ja organisaatioiden muutosvauhti kiihtyy. Uutta täytyy oppia koko ajan.



Työuupumuksen oireet

• Voimakas yleistynyt väsymys: lepo ei enää virkistä.

•  Väsymys ei liity mihinkään yksittäiseen urakkaan.

• Kyynisyys: asenteet työtä kohtaan muuttuvat. Työllä ei tunnu 
enää olevan merkitystä.

• ”Värit haalenee”



…oireista

• Huono ”ammatillinen itsetunto”.

• ”Olen huonompi työntekijä kuin muut. Olen huonompi työntekijä 
kuin aiemmin.”

• Alentunut aikaansaamisen tunne.

• Alentunut tunne omasta osaamisesta.



…oireista

• Muistin kuormittuminen tulee esiin unohteluina ja oppimisen 
vaikeuksina

• Keskittyminen kärsii ja ”sähläys” lisääntyy

• Unen ja nukkumisen ongelmat lisääntyy

• On kokonaisvaltainen ”energiakriisi”



• Uupumusromahdus on kehon ja mielen tapa laittaa peli poikki 
siinä vaiheessa, kun keinot ja voimat ovat lopussa. 

• Tavallisempaa on kuitenkin jopa vuosia kestävä sinnittely 
huonoilla voimilla ja oireillen.

• Keho tottuu asteittain yhä suurempaan kuormitukseen, josta se 
ei kuitenkaan pysty palautumaan riittävästi.



Uupuminen ei ole sairaus

• Lääketieteellisissä tautiluokituksissa ei ole diagnoosia 
työuupumukselle.

•  Se voidaan kirjata diagnoosin liitteeksi terveysongelmaan 
liittyvänä tekijänä.

•  Työuupumus voi johtaa sairastumiseen tai olemassa olevien 
sairauksien pahenemiseen ja jopa työkyvyttömyyteen.



Merkkejä depressiosta työelämässä

• Väsyvyys, kuormitusherkkyyden lisääntyminen
• Tahattomat virheet tai laiminlyönnit
• Vetäytyminen ja eristäytyminen
• Ilmapiiriongelmat ja toistuvat riidat
• Vaikeus hallita tunteita, herkistyminen tai ärtyneisyys
• Työroolissa pysymisen vaikeus
• Negatiivisuus
• Huolestuttava muutos käyttäytymisessä
• Työn hallinnan vaikeudet
• Työsuorituksen hidastuminen ja muuttuminen



Miten pandemia-aika vaikutti opettajiin?

• Opettajat olivat yksi niistä ammattiryhmistä, joille muutos tuli 
ehkä nopeimmin ja kokonaisvaltaisimmin.

•  Etätyössä jouduttiin opettelemaan erilaisissa digitaalisissa 
ympäristöissä toimimista nopealla aikataululla.

• Uudet tilanteet ovat vaatineet joustavuutta ja yhteen hiilleen 
puhaltamista koulun koko työyhteisöltä.

•  Monia uudenlaisia työjärjestelyjä. Päivät ovat saattaneet venyä 
normaalia pidemmiksi. 

• Osalla opettajista riittämättömyyden tunne on kasvanut.



•  Kaksi kolmasosaa luokanopettajista kokee eettistä kuormitusta 
vähintään viikoittain (-18), nyt tilanne oletetusti huonompi.

•  Eettinen kuormitus tarkoittaa, että opettaja joutuu pohtimaan 
toimintansa ja valintojensa oikeellisuutta ilman selvyyttä siitä, 
mikä olisi oikea tapa toimia, ja jopa toimimaan vastoin omia 
arvojaan.

•  Työmäärä lisääntyi monilla opettajilla etäopetusjakson aikana, 
ja osan oppilaista kanssa on jouduttu kuromaan väliin jäänyttä 
oppimista.



• Koronan myötä perinteinen kannatteleva ja jaksamaan auttava 
työyhteisö on myllerryksessä.

•  Aiemmin moni teki töitä täysin kotoa käsin, ja edelleenkin  
käytännöt ovat sellaisia, ettei ihan tavallinen yhteisöllinen 
toiminta ole mahdollista.

• Miten tällaisessa tilanteessa voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä 
ja miten esimies voi tukea työyhteisöään? Uusia keinoja?



Tunnistamisesta

• Työuupumusoireiden varhainen tunnistaminen vaatii 
esimiehiltä, työterveyshuollon ammattilaisilta ja työntekijöiltä 
itseltään herkkyyttä tunnistaa työuupumuksen kehittymisen 
vaihteleva oirekirjo.

• Hälytyskellojen ei tule soida vain silloin, kun työntekijä alkaa 
toistuvasti tuntea voimakasta väsymystä työssään. Myös 
kyynistynyt työasenne ja itseluottamuksen horjuminen työssä 
voivat ovat merkki työuupumusriskistä



Voinko itse tehdä jotakin?

• Huolehdi jaksamisestasi monipuolisesti. Syö, nuku, liiku.

• Huomio palautumiseen. Lataa akkujasi!

• Työaika – vapaa-aika. Tee mukavia asioita mahdollisimman paljon.

• Tunnista mahdolliset uupumusoireet.

• Kerro tilanteestasi esimiehelle, hae rohkeasti apua.



Työuupumuksesta voi toipua

• Toipuminen edellyttää muutoksia sekä työssä että omissa 
toimintatavoissa. Muista, että aina voi tehdä jotakin tilanteen 
parantamiseksi.

•  Jos työkykysi on heikentynyt, hae apua työterveyshuollosta.

• Jos olet ollut pitkään sairauslomalla, työhön paluuta pohjustetaan 
työterveysneuvottelulla.

 



Lähteitä:

• Psykologian professori Ulla Kinnunen, Tampereen yliopisto (2018): Joka 
neljäs työntekijä uupuu – onko työuupumus uusi normaali?

• www.tyoterveyslaitos.fi
• www.tyouupumus.net
• www.thl.fi
• www.mielenterveystalo.fi
• http://psykopodiaa.fi

http://www.tyoterveyslaitos.fi/
http://www.tyouupumus.net/
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