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1 Johdanto 
 
”Vuodet vierivät, mutta opettajien kuormittumisen kokemukset pysyvät 

otsikoissa”. Näin todetaan Opettaja-lehdessä 22.10.2021 julkaistussa 

artikkelissa (Manner, 2021). Keväällä 2020 etäkouluun siirtyminen 

koronapandemian seurauksena nosti julkisen keskustelun ytimeen etenkin 

opettajien työssä jaksamisen (Ruonakoski, 2020). OAJ:n kehittämällä 

Fiilismittarilla kartoitettiin opetus- ja kasvatusalan työntekijöiden työhyvinvointia 

keväällä 2020 ja 41% vastaajista koki, ettei kyennyt poikkeusoloissa rajaamaan 

työaikaansa tai irtautumaan työstään (OAJ, 2020). Joulukuun mittauksessa 

tilanne oli huonontunut entisestään (Eronen, 2020). Akava Worksin selvityksen 

mukaan koronapandemia lisäsi entisestään opetusalan työn kuormittavuutta. 

Työmäärä, kiire ja työn häiritsevät keskeytykset lisääntyivät selkeästi. Myös 

viranomaisten ristiriitaiset ja monitulkintaiset ohjeet koettiin kuormittaviksi. 

Turvavälien pitäminen on ollut kouluissa käytännössä mahdotonta, joten 

opettajat ovat joutuneet olemaan jatkuvasti huolissaan mahdollisen 

koronatartunnan saamisesta. (OAJ, 2020.)  

 

Jo ennen koronakriisiä vuonna 2019 toteutettu Opetusalan työolobarometri 

paljasti, että opettajien työhyvinvointi oli heikentynyt huomattavasti. Vastaajista 

39 % koki erittäin tai melko usein työhön liittyvää stressiä, ja 37 % opettajista koki 

itsensä erittäin tai melko usein poikkeuksellisen väsyneeksi. Työtehtävien 

liiallinen määrä, kiire, töiden epätasainen jakautuminen, heikentynyt työkyky, 

työstressi, hallitsemattomat muutokset sekä oppilaiden epäasiallinen käytös, 

kiusaaminen ja väkivalta koettiin suurimmiksi ongelmiksi. (OAJ, 2019.) Salmela-

Aron, Upadyayan ja Hietajärven (2020) toteuttaman tutkimuksen mukaan vuoden 

2020 lopulla yli puolet (58%) opettajista kärsi uupumusoireista. Myös opettajien 

kokema innostus työtään kohtaan oli laskenut merkittävästi. (Honkalo, 2021.) 

OAJ:n (2021) syyskuussa julkaiseman selvityksen mukaan jopa kuusi 

kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa. Kesäkuussa 2021 toteutetussa 

kyselyssä alanvaihtoa harkinneiden lukumäärä oli puolet pienempi. Työn 

kuormittavuus, lisääntynyt työmäärä ja palkkataso ovat yleisimpiä alalta pois 

työntäviä tekijöitä. (OAJ, 2021.) Tilanne on siis selkeästi viime aikoina 

huonontunut entisestään ja aihe on ajankohtaisempi kuin ehkä koskaan. 
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Työuupumus vaikuttaa negatiivisesti opettajien motivaatioon, työtyytyväisyyteen 

ja terveyteen (Jalongo & Heider, 2006), mutta vaikutukset ulottuvat myös 

laajemmin koko yhteiskuntaan. Pelkästään opettajiin kohdistuvan kiusaamisen ja 

sisäilmaongelmien aiheuttamien sairauspoissaolojen hintalappu oli vuonna 2019 

yhteensä 33,5 miljoonaa euroa (Manner, 2020). Joidenkin arvioiden mukaan 

työpahoinvointi kaikessa laajuudessaan maksaa Suomen valtiolle keskimäärin 

jopa 30 miljardia euroa vuodessa (Salovaara & Honkonen, 2013). Taloudellisten 

tappioiden lisäksi uupumuksen aiheuttamat inhimilliset menetykset ovat 

merkittäviä sekä opettajien että oppilaiden näkökulmasta. Jokaisen oppilaan 

syvin perustarve ja -oikeus on tulla henkilökohtaisesti ja arvostavasti kohdatuksi 

sekä kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Uupunut ja kyynistynyt opettaja 

harvoin pystyy vastaamaan tähän tarpeeseen (Salovaara & Honkonen, 2013), 

sillä kyynistyneisyys johtaa helposti etäiseen ja kylmään suhtautumiseen 

oppilaita kohtaan (Hakanen, 2006). Opettajien hyvinvointi vaikuttaa myös koulun 

ilmapiiriin, mikä puolestaan on vahvasti kytköksissä oppilaiden hyvinvointiin 

(Salovaara & Honkonen, 2013). Myös syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta 

opettajan rooli on merkittävä; kouluttautumisen on todettu olevan yksi 

keskeisimmistä syrjäytymiseltä suojaavista tekijöistä (Hilli, Ståhl, Merikukka, & 

