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� Työuupumuksen tunnistaminen

� Miten toimia, jos tunnistaa työuupumusta?

� Työkuormituksen keventämiseen tähtäävät keinot

� Yksilölliset vaikutusmahdollisuudet työuupumuksen torjumiseksi



TYÖUUPUMUKSEN TUNNISTAMINEN
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Hyödyllinen 
stressi

Haitallinen 
stressi

Työuupumus

Masennus

Ammatillinen 
kriisi



TYÖUUPUMUKSEN PIIRTEET

� Uupumisasteinen väsyminen

� Kyynistyminen

� Ammatillisen itsetunnon heikkeneminen
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”Huomaan ajattelevani, ettei minusta ole
enää mihinkään työhön”



Ponnistelut

Stressireaktiot

Palautuminen

Stressin kasautuminen

Lepotila

PALAUTUMINEN EI ONNISTU

(Mejman & Mulder, 1998)



Miten toimia, jos tunnistaa työuupumusta?

3.2.2017 7



Kenen kanssa lähteä purkamaan työuupumusta?

� Puoliso, ystävät?

� Kollegat?

� Lähiesimies?

� Työterveyshuolto?
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Tilanne Mieli

Keho



”Henkilökohtaiset ominaisuudet eivät yksinään aiheuta työuupumusta, jos 
työolosuhteet ovat hyvät. 

Ne voivat kuitenkin edistää työuupumusta, jos olosuhteet ovat kuormittavat”
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Kirsi Ahola



Työuupumus -
vaikutusmahdollisuudet tilanteeseen

� Lyhytaikainen lepo (esim. saldovapaat, vuosilomat, sairausloma)

� Keskustelu tilanteesta esimiehen kanssa pyrkimyksenä keventää kuormitusta väliaikaisesti tai 
pysyvästi

� Työterveysneuvottelu, kuten edellä, mutta terveydelliset perusteet tuodaan selkeämmin esille

� Työn tuunaaminen

� Korvaava työ: 

– Hyrian va-tu malli: ”Saatuaan selvityksen työntekijän sairaudesta työnantaja voi työpaikan olosuhteista käsin 
arvioida, voidaanko työntekijä tervehtymistä vaarantamatta sijoittaa toisiin työntekijän työsopimuksen 
mukaisiin työtehtäviin. Työterveyshuollon rooli on keskeinen sen arvioimisessa, onko työntekijä kykenemätön 
tekemäänsä työhön ja voidaanko korvaavaa työtä teettää. Jos lääkärintodistus toteaa työntekijän kokonaan 
työkyvyttömäksi, ei työnantaja voi arvioida työntekijän työkykyä lääkärintodistuksesta poikkeavasti. 
Työterveyslääkärit antavat lääkärintodistuksen osittaisesta työkyvyttömyydestä silloin, kun korvaavaan työhön 
voidaan ryhtyä.” 

� Työkuormituksen väliaikainen keventäminen osasairauspäivärahan avulla

� Osakuntoutustuki

� Työkokeilut jne., jotka tähtäävät uudenlaiset työn tai tehtävän löytymiseen
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Tilanne



”Virrasta suvantoon” –
Yksilölliset vaikutusmahdollisuudet työuupumuksen 

torjumiseksi
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Väsymiselle altistavia suhtautumistapoja,

� Uhrautujat

� Suorittajat

� Turhautuneet idealistit

� Kriisiin joutuneet
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PALAUTUMISTA EDISTÄVÄ VAPAA-AIKA

• Riittävä uni

• Vastapaino työlle 

• Mahdollisuus säädellä vapaa-aikaa

• Henkinen irrottautuminen kuormittavista työasioista, esim. työsähköpostit, 
työpuhelut

• Liikunta 

• Kehon rentoutta edistävä tekeminen

• Alkoholin käytön maltillisuus

• Itsensä kehittäminen



MIKÄ EDISTÄÄ PALAUTUMISTA TÖISSÄ?

• Tauotus - aivot vaativat taukoja 2 – 4 tunnin välein?
• Tauoilla yhteisöllisyys – juttelu, huumori jne. katkaisee suorittamisen mielentilaa
• ”Älä hosu”, keskity siihen, mitä juuri olet tekemässä
• Katkeaako työ toistuvasti? Toimistoturistit?  Puhelut? Salliiko työ puhelimen 

sulkemisen? Sähköpostit – luetko liian usein? Sähköpostin ilmoitukset pois?
• Hengitä, kävele, puhu kiihtymättä
• Töiden organisointi? Priorisointi? Listaaminen?
• Älä jätä lounasta väliin. Aivot kuluttavat energiavaroista 25 – 35 prosenttia.
• Vesi on tärkeää aivoille, aivotyö kuluttaa vettä. Juo pieniä määriä pitkin päivää.
• Muista liikunta: kävelylenkki kesken työpäivää tekee hyvää. Onko kävelykokous 

mahdollinen? 
• Älä unohda, että ylipitkät työpäivät laskevat kognitiivista suoritusta.
• Kuuntele itseäsi ja kysele työtoverinkin vointia.



TYÖHÖN LIITTYVÄT HUOLET VAPAA-AJALLA





Työuupumuksesta toipuminen

1. Tilanteen myöntäminen

2. Irtautuminen tilanteesta

3. Terveyden koheneminen

4. Arvojen pohtiminen

5. Työtilanteen tutkiminen

6. Muutosten tekeminen

1-3 vuotta
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