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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2437. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Kinnunen, Ulla (Tampereen yliopisto): Työuupumushaastattelut 2001 [sähköinen
tietoaineisto]. Versio 3.0 (2018-06-29). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jaka-
ja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2437

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Työuupumushaastattelut 2001

Aineiston nimi englanniksi: Work Fatigue Interviews 2001

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 3.0 (29.6.2018).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Kinnunen, Ulla (Tampereen yliopisto. Psykologian laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Kinnunen, Ulla (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatutkimuksen instituutti)

Aineisto luovutettu arkistoon

19.8.2009

Asiasanat

jaksaminen; kuntoutuminen; kuntoutus; masennus; stressi; työ; työn kuormittavuus; uupumus;
väsymys
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1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: tietyt taudit, sairaudet ja terveydentilat; työolot; työterveys

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa haastateltiin 34 henkilöä, jotka olivat osallistuneet työuupumusta hoitaville kun-
toutuskursseille keskisuomalaisessa kuntoutuskeskuksessa vuonna 2001.

Haastattelu oli luonteeltaan puolistrukturoitu; se sisälsi sekä etukäteen rajattuja kysymyksiä
mutta myös vapaampia haastatteluosuuksia teemahaastattelun tapaan. Haastattelu jakautui seu-
raaviin teemoihin: 1) työuupumuksen kokeminen tällä hetkellä, 2) työuupumuksen synty ja
tausta (mm. työuupumuksen erilaiset oireet ja niiden kytkeytyminen työ- ja yksityiselämän ti-
lanteeseen), 3 työuupumusprosessin eteneminen (mm. muutokset työuupumuksen oireissa ja
työ- ja yksityiselämässä) ja 4) työuupumus ja selviytyminen tällä hetkellä (mm. avun tarve ja
muutosten tarve työ- ja yksityiselämässä). Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston
avulla haastatteluja on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Työuupumusta hoitaville kuntoutuskursseille keskisuomalaisessa kuntou-
tuskeskuksessa vuonna 2001 osallistuneet henkilöt

Aineistonkeruun ajankohta: syksy 2001

Kerääjät: Kinnunen, Ulla (Tampereen yliopisto. Psykologian laitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta
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1.4. Aineiston käyttö

Tutkimusta varten haastateltiin 34 henkilöä, joilla ilmeni tai oli ilmennyt sekä oman kokemuk-
sen että kuntoutus- tai työterveyspsykologin mukaan työuupumusproblematiikkaa. Kaikki haas-
tateltavat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti.

Aineiston määrä: 32 odt-tiedostoa, noin 500 sivua. Lisäksi odt-tiedostoista tuotetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineistosta on poistettu tunnisteet, joiden perusteella henkilöt voidaan tunnistaa.

Julkaisut

Kinnunen, Ulla & Hätinen, Marja & Toskala, Antero & Männikkö, Kaisa & Pekkonen, Mika
& Sörensen, Lars & Mauno, Saija & Alén, Markku (2004): Työuupumus: Arviointi, kehittymi-
nen ja intervention vaikuttavuus. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja; 350.
Jyväskylän yliopistopaino.

Moilanen, Emmi (2013). Perheen diskurssit työuupuneiden haastatteluissa. Rovaniemi: Lapin
yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Perhonen, Ulla (2012). Kohti henkilökohtaista. Suomalaisen palkkatyön merkityksen muutok-
sia suurten ikäluokkien ja jälkimodernien sukupolvien välillä. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.

Risku, Maria (2017). Irti uupumuksen kierteestä: Työuupumuksesta toipuminen ja työkyvyn
palautuminen kuntoutuskertomuksissa. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalipsykologian pro
gradu -tutkielma.

Väänänen, Eija (2015). Työn psykososiaaliset riski- ja kuormitustekijät työuupumushaastatte-
luissa. Tampere: Tampereen yliopisto. Kansanterveystieteen pro gradu -tutkielma.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2437

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A

Haastatteluohjeet
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FSD2437 TYÖUUPUMUSHAASTATTELUT 2001

FSD2437 WORK FATIGUE INTERVIEWS 2001

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

 

  TYÖUUPUMUSHAASTATTELU 
 

Alkuinstruktio: Tässä haastattelussa on tarkoitus käydä läpi sitä, kuinka olet kokenut oman 

työuupumuksesi: miten se on alkanut, minkälaisten vaiheiden kautta se on edennyt ja missä vaiheessa olet 

juuri tällä hetkellä. Tarkoitus on keskustella näistä teemoista ja täyttää myös muutama lomake. 