Ristikari, 2017) ja opettajien työuupumuksen on havaittu vaikuttavan 

negatiivisesti oppilaiden opiskelumotivaatioon (Shen, McCaughtry, Martin, Garn, 

Kulik & Fahlman, 2015) ja koulumenestykseen (Duckworth, Quinn & Seligman, 

2009).  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen suomalaisten luokanopettajien työuupumusta 

perfektionismin ja itsemyötätunnon kautta. Perfektionismi on useiden tutkimusten 

perusteella työuupumukselle altistava persoonallisuuspiirre (Flett, Hewitt, & 

Hallett, 1995; Hill & Curran, 2016) ja arkikokemusteni perusteella yleinen ilmiö 

luokanopettajien keskuudessa. Itsemyötätunto puolestaan on perfektionismille 

vastakkainen tapa suhtautua itseen, sillä itsemyötätunnon vastakohtana pidetään 

itsekriittisyyttä, mikä on yksilön hyvinvoinnin kannalta perfektionismin haitallisin 

piirre (Neff, 2003a; Hill & Curran, 2016, 271). Näiden näkökulmien valossa oletan 

perfektionismin altistavan luokanopettajia työuupumukselle ja itsemyötätunnon 

puolestaan suojelevan opettajia työuupumukselta. Aihetta ei ole Suomessa 

aiemmin juurikaan tutkittu luokanopettajien näkökulmasta. Tutkijoiden kiinnostus 
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itsemyötätuntoa kohtaan on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti, ja sen rooli 

yksilöiden hyvinvoinnissa on useiden tutkimusten perusteella merkittävä (Zessin, 

Dickhäuser & Garbade, 2015). Itsemyötätunto lukeutuu ominaisuuksiin, joita on 

mahdollista kehittää ja vahvistaa erilaisten interventioiden avulla (Ferrari, Hunt, 

Harrysunker, Abbott, Beath & Einstein, 2019; Roeser ym. 2013), joten aiheen 

tutkiminen on opettajien hyvinvoinnin parantamisen kannalta tärkeää.  
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2. Luokanopettajan työ Suomessa 
 

Luokanopettajankoulutus on ollut Suomessa pitkään yksi suosituimmista 

hakukohteista nuorten keskuudessa, mutta viime vuosina suosio on kääntynyt 

laskuun. Vuosina 2013–2019 luokanopettajankoulutuksen hakijamäärät 

romahtivat (Korpela, 2019), mutta vuonna 2020 lasku näytti pysähtyneen 

(Heikkinen, Utriainen, Markkanen, Pennanen, Taajamo & Tynjälä, 2020). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän selvityksen mukaan opetusalan 

vetovoimaa vähentävät mielikuvat koulujen heikentyneistä työoloista, joihin 

sisältyy koulujen riittämättömät resurssit, kasvaneet ryhmäkoot, yhteistyö 

haastavien vanhempien kanssa, palkkaus ja koulujen sisäilmaongelmat 

(Heikkinen ym., 2020). Suurin osa OAJ:n teettämään kyselyyn vastanneista 

noviisiopettajista koki perehdytyksen olevan työuran alussa puutteellista 

(Hongisto, 2020).  

 
Useiden tutkimusten mukaan opettajan työ on yksi maailman stressaavimmista 

ammateista ja riski uupumiselle on korkea (Prieto-Ursua & Bermejo-Toro, 2006; 

Bermejo-Toro, Prieto-Ursua & Hernandez, 2015; Chang 2009). Koronakriisin 

lisäksi muun muassa kouluväkivalta (Kantomaa, 2020), koulutukseen 

kohdistuneet leikkaukset, viimeisimmän perusopetussuunnitelman mukanaan 

tuomat vaatimukset, digiloikka ja työrauhaongelmat ovat viime vuosina 

herättäneet Suomessa kiivasta keskustelua opettajien työtaakan kasvusta ja 

riittämättömistä resursseista (Tolpo, 2018). Opettajien kokema työstressi on 

yleisempää kuin muissa ammateissa keskimäärin (Eskonen, 2018; Tikkanen, 

2020; OAJ, 2019). Etenkin nuorten opettajien stressin lisääntymisestä ollaan 

huolissaan (Tikkanen, 2020; OAJ, 2019). Tiina Tikkanen kuvasi Opettaja-

lehdessä (19.10.2018) opettajien tilannetta seuraavasti: ”Liikaa töitä, 

vaatimuksia, epätasa-arvoista kohtelua. Hurjasti projekteja ja kirjaamista, liian 

harvat kädet kaikkea tekemässä. Siihen päälle henkilökohtaisen elämän 

myllerrykset sekä oma perfektionismi. Seurauksena uupumusta, stressiä, 

unettomuutta. Ahdistusta, masennusta, paniikkia. Migreeniä, muistivaikeuksia, 

kyynisiä ajatuksia.” Opettajiin kohdistetaan eri tahoilta paljon odotuksia ja 

vaatimuksia, joihin vastaaminen riittämättömillä resursseilla on käytännössä 

mahdotonta. Tilannetta ei helpota se, että opettajien keskuudessa perfektionismi, 
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riittämättömyyden tunne ja armottomuus itseä kohtaan vaikuttavat olevan yleisiä 

ilmiöitä. OAJ:n sivuilla julkaistussa artikkelissa kasvatustieteen professori Juha 

T. Hakala kehottaakin opettajia luopumaan täydellisyyden tavoittelusta, 

laskemaan omaa vaatimustasoa ja priorisoimaan työtehtäviä paremmin. 

(Pölönen, 2018.)  

 

Työhyvinvointitutkimuksessa opettajat ovat yksi tutkituimmista ammattiryhmistä 

(Hakanen, 2006, 29). Vaikka opettajan työssä on monia kuormittavia piirteitä, on 

myös suuri joukko suomalaisia opettajia, jotka kokevat olevansa innoissaan 

työstään. Vuoden 2017 opetusalan työolobarometrin mukaan opettajien kokema 

työn ilo oli selkeästi laskenut verrattuna neljä vuotta aiemmin toteutettuun 

mittaukseen. (OAJ, 2017.) Viimeisimmässä mittauksessa opettajat kokivat 

kuitenkin työn iloa yhtä paljon kuin muilla aloilla keskimäärin (OAJ, 2019). OAJ:n 

(2021) tuoreimman selvityksen lukemat alanvaihtoa harkitsevista opettajista 

kertovat kuitenkin karua kieltään nykyitilanteesta.  

