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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? 

 