 

Aivan aluksi pyytäisin Sinulta suostumuksen seuraaviin asioihin (--> anna suostumuslomake).  

--> Ensinnäkin siihen, että antamiasi tietoja voidaan henkilötunnistamattomassa muodossa käyttää 

tieteellisessä tutkimuksessa. Toisin sanoen kaikki antamasi tieto on luottamuksellista ja raportoimme sen 

sellaisessa muodossa, että henkilöllisyytesi ei paljastu missään vaiheessa. 

--> Toiseksi toivon, että Sinulle sopii, että nauhoitan haastattelun, jotta minun ei tarvitsisi kirjoittaa 

kaikkea muistiin. 

 

Lähtisin liikkeelle kysymällä joitakin taustatietojasi, jotka ovat kokonaistilanteen hahmottamisen 

kannalta olennaisia (-->edetään taustatietolomakkeen mukaan). 

 

 

I TYÖUUPUMUS TÄLLÄ HETKELLÄ 

 

1. Miten kuvaisit uupumustilannettasi tällä hetkellä?  

--> kysytään seuraavat kysymykset, jos vastaukset eivät tule spontaanisti esiin.  

--> Missä vaiheessa koet uupumuksesi olevan tällä hetkellä; onko uupumuksesi jo takanapäin vai oletko 

pikkuhiljaa toipumassa vai kuvaisitko tilannetta edelleen akuutiksi?  

--> Kauanko työuupumusprosessisi on tähän mennessä kestänyt uupumuksen ensimerkeistä lähtien? (jos 

edelleen uupunut)/ Kauanko prosessi kesti paranemiseen/toipumiseen asti? (jos uupumus jo takana) 

 

 

 

 

 

II TYÖUUPUMUKSEN SYNTY JA TAUSTA 

 

Tarkoitus olisi käydä läpi koko uupumusprosessia lähtemällä liikkeelle alusta, eli jos palautat mieleen 

tuon ajan, jolloin koit uupumuksesi ensimerkit. --> Mikäli haastateltavalla on ollut useita 

uupumusjaksoja, keskitytään ensimmäiseen ja tarkastellaan prosessia siitä eteenpäin. 

 

Prosessi: 

2. Missä tilanteessa huomasit ensimmäisen kerran itsessäsi uupumuksen merkkejä? 

2.1. Kuvaa tätä vaihetta ja niitä tilanteita, joissa uupumuksen merkit tulivat esille.  

 

 

 

 

 

3. Mitä erilaisia uupumuksen merkkejä huomasit itsessäsi tuolloin? 

 

 

--> kysytään seuraavat kysymykset, jos vastaukset eivät tule spontaanisti esiin. 

 

 



 

 

  

 3.1. Millaisia kehollisia oireita tai tuntemuksia Sinulla oli? 

 

 

3.2. Entä oliko Sinulla mitään muita tuntemuksia tai merkkejä yksityis- tai työelämässäsi, joiden 

ajattelit liityvän uupumukseen? (-->kognitiiviset: esim. muistihäiriöitä, motivationaaliset: esim. 

työmotivaation laskua, affektiiviset: esim. masentuneisuutta)  

 

 

 

 

Työtilanne: 

4. Millainen työtilanteesi oli tuolloin? --> faktat 

 -työorganisaation tilanne 

- työyhteisön tilanne (tällä tarkoitetaan ihmisuhteita työssä, työilmapiiriä) 

- omat työtehtävät 

 --> Onko muuta mitä haluaisit lisätä? 

 

 

 

 

5. Miten koit uupuksen alkuvaiheessa työsi ja työtilanteesi? --> etsitään pääasiallista kokemusta (vrt.: 

listaus raskaus --> arvot) 

--> Onko muuta mitä haluaisit lisätä? 

 

 

 

 

6. Miten näet, vaikuttiko työsi tai työtilanteesi tuolloin uupumuksesi syntyyn?  

--> Ja jos vaikutti, miten ja mitkä tekijät erityisesti? 

 

 

 

 

 

7. Miten koit itsesi työntekijänä uupumuksen alkuvaiheessa?  

 

--> kysytään seuraavat kysymykset, jos vastaukset eivät tule spontaanisti esiin. 

  7.1. Koitko muuttuneesi työntekijänä verrattuna tilanteeseen ennen uupumusta?  

  7.2. Miten näit itsesi suhteessa työtovereihisi? 

--> Onko muuta mitä haluaisit lisätä? 

 

 

 

 

 

8. Miten suhtauduit työhösi: kuinka tärkeä tai keskeinen asema työllä oli elämässäsi? 

 

 

 



 

 

 

Yksityiselämä: 

9. Millainen perhetilanteesi tai yksityiselämäsi tilanne oli tuolloin, kun huomasit ensimmäisen 

kerran uupumuksen merkkejä? --> faktat (perheellinen/perheetön; perhekriisit, muut kriisit; ks. listaus) 

 

 

 

10. Miten näet, vaikuttiko perhetilanteesi tai yksityiselämäsi uupumuksesi syntyyn?  

--> Ja jos vaikutti, miten ja mitkä tekijät erityisesti?  

 

 

 

11. Jos parisuhde & lapsia: Miten koit parisuhteesi  ja vanhempana olon uupumuksen 

alkuvaiheessa? --> kokemukset 

 

 

 

12. Miten kuvaisit, kuinka tärkeä tai keskeinen asema perheellä tai yksityiselämällä oli tuolloin  

elämässäsi? 

 

 

 

Tunteet ja ajatukset:   

13. Millaisia tunteita koit uupumuksesi alkuvaiheessa? 

--> Onko muita tunteita, joita haluaisit tuoda esiin? 

 

 

 

 

14. Millaisia ajatuksia liikkui mielessäsi uupumukseesi liittyen? 

 

--> kysytään seuraavat kysymykset, jos vastaukset eivät tule spontaanisti esiin. 

 14.1. Millaisia ajatuksia Sinulla oli suhteessa omiin tunteisiin ja tuntemuksiin? Mitä ajattelit  

   tunteistasi, joita kuvasit? (apukysymys: jos katsot itseäsi ikäänkuin itsesi 

ulkopuolelta/ulkopuolisena, mitä ajattelit omista tunteistasi, joita kuvailit?) 

 

 

 14.2. Millaisia ajatuksia Sinulla oli yleisemmin suhteessa itseen? Mitä ajattelit itsestäsi/ 

millaisena näit itsesi? (apukysymys: jos katsot itseäsi tai kuvailemaasi tilannetta ikäänkuin 

itsesi ulkopuolelta/ulkopuolisena, mitä ajattelit tai millaisena näit itsesi?) 

 

 

14.3. Millaisia ajatuksia Sinulla oli suhteessa muihin ihmisiin? Mitä ajattelit muista  

ihmisistä?  

 

 

 

15. Mitä olisit halunnut tehdä uupuneena, jotta olotilasi olisi tullut paremmaksi? 

 

 

 



 

 

 

III  TYÖUUPUMUKSEN ETENEMINEN 

 

Seuraavaksi näitten alkuvaiheitten kokemusten jälkeen olisi tarkoitus keskustella, kuinka uupumus eteni 

kohdallasi. 

 

Prosessi: 

16. Miten uupumuksesi erilaiset merkit muuttuivat uupumuksesi alkamisen jälkeen? Mitä on tullut 

lisää tai vähentynyt? 

 

--> kysytään seuraavat kysymykset, jos vastaukset eivät tule spontaanisti esiin (kysymykset 

kytketään siihen, mitä sanonut aiemmin kysymyksiin 3 ja 14) 

16.1. Miten keholliset oireesi ja tuntemuksesi muuttuivat?  

 

 

 

16.2. Miten tunteesi muuttuivat?  

 

 

16.3. Miten ajatuksesi suhteessa uupumukseen muuttuivat?  

16.3.1. Miten ajatuksesi ovat muuttuneet suhteessa omiin tunteisiisi ja tuntemuksiisi? Mitä ajattelit 

uupumuksestasi ja siihen liittyvistä tunteistasi ja tuntemuksistasi uupumuksen jatkuessa? 