  

Maailmalla yksi keskeisimmistä syistä opettajien alanvaihtamiseen on matala 

työtyytyväisyys, joka kumpuaa huonoista työolosuhteista, opettajan työn 

vähäisestä arvostuksesta ja matalasta palkkatasosta (Nordic Council of 

Ministers, 2009, 68; Chang, 2009; Aho, 2011, 32). Vaikka eri maiden välillä on 

suuria eroja opettajankoulutuksen ja työolojen suhteen, ympäri maailmaa 

opettajien stressitasot ovat muihin ammatteihin verrattuna keskimääräistä 

korkeampia (Akca & Yaman, 2010). Moniin muihin maihin verrattuna Suomessa 

opettajan ammattia arvostetaan edelleen paljon. Kuvalehden vuonna 2018 

teettämän tutkimuksen mukaan opettajien arvostus oli jopa noussut edellisestä 

mittauksesta (Lappalainen, 2018). Toisaalta luokanopettajien matala palkkataso 

suhteutettuna maisteritason koulutukseen, työn vaativuuteen ja vastuullisuuteen 

kertoo toisenlaista viestiä ammatin arvostuksesta (Kaukonen & Tuusvuori, 2020).  
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3. Työuupumus   
 
3.1 Työuupumuksen määritelmä  

 

Työuupumus nousi suosituksi puheenaiheeksi 1970-luvulla, mutta ilmiö oli 

tunnistettu jo aikaisemmin. Kun ilmiötä alettiin tutkia tarkemmin, työuupumus 

määriteltiin psykologiseksi kokemukseksi, joka vaikuttaa negatiivisesti yksilön 

tunteisiin, asenteisiin, motiiveihin ja odotuksiin sekä aiheuttaa ahdistusta, 

toimintahäiriöitä ja muita kielteisiä seurauksia. Laajempien tutkimusten myötä 

työuupumuksen kolmiulotteinen luonne alkoi hahmottua. (Maslach & Leiter, 

2017, 36-37).   Maslachin ja Jacksonin (1981) teoreettisen mallin mukaisesti 

työuupumus voidaan jakaa kokonaisvaltaiseen fyysiseen ja henkiseen 

väsymykseen (ekshaustio), kyynistyneisyyteen (depersonalisaatio) sekä 

ammatillisen itsetunnon laskuun (Schaufeli, Leiter, Maslach, & Jackson, 1996; 

Maslach & Leiter, 2017, 37). Nämä oireet erottavat työuupumuksen muista 

stressitiloista (Kalimo & Toppinen, 1997, 9). Useiden tutkimusten mukaan 

uupumusasteinen väsymys ja kyynistyneisyys ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. 

Ammatillisen itsetunnon lasku vaikuttaa usein ilmenevän väsymyksen ja 

kyynistyneisyyden seurauksena, mutta se voi myös kehittyä täysin itsenäisesti. 

(Maslach & Leiter, 2008.)  

 

 

Kuva 1. Työuupumuksen ulottuvuudet (Kalimo & Toppinen, 1997, 8) 
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Uupumusasteinen väsymys on työuupumuksen ulottuvuus, joka kuvaa yksilön 

stressikokemusta emotionaalisten ja fyysisten voimavarojen ehtyessä. Tämä on 

työuupumuksen keskeisin ja helpoimmin havaittavissa oleva ilmenemismuoto. 

(Maslach ym., 2001.) Uupumusasteinen väsymys on yleistynyt olemaan läsnä 

kaikissa tilanteissa, eikä enää vain yksittäisissä työn kuormittavissa hetkissä. 

Väsymys on niin kokonaisvaltaista, ettei pitkäkään lepo auta tuomaan työntekijän 

voimavaroja takaisin. (Kalimo & Toppinen, 1997, 9.)  

 

Kyynistyneisyys puolestaan on työuupumuksen interpersonaalinen ulottuvuus, 

joka heijastuu sekä työntekijän ja työn väliseen suhteeseen että ihmissuhteisiin. 

Totaalinen väsymys työn vaatimuksiin johtaa siihen, että itseään suojellakseen 

työntekijä ottaa henkistä etäisyyttä työhönsä ja työn kohteena oleviin ihmisiin. 

(Maslach ym, 2001.) Työn ilon katoamisen ja työn merkityksellisyyden 

kyseenalaistamisen myötä esimerkiksi opettajan suhtautuminen oppilaisiin 

muuttuu usein kylmäksi ja etäiseksi (Kalimo & Toppinen, 1997, 9).  

 

Maslach kumppaneineen (2001) ovat määritelleet heikentyneen ammatillisen 

itsetunnon työuupumuksen itsearviointiin liittyväksi ulottuvuudeksi, joka ilmenee 

kyvyttömyyden ja aikaansaamattomuuden kokemuksina. Työntekijä alkaa 

arvioida itseään ja tekemäänsä työtä negatiivisesti ja menettää kokemuksen työn 

merkityksellisyydestä (Skaalvik & Skaalvik, 2010). Tyypillistä on myös voimakas 

pelko siitä, ettei suoriudu työstään ja kokee, etteivät työasiat pysy hallinnassa. 

Verratessaan nykyistä tilaansa aikaisempaan suoriutumiseensa ja 

menestymiseensä, työntekijä kokee voimakasta huonommuudentunnetta. 

(Kalimo & Toppinen, 1997, 9.)  

 

Masennuksesta työuupumus eroaa siinä, että työuupumus on nimensä 

mukaisesti läsnä nimenomaan työssä, kun taas masennus heijastuu kaikille 

elämän osa-alueille (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001, 404). Työuupumus on 

seurausta liian pitkään jatkuneesta epätasapainosta sen suhteen, kuinka paljon 

työntekijä antaa itsestään työlle ja paljonko kokee saavansa työpanoksensa 

vastineeksi (Schaufeli & Enzmann, 1998, 1). Työn vaatimukset ja voimavarat 

ovat siis epätasapainossa. Työntekijän psyykkiset voimavarat loppuvat, kun 

työstressi on jatkunut liian pitkään ja käynyt ylivoimaiseksi (Ahola, Toppinen-
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Tanner & Seppänen, 2016). Tutkimusten valossa työn vaatimusten kokeminen 

ylivoimaisiksi ja riittämätön palautuminen rasituksen jälkeen johtavat vähitellen 

kasautuvaan väsymykseen, jota voidaan pitää työuupumuksen ensimmäisenä 

vaiheena. Väsymyksen seurauksena työntekijän usko omiin 

selviytymismahdollisuuksiinsa heikkenee. Suojatakseen itseänsä paineiden ja 

syyllisyyden musertavalta voimalta, työntekijä alkaa suhtautua työhönsä 

kyynisesti. Väsymys ja kyynistyminen heikentävät työntekijän minäkäsitystä 

entisestään ja johtavat helposti jatkuvaan riittämättömyyden tunteeseen. 

Työuupumuksen viimeisenä vaiheena pidetäänkin työntekijän ammatillisen 

itsetunnon heikentymistä ja pahimmillaan jopa romahtamista. (Kalimo & 

Toppinen, 1997, 13.)  

 

Työuupumuksen seurauksena työntekijällä voi ilmetä monia stressitilanteille 

tyypillisiä psyykkisiä ja fyysisiä oireita, kuten ärtyneisyyttä, tyytymättömyyttä, 

ahdistuneisuutta, toivottomuutta, yksinäisyyttä, unihäiriöitä, fyysistä kipua ja 

elimistön toimintahäiriöiden tuntemuksia sekä sosiaalista vetäytymistä 

(Kahill,1988). Työuupumus vaikuttaa myös työntekijän työsuoriutumiseen. Tämä 

voi ilmetä heikentyneenä sitoutumisena työhön, jatkuvina poissaoloina ja lopulta 

myös alanvaihtona. Ne uupuneet työntekijät, jotka uupumisesta huolimatta 

jatkavat työssään, ovat tutkimusten mukaan vähemmän produktiivisia ja voivat 

myös vaikuttaa työyhteisöön negatiivisesti. (Maslach ym., 2001, 406.)  

 

3.2 Työn vaatimusten ja voimavarojen malli  

 

Työn vaatimusten ja työn voimavarojen malli (JD-R model) on yksi teoreettinen 

näkökulma, jonka kautta opettajien kokemaa työuupumusta voidaan lähestyä. 

Mallissa psykososiaaliset työolot jaetaan työn vaatimuksiin ja työn 

voimavaratekijöihin. Työn vaatimukset sisältävät työn fyysiset, psykologiset, 

sosiaaliset ja organisatoriset piirteet, jotka vaativat työntekijältä fyysistä tai 

psyykkistä ponnistelua. Muun muassa oppilaiden haastava käytös, työmäärä ja 

kiire, puutteet fyysisessä työympäristössä (esim. melu ja sisäilmaongelmat) sekä 

työn vastuullisuus ovat tyypillisiä opettajia kuormittavia tekijöitä. Työn voimavarat 

puolestaan ovat työn fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai organisatorisia piirteitä, 

jotka voivat auttaa vähentämään työssä koettuja vaatimuksia, saavuttamaan 
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työlle asetettuja tavoitteita sekä edistämään työntekijän henkilökohtaista kasvua 

ja kehittymistä. Esimerkiksi positiiviset oppilassuhteet, työn itsenäisyys, 

kehittävyys ja vaikutusmahdollisuudet, esimieheltä ja rehtorilta saatava tuki ja 

palaute sekä kannustava työilmapiiri voivat olla tällaisia opettajia motivoivia 

voimavaratekijöitä. (Hakanen, 2006, 37-39.) 

 

Jos työn vaatimukset kuormittavat opettajaa liikaa, työn voimavarat vähenevät ja 

riski uupumiselle kasvaa. Tätä prosessia nimitetään työhyvinvoinnin 

jaksamispoluksi. Jos taas työn voimavaratekijöitä on runsaasti, seurauksena on 

työn motivoivuus ja palkitsevuus sekä parhaimmillaan työn imun kokemus. Tästä 

käytetään nimitystä työhyvinvoinnin motivaatiopolku. Nämä työhyvinvointia 

kuvaavat polut eivät kuitenkaan sulje pois toisiaan, sillä opettajan työssä voi olla 

samanaikaisesti läsnä sekä kuluttavia vaatimuksia että innostavia voimavaroja. 

Tutkimusten mukaan työuupumusoireilu vähentää kuitenkin selkeästi työn imun 

kokemusta. Työuupumuksen ehkäisyn näkökulmasta olisi tärkeää ottaa käyttöön 

niin organisatorisia kuin yksilöllisiäkin toimenpiteitä, joilla voidaan pitää työn 

vaatimukset kohtuullisina. Myös työn tarjoamiin voimavaroihin on syytä panostaa. 

(Hakanen, 2006, 37–39.)  