 

 

16.3.2. Miten ajatuksesi ovat muuttuneet yleisemmin suhteessa itseen? Mitä ajattelit 

itsestäsi/millaisena näit itsesi, kun uupumus jatkui? 

 

 

16.3.3. Miten ajatuksesi ovat muuttuneet suhteessa muihin ihmisiin? Mitä ajattelit muista 

ihmisistä uupumuksen jatkuessa? 

 

 

Työtilanne: 

17. Tapahtuiko työssäsi muutoksia uupumuksesi edetessä? (faktat) 

 -työorganisaation tilanne 

- työyhteisön tilanne (tällä tarkoitetaan ihmisuhteita työssä, työilmapiiriä) 

- omat työtehtävät 

 --> Onko muuta mitä haluaisit lisätä? 

 

 

 

 

 

18. Entä tapahtuiko siinä, miten koit työsi, muutoksia verrattuna uupumuksen alkuvaiheeseen? 

(kokemukset) 

 

 

 



 

 

 

19. Muuttiko oma suhteesi työhön ja sen tärkeyteen jollain tavoin uupumuksen edetessä? 

(tärkeys/keskeisyys) 

 

 

 

 

20. Miten näet, oliko työssäsi sellaisia asioita, jotka edistivät uupumuksesi etenemistä? (-) 

--> Onko muuta mitä haluaisit lisätä 

 

 

 

21. Entä toisin päin, oliko työssäsi sellaisia asioita, jotka ehkäisivät uupumuksesi etenemistä? (+) 

--> Onko muuta mitä haluaisit lisätä? 

 

 

 

Yksityiselämä: 

22. Tapahtuiko perhe- tai yksityiselämässäsi muutoksia uupumuksesi edetessä? (faktat) -->  

 

Tarkennetaan seuraavin kysymyksin, jos ei spontaanisti tule: 

- miten näet, oliko perhe-elämässäsi /yksityiselämässäsi  sellaisia asioita, jotka edistivät 

uupumuksesi etenemistä? (-) 

- entä toisin päin, oliko perhe-elämässäsi /yksityiselämässäsi sellaisia asioita, jotka ehkäisivät 

uupumuksesi etenemistä? (+) 

. --> Onko muuta mitä haluaisit lisätä? 

 

 

 

 

 

23. Entä tapahtuiko siinä, miten koit perhe-elämäsi /yksityiselämäsi, muutoksia uupumuksen 

edetessä? (kokemukset) 

 

 

24. Muuttiko oma suhteesi perheeseen ja sen tärkeyteen jollain tavoin uupumuksen edetessä? 

(tärkeys/keskeisyys) 

 

 

 

 

IV  TYÖUUPUMUS JA SELVIYTYMINEN TÄLLÄ HETKELLÄ 

 

25. Millä keinoilla olet voinut helpottaa olotilaasi vaikka edes hetkellisesti? (vapaa-ajan toiminta: 

harrastukset, ystävät; mistä saa voimia/virkistystä elämään?) 

--> Onko muita keinoja, joita haluaisit tuoda esiin? 

 

 

 



 

 

 

26. Minkälaista apua olet hakenut uupumukseesi ja missä vaiheessa?  

--> kysytään seuraavat kysymykset, jos vastaukset eivät tule spontaanisti esiin. 

 

--> Oletko saanut lääkitystä? Milloin? Entä tällä hetkellä? 

--> Oletko osallistunut kuntoutukseen? Milloin? Entä tällä hetkellä? 

--> Oletko osallistunut terapiaan? Milloin? Entä tällä hetkellä? 

--> Oletko ollut sairaslomilla? Milloin? (kuinka monta/kuinka pitkiä)?   

 

 

 

 

 

27. Kuinka lähiomaisesi ovat suhtautuneet uupumukseesi? 

 

 

 

28. Kuinka työtoverisi ovat suhtautuneet uupumukseesi? 

 

 

29. Kuinka ystäväsi ovat suhtautuneet uupumukseesi? 

 

 

 

Kysymykset 30-32 vain niille, joilla edelleen työuupumuksen merkkejä: 

 

30. Mitä työelämässäsi tulisi Sinun kohdallasi muuttua, jotta uupumus merkittävästi helpottaisi? 

 

 

 

31. Mitä yksityiselämässäsi tulisi Sinun kohdallasi muuttua, jotta uupumus merkittävästi 

helpottaisi? 