 

Myös työntekijöiden henkilökohtaisten resurssien roolia työn vaatimusten ja 

voimavarojen mallissa on tutkittu. Henkilökohtaiset resurssit viittaavat yksilön 

kokemukseen kyvyistään kontrolloida ja vaikuttaa ympäristöönsä (Hobfoll, 

Jonshon, Ennis, & Jackson, 2003). Toisin sanoen, työntekijän henkilökohtaiset 

resurssit voivat suojata työntekijää työn vaatimusten negatiivisilta vaikutuksilta. 

Esimerkiksi minäpystyvyyden ja optimismin on havaittu toimivan välittävinä 

muuttujina työn vaatimusten ja työntekijöiden hyvinvoinnin välillä (Van Yperen & 

Snijders, 2000; Mäkikangas & Kinnunen, 2003), mutta Xanthopouloun, Bakkerin, 

Demeroutin ja Schaufelin (2007) tutkimuksessa vastaavaa yhteyttä ei löydetty. 

Tulokset ovat siis jokseenkin ristiriitaisia, joten tutkimusta aiheesta tarvitaan lisää. 

Myös itsemyötätunto voi olla henkilökohtainen resurssi, joka suojelee opettajia 

työstressin haitallisilta vaikutuksilta (Pellengahr, 2017, 3).  
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3.3 Työuupumukselle altistavia tekijöitä 

 

Työuupumus on siis seurausta siitä, että työtilanne on ylittänyt työntekijän 

voimavarat. Työuupumuksen taustalta on löydettävissä lukuisia erilaisia syitä, 

jotka voivat olla joko ammatillisia ja työyhteisön sisäisiä (esim. työn laadulliset ja 

määrälliset vaatimukset), laajemmin työelämään liittyviä (esim. työturvaa 

heikentävät rakennemuutokset) tai yksilöön liittyviä tekijöitä (esim. heikot 

stressinhallintakeinot ja haastava elämän kokonaistilanne). (Kalimo & Toppinen, 

1997, 10.) Työuupumuksen taustatekijöiden analysoiminen on uupumuksen 

hitaan kehittymisen ja useiden tekijöiden yhteisvaikutuksen takia haastavaa 

(Hakanen, 2004, 24; Kalimo & Toppinen, 1997, 10). Suurin osa 

työuupumustutkimuksesta on keskittynyt työtehtäviin, työpaikan 

vuorovaikutussuhteisiin ja organisaatioon liittyviin tekijöihin. Muun muassa työn 

määrällinen kuormittavuus (kiire, aikapaine, tekemättömät työt), tunnekuormitus, 

työpaikan ilmapiiriongelmat, työroolien epäselvyys, sosiaalisen tuen ja palautteen 

vähäisyys sekä organisaation byrokraattisuus ovat tutkimusten perusteella 

yhteydessä työuupumukseen. (Schaufeli & Enzmann, 1998; Hakanen, 2004, 24.)  

 

Greendbergin, Brownin ja Abenavolin (2016) tutkimuksen perusteella opettajia 

kuormittavat tekijät voidaan jakaa neljään luokkaan, joita ovat: 1) 

kouluorganisaatio (esim. riittämätön hallinnollinen tuki ja negatiivinen 

työilmapiiri), 2) työn vaatimukset (esim. ylimääräiset paperityöt ja kiire), 3) työn 

resurssit (esim. autonomian puute ja heikot mahdollisuudet osallistua 

päätöksentekoon) sekä 4) sosiaalinen ja emotionaalinen kompetenssi (esim. 

kollegiaalisen vuorovaikutuksen vähäisyys). Landersin, Servillion, Tuttlen, Alterin 

ja Haydonin (2011) tutkimus osoitti oppilaiden haastavan käytöksen lisäävän 

opettajien kokemaa stressiä ja turhautumista, minkä seurauksena opettajien 

minäpystyvyys ja työtyytyväisyys heikkenivät. Kyriacoun (2001) mukaan 

opettajien kokemukset työn stressaavista tekijöistä ovat kuitenkin yksilöllisiä ja 

monimutkaisen vuorovaikutuksen tulosta opettajan persoonallisuuden, arvojen, 

taitojen ja olosuhteiden välillä. Roeserin ja kumppaneiden (2012) mukaan 

opettajan työstä tekee erityisen stressaavaa se, että opettaja joutuu 

työskentelemään samalla kertaa useiden eri oppilaiden kanssa ja tekemään 

jatkuvasti päätöksiä nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Mitä enemmän opetettavia 
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oppilaita on, sitä useampia asioita opettaja joutuu ottamaan huomioon. Ison 

ryhmän hallitseminen on luonnollisesti haastavampaa kuin pienen ryhmän, joten 

myös luokkakoon vaikutus opettajien kokemaan työuupumukseen on tärkeä 

tutkimuskohde. Myös sosiaalisen tuen ja yhteisöllisyyden puute sekä 

epäoikeudenmukaisuuden kokemukset lisäävät opettajien kokemaa stressiä ja 

uupumusta (Santavirta, Solovieva & Theorell, 2007).  

 

Haastavat olosuhteet eivät kuitenkaan automaattisesti johda korkeaan 

stressitasoon, sillä esimerkiksi korkean minäpystyvyyden omaavat yksilöt 

sietävät stressaavia tilanteita paremmin kuin ne, joiden minäpystyvyys on matala 

(Bandura, 1977). Työolojen lisäksi onkin tärkeää tutkia myös laajempaa 

yhteiskunnallista ja sosiaalista kontekstia sekä työntekijään liittyviä yksilöllisiä 

tekijöitä. Näiden tekijöiden tutkiminen on ollut huomattavasti vähäisempää. 