 

 

 

32. Koetko, että omassa asenteessasi tai suhtautumisessasi työhön tulisi jotain muuttua, jotta 

uupumus merkittävästi helpottaisi ? 

 

 

 

 

LOPETUS: 

 Onko jotakin mitä haluaisit vielä sanoa? 

 Miltä tämä haastattelu Sinusta tuntui? 

 

KIITOKSET! 

 

 

 

 



Liite B

Aineistonäyte
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Haastattelun ajankohta: syksy 2001 

Haastateltavan sukupuoli: Nainen 

Haastateltavan ikä: 53 v. 

Haastateltavan siviilisääty: Naimaton 

Kotona asuvat lapset: 0 

Ammatti: Kodinhoitaja 

 

HJA: Miten kuvaisit uupumustilannetta tällä hetkellä? 

HVA: Aamulla ei oo kiva lähtee töihin, väsyttää ja nukkuminen on huonoa, oikeastaan ne 

ilonaiheet on vähän vähäsiä, siinä se ehkä niin ku pienessä paketissa. 

 

HJA: No, kuvaisitko sitä tilannetta edelleen akuutiksi? 

HVA: Ei enää niin paha kun se oli kesällä , mutta tota kyllähän mä tiiän että kun täältä 

mennään takas töihin niin kaikkihan on ennallaan,mehän vaan täällä pikkasen muututaan, 

mutta eihän se työyhteisö ei muutu  ennen ku myö mennään ja viiään mun työkaverin 

kans täältä hyviä ideoita kun niitä on täällä työpari, on semmonen tuuri. 

 

HJA:  Pystytkö ajattelemaan, kuinka kauan aikaa työuupumusprosessti on kestänyt 

uupumuksen ensimmäisistä oireista?  

HVA: No, meillähän on ollut pitkään huono ilmapiiri töissä,vois melkeen sanoa, aika, 

aika pitkään, koska mehän liityttiin kaupunkiin,meillä muuttu kaikki  ja tota se on 

pikkuhiljaa  niin ku nakertanu varmaan koko meijän. Meillä oli ennen esimies, nyt me 

ollaan itseohjautuva ryhmä, mihin me ei oo varmaan niin ku silleen oltu valmiita, eikä me 

oo saatu varmaan ihan kunnon ohjausta siihen et me osataan itse ohjata, sit meillä on 

vaihtunu työntekijät ja kyllähän sekin vaikuttaa ku eihän uus työntekijä  niin eihän se oo 

heti valmis johonkin itseohjautuvaan ryhmään, et esimerkiksi jokainen ottaa ite itestään 

vastuun ja huolehtii että, eikä me osattu varmaan siihen ketään niin ku sisäistää hyvin, et 

me ollaan ihan repaleisia, kaikki muutkin eikä vaan me jotka täällä ollaan nyt. 

 

HJA: Osaatko sanoa mistä ajasta lähtien?  

HVA: Mistä ajasta?. Vois melkeen sanoa joku viis vuotta on varmaan ollu sellasta 

kytemistä.  

 

HJA. Kun tiedetään uupumuksen syntyminen ja taustat, missä tilanteessa huomasit 

ensimmäisen kerran itsessäsi uupumuksen merkkejä? 

HVA: No, ehä joku tämmönen että ei hirveen mielellään lähteny koulutukseen, koska 

tuntu et mä en halua mitään uutta, että mä en sitä pysty niin ku siinä omassa työssä sitte 

niin ku, tietenkin tuntu  että se on vaan rasite siinä muitten lisäksi sitten vielä jos mä 

lähen jotain vielä uutta opiskelemaan, että minä en jaksa ottaa sitä vastaan, vaikka ois 

mukava niin ku mennä johonkin ja opiskella, mutta, koulutuksiaahan meillä ois hirveesti 

mutta tota se ei tuntunut yhtään kivalta, että tämmösiin ei halunnu. Mä olin ennen aina 

innokas kaikkiin, sitten ei ollu enää niin hirveen innokas asiakkaita niin ku innostamaan 

johonkin. Ku meijänhän pitäs koko ajan niin ku viiä niitä eteenpäin silleen että ne ei 

tarvihteis meitä. Ja sitten esimerkiks ei työkavereitten kanssa hirveen kivaa ollu 

suunnitella mitään yhteistä, halus mieluummin sitte jotain vaan pois ja kyllähän mulla 



 

 

varmaan tää mun oma ikäkin varmaan teki. Menopaussi, vaihdevuodet, kaikki, että ne 

varmaan niin ku sattu kaikki vähän pahasti yhteen samaan syssyyn. 

 

HJA: Minkälaisia erilaisia uupumuksen merkkejä huomasit? 

HVA: Se on kai ihan semmosta että ei yksinkertaisesti jaksa niin paljon. Sitä väsyy 

helpommin, vaikkei niin ruumiillisesti mutta henkisesti väsyy paljon helpommin.  

Eikä oo kovin hirveen kauan ku sitä mielenkiintoo ei ollu ja se kaikista eniten rassaa ku 

mikään ei kiinnosta hirveesti. Ja ne yöunet on kyllä varmaan yks mun mielestä paha syy 

tähän. Tuli sitä uupumusta, valavo, oli niin ku liian väsyny nukkuakseen. 

 

HJA: Oli siis univaikeuksia? 

HVA : Niin, ja tulla huono omatunto, en tiiä mistä työstä, en tiiä mistä se tuli. 

 

HJA: Tuliko kehollisia oireita ja tuntemuksia? 

HVA: Ei, ei sillä lailla.  

 

HJA: Oliko muita merkkejä  esim. yksityiselämässäsi, joka voisi vaikuttaa tähän 

uupumukseen? 

HVA: Kyllähän kotielämäkin esimerkiksi vaikuttaa, mut mä en ikinä laskenu sitä että 

mulla vaikuttas mun kotielämä, enne kun sitte vasta ku eros, mutta en mä usko että mun 

kohdalla. 

 

HJA. Mikä oli tilanne työ-organisaatiossa, työ-yhteisön tilanne ja omat työtehtäväsi ? 

HVA: Meillähän on kauhee sekamelska ja esimiehillä on kiire, ei niillä oo aikaa tavallaan 

niin ku sillä lailla ihan meille. Kun esimiehenhän pitäs olla ensisijaisesti se joka auttaa 

sillon ku sulla on työyhteisössä jotain vaikeuksia, meillä se ei toimi, vaikka meillä on 

ihan ihana esimies mutta tota liian kiltti. Varmaan täs meijän organisaatiossa on ihan 

vikaa sillä lailla että et kyllä siinä niin kun työntekijä jää jalkoihin. Vaatimukset on kovat 

mutta tuota me vähän niin ku räpiköijään  sillai ja sehän taas tekee työyhteisössä sen että 

kun meillä on vaihtuvuutta ja on sairasteluja niin sitten tulee sijaisia ja  tota tavallaan niin 

ne ongelmat vaan vähän kasaantuu sitten niin että niitä ei keretä niin ku oikeestaan niin 

ku selvitellä. Meillä on niin ku kerran viikossa ois tämmönen oma palaveri missä meijän 

pitäs puhua niin ku omista töistä ja sitten miten me niitä tehtäs ja järjesteltäs mutta se ei 

hirveän hyvin meiltä onnistu kun kukaan ei, kun kuitenkin pitäs olla joku joka tiijätkö 

vetää. Meijän pitäs varmaan aina valita joka kerta kun kokoonnutaan niin se joka vetää 

sitä, mutta me ei valita sitä. No sehän menee semmoseen kaks puhuu tuolla ja kolmas 

täällä jotain ja kaikilla on yhtä aikaa asiaa ja joku kirjaa jotakin vissiin, ei se pysy 

aisoissa, että me ollan niin ku vähän levottomia, eikä sitte osata istua ja rauhottua ja 

laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Tavallaan me jokainen varmaan tiietään että me 

tehhään ihan hullusti. Kun on itseohjautuva ryhmä niin kukaan ei uskalla ottaa sitä että, 

nyt tehhään näin, koska sitten siellä helposti tulee vähän semmonen että pomottaa tai ook 

sä nyt, ei sitä sanota, mutta tuleehan se hyvin helposti semmonen mielikuva että kukaan 

ei sais olla niin ku kenellekään pomo ja sanoa että teet sä tätä ja teet sä näin.  

 

HJA: Minkälainen oli työyhteisön ilmapiiri ja ihmissuhteet? 

 