(Hakanen, 2004, 24.) Näkökulman valinta yksilöllisten ja työympäristöön liittyvien 

tekijöiden välillä vaikuttaa muun muassa tulkintoihin siitä, kenellä nähdään olevan 

vastuu ongelman ratkaisemisesta ja millaisia ehkäiseviä toimintamalleja 

kannattaisi ottaa käyttöön (Hakanen, 2004, 26).  

 

Työhön liittyvien tekijöiden lisäksi työuupumuksen kehittymiseen vaikuttavat siis 

aina myös yksilölliset tekijät (Kalimo & Toppinen, 1997, 13). Muun muassa 

työntekijän ikä, sukupuoli, koulutus, työkokemus ja persoonallisuus voivat selittää 

työhyvinvoinnin eroja (Kinnunen, Feldt & Mauno, 2008, 75). Esimerkiksi Ahon 

(2011, 123) väitöstutkimuksessa opettajat itse kokivat persoonallisten 

valmiuksien olevan selviytymisen kannalta ympäristötekijöitä merkittävämmässä 

roolissa. Myös Foleyn ja Murphyn (2015) tutkimuksessa yksilölliset ominaisuudet 

selittivät ympäristötekijöitä vahvemmin eroja opettajien uupumuksessa. 

Yksilöllisistä ominaisuuksista merkittävin on yksilön persoonallisuus, sillä se luo 

pohjan ihmisen tavalle reagoida ympäristöönsä. Persoonallisuus vaikuttaa siihen, 

miten yksilö reagoi ympäristön vaatimuksiin ja kuinka helposti yksilö esimerkiksi 

stressaantuu (Mojsa-Kaja ym., 2015).  

 

Perfektionismi on yksi persoonallisuuspiirre, jonka on todettu selittävän opettajien 

välisiä eroja stressissä ja työuupumuksessa. (Stoeber & Rennert, 2008, 37; 

Friedman, 2000). Koiviston (2001,171) mukaan työssä uupumisen riski on korkea 
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työntekijöillä, jotka ovat ylitunnollisia ja äärimmäisen vaativia itseänsä kohtaan. 

Vaativuus itseä kohtaan voi ilmetä ahkeruutena, tunnollisuutena ja vastuunottona 

(Kalimo & Toppinen, 1997, 13). Näitä piirteitä perinteisesti työyhteisöissä on 

arvostettu. Myös introversio ja neuroottisuus (Foley & Murphy, 2015) sekä 

korostunut sitoutuminen tavoitteisiin yhdistettynä rajallisiin keinoihin saavuttaa ne 

(Hallsten, 1993) ovat tutkimusten mukaan uupumukselle altistavia tekijöitä.  

 

Iän vaikutuksesta työuupumukseen ei ole saatu yksiselitteisiä tuloksia, mutta 

vaikuttaa siltä, että riski uupumiselle olisi suurin sekä uran alku- että 

loppuvaiheessa eli nuorilla ja ikääntyvillä työntekijöillä. Työuupumuksen on 

havaittu olevan yleisempää naisilla kuin miehillä, mutta eroja voi myös selittää 

useiden eri alojen eriytyminen sukupuolen mukaan, jolloin sukupuolta 

tärkeämmässä roolissa onkin itse työ. (Kalimo & Toppinen, 1997, 12.) Toisaalta 

on myös saatu tutkimustuloksia naisten yleisemmästä työuupumuksesta 

verrattuna samoissa rooleissa työskenteleviin miehiin (Olkinuora, Asp, Juntunen, 

Kauttu, Strid & Äärimaa, 1988), joten sukupuolella voi myös itsessään olla 

merkitystä työuupumuksen kehittymisessä. 

 
3.4 Työuupumukselta suojaavia tekijöitä  

 

Tasapaino työn vaatimusten ja voimavarojen välillä lisää opettajien kokemaa työn 

imua ja vähentää työuupumusta (Schaufeli, Salanova, González-Romá, & 

Bakker, 2002). Erityisesti kouluympäristön sosiaaliset voimavarat ovat 

merkittävässä roolissa opettajien työuupumuksen torjunnassa. Tällaisia 

voimavaroja voivat olla muun muassa koulun positiivinen ilmapiiri (Hoy & Spero, 

2005) sekä mahdollisuus saada esimieheltä ja kollegoilta rakentavaa palautetta 

ja tunnustusta ammatillisesta pätevyydestä (Kokkinos, 2007). Opettajien 

työuupumuksen ehkäisemiseksi on myös kehitetty useita erilaisia interventioita, 

jotka voidaan Iancun, Rusun, Măroiun, Păcurarin ja Maricuțoiun (2017) meta-

analyysin mukaisesti jaotella seuraaviin kategorioihin: kognitiivinen 

käyttäytymisterapia, tietoinen läsnäolo ja rentoutuminen, sosioemotionaaliset 

taidot, psykoedukatiiviset lähestymistavat, sosiaalinen tuki sekä ammatillinen 

kehittyminen.  
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Kognitiivisen käyttäytymisterapian näkökulmasta muun muassa erilaisten 

stressinhallintakeinojen käyttö ja kollegoiden välinen vertaistuki voivat vähentää 

opettajien työuupumusta (Cooley & Yovanoff, 1996). Tutkimusten mukaan 

aktiiviset, sosiaaliset ja optimistiset stressinhallintastrategiat ovat tehokkaimpia 

opettajien työuupumuksen ehkäisyn kannalta (Pietarinen, Pyhältö, Soini & 

Salmela-Aro, 2013, 64). Myös tietoisen läsnäolon ja rentoutumisharjoitusten on 

havaittu suojelevan opettajia työuupumukselta (Roeser Schonert-Reichl, Jha, 

Cullen, Wallace, Wilensky & Harrison, 2013; Flook, Goldberg, Pinger, Bonus & 

Davidson, 2013). Sosioemotionaalisten taitojen kehittäminen voi vaikuttaa 

positiivisesti opettajan ja oppilaiden välisiin vuorovaikutusuhteisiin (Iancy ym., 

2017). Laadukkaat opettajaoppilassuhteet puolestaan tukevat tutkimusten 

mukaan opettajien työhyvinvointia (Split, Koomen & Thijs, 2011). 

Psykoedukatiivisten menetelmien tavoite on lisätä opettajien tietoisuutta 

stressistä ja työuupumuksesta kasvatuksen kentällä (Emery, 2011, viitattu 

lähteessä Iancu ym., 2017, 4). Myös sosiaalisen tuen saaminen kollegoilta 

(Unterbrink, Pfeifer, Krippeit, Zimmermann, Rose, Joos & Bauer, 2012) sekä 

mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen (Cheon, Reeve, Yu & Jang, 2014) 

ovat merkittävässä roolissa opettajien työuupumuksen ehkäisyssä.  

 

Myös tietyt henkilökohtaiset ominaisuudet voivat vähentää opettajien 

työuupumuksen riskiä. Tutkimusten mukaan muun muassa 

ulospäinsuuntautuneisuus (Foley & Murphy, 2015) ja minäpystyvyys sekä 

itsenäisenä muuttujana (Wang & Rahimi, 2015; Buonomo, Fatigante & Fiorilli, 

2017) että osana psykologista pääomaa (Demir, 2018; Hansen, Buitendach & 

Kanengoni, 2015; Bozgeyikli, 2017) suojaavat opettajia työuupumukselta. 

Psykologinen pääoma koostuu minäpystyvyydestä, sitkeydestä, optimismista ja 

toiveikkuudesta (Luthans, Luthans & Luthans, 2004). Nämä piirteet ovat 

normaaleille perfektionisteille tyypillisiä ominaisuuksia (Ashby, Dickinson, Gnilka 

& Noble, 2011). Persoonallisuuspiirteistä ekstroversio, sovinnollisuus, avoimuus 

ja tunnollisuus ovat positiivisessa yhteydessä korkeaan psykologiseen 

pääomaan eli näiden piirteiden voidaan nähdä välillisesti suojaavan opettajia 

työuupumukselta (Bozgeyikli, 2017). Buonomon ja kumppaneiden (2017) 

tutkimuksen perusteella minäpystyvyyden lisäksi työhön liittyvien positiivisten 

tunteiden kokeminen, positiivinen suhde oppilaisiin sekä ammattirooliin liittyvä 
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tasapaino positiivisten ja negatiivisten tunteiden välillä voivat suojata opettajia 

uupumukselta. Wangin, Hallin ja Rahimin (2015) tutkimuksessa selvisi, että 

opettajien usko omiin kykyihinsä oppilaiden motivoimisessa sekä 

kontrolloitavuutta korostava attribuutiotyyli ennustivat voimakkaimmin opettajien 

psykologista ja fyysistä hyvinvointia sekä työssä jaksamista.  Foleyn ja Murphyn 

(2015) tutkimuksessa itseen liittyvät positiiviset ydintulkinnat (itsearvostus, 

yleistynyt minäpystyvyys, kontrolliorientaatio, ja tunne-elämän tasapainoisuus) 

suojelivat opettajia erityisesti kyynistymiseltä.   
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4. Perfektionismi  
 

4.1 Perfektionismin määritelmä 

 
Perfektionismi on moniulotteinen persoonallisuuspiirre, jolle on tyypillistä 

pyrkimys täydellisyyteen, erittäin korkeiden standardien asettaminen ja voimakas 

itsekriittisyys (Flett & Hewitt, 2002). Perfektionismi voidaan jaotella kolmeen eri 

osa-alueeseen: itsesuuntautuneeseen perfektionismiin (engl. self-oriented 

perfectionism), muihin suuntautuneeseen perfektionismiin (engl. other-oriented 

perfectionism) ja sosiaalisesti määräytyvään perfektionismiin (engl. socially 

prescribed perfectionism). Itsesuuntautuneella perfektionismilla tarkoitetaan 

idealistisen korkeiden tavoitteiden asettamista itselle ja pyrkimystä virheettömään 

suoritukseen. Muihin suuntautuvassa perfektionismissa yksilö odottaa muilta 

täydellisyyttä ja sosiaalisessa perfektionismissa paineiden koetaan tulevan 

ulkoapäin, jolloin täydellisen suoriutumisen tavoitteena on saada muilta 

hyväksyntää ja välttää epäonnistumisen negatiivisia sosiaalisia seurauksia. 

(Hewitt & Flett, 1991.)  

 

Tutkimuskentällä perfektionismi miellettiin pitkään puhtaasti negatiiviseksi ja 

psykopatologiaan kytköksissä olevaksi piirteeksi (Horney, 1951). Vuonna 1978 

Hamachek esitteli kuitenkin ajatuksen perfektionismin kaksijakoisesta 

luonteesta: ”normaalista” ja ”neuroottisesta” perfektionismista, joista voidaan 

käyttää myös termejä myönteinen ja kielteinen perfektionismi. Normaalit 

perfektionistit asettavat korkeita tavoitteita mutta ne ovat realistisia ja niiden 

saavuttaminen tuo tyydytystä. Tehtäviä lähestytään innostuneesti, jolloin energia 

voidaan keskittää hyvään suoritukseen. Normaali perfektionisti on innokas 

oppimaan uutta, uskoo taitojen kehittymiseen ja menestyksen saavuttamiseen. 

(Hamachek, 1978.) Normaaleista perfektionisteista käytetään tutkimuskentällä 

termejä adaptiiviset, positiiviset ja terveet perfektionistit (Stoeber & Otto, 2006). 

Tällaisia perfektionisteja yhdistää hyvä itsetunto ja vahva minäpystyvyys, joita 

pettymyksetkään eivät näytä heikentävän (Rice & Ashby, 2007). Adaptiiviset 

perfektionistit kykenevät mukauttamaan tavoitteitaan olosuhteiden mukaan ja he 

pysyvät optimistisina ja sitkeinä vaikeuksienkin edessä (Shih, 2011; Wrosh, 

Scheier, Miller, Schulz & Carver, 2003). Positiivisuuden ja toiveikkuuden 
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nähdään olevan yksi merkittävimmistä eroista normaalien ja neuroottisten 

perfektionistien välillä (Ashby, Dickinson, Gnilka & Noble, 2011). 

 

Neuroottisista perfektionisteista käytetään termejä maladaptiiviset, negatiiviset ja 

epäterveet perfektionistit (Stoeber & Otto, 2006). Tällaiset perfektionistit 

huolehtivat jatkuvasti siitä, kykenevätkö he saavuttamaan epärealistisen korkeita 

tavoitteitaan ja tästä seuraa jatkuva riittämättömyyden tunne. Neuroottiset 

perfektionistit ovat usein ahdistuneita jo ennen tehtävän suorittamista, sillä he 

epäilevät omaa osaamistaan ja pelkäävät epäonnistumista. Heitä ohjaakin ennen 

kaikkea epäonnistumisen pelko, eikä saavutusten arvostaminen itsessään. 

(Hamachek, 1978.) Voimakas kriittisyys itseä kohtaan vie neuroottiselta 

perfektionistilta mahdollisuuden positiivisten tunteiden kokemiseen (Frost, 

Marten, Lahart & Rosenblate, 1990). Neuroottinen perfektionismi aiheuttaa 

yksilölle henkistä kärsimystä ja jatkuvaa tyytymättömyyttä omiin suorituksiinsa. 

Itsekritiikki, riittämättömyyden tunne ja alakuloisuus ovat tyypillisiä kokemuksia 

ihmisille, jotka kamppailevat kielteisen perfektionismin kanssa. (Grandell, 2018, 

158.) Grandell (2018, 159) luettelee kirjassaan kuusi neuroottisen perfektionismin 

tyypillisintä ilmenemismuotoa: pakko saavuttaa korkeat standardit, jotka on 

asettanut itselleen; voimakas itsekritiikki, jos tavoitteita ei saavuta; keskittyminen 

virheisiin ja onnistumisten mitätöiminen tai huomiotta jättäminen; 

epämiellyttävien tunteiden, kuten turhautumisen, ahdistumisen ja 

riittämättömyyden kokeminen; jatkuva ponnisteleminen tai lamaantuminen ja 

välttely sekä riman nostaminen aina yhä korkeammalle, kun jokin tavoite on 

saavutettu.  

 

Perfektionismin nähdään koostuvan kahdesta eri ulottuvuudesta: 

perfektionistisista pyrkimyksistä ja perfektionistista huolista (Stoeber & Otto, 

2006). Nämä ovat kaksi perfektionismitutkimuksen ydinkäsitettä. Perfektionistiset 

pyrkimykset ilmenevät esimerkiksi täydellisyyteen pyrkimisenä, 

itsesuuntautuneena perfektionismina ja korkeina henkilökohtaisina tavoitteina. 

Näiden piirteiden katsotaan edustavan perfektionismin normaalia ja adaptiivista 

puolta. (Stoeber & Rennert, 2008, 2.) Perfektionististen pyrkimysten on havaittu 

olevan positiivisessa yhteydessä esimerkiksi tunnollisuuteen, ekstroversioon, 

sinnikkyyteen, aktiivisiin selviytymiskeinoihin, subjektiiviseen hyvinvointiin, 
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positiivisiin tunteisiin ja elämäntyytyväisyyteen (Stoeber & Otto, 2006, 310). 

Perfektionistiset huolet puolestaan ilmenevät negatiivisena suhtautumisena 

epätäydellisyyteen, voimakkaana epäonnistumisenpelkona ja sosiaalisesti 

määräytyvänä perfektionismina. Nämä piirteet edustavat perfektionismin 

neuroottista puolta. (Stoeber & Rennert, 2008, 2.)  

 

Hamachekin (1978) tutkimusten pohjalta perfektionisteja on ryhmitelty eri tavoin 

mutta yleisin jaottelu on kaksiulotteinen: 1) normaalit ja 2) neuroottiset 

perfektionistit. Useissa ryhmittelevissä tutkimuksissa on käytetty myös kolmatta 

ryhmää, joista on käytetty nimeä ei-perfektionistit (Rice & Ashby, 2007). 

Kielteisessä perfektionismissa sekä perfektionistiset pyrkimykset että 

perfektionistiset huolet ovat korkealla tasolla. Myönteisessä perfektionismissa 

perfektionistiset pyrkimykset ovat korkealla mutta perfektionistiset huolet 

matalalla tasolla. (Stoeber & Otto, 2006, 311.) Ei-perfektionisteilla sekä tavoitteet 

että itsekritiikki ovat matalimpia (Rice & Ashby, 2007).  

 
 
Kuvio 2 Perfektionismin ulottuvuudet (Stoeber & Otto, 2006) 

 

Mm. Ståhlberg, Tuominen, Pulkka ja Niemivirta (2019) löysivät näiden kolmen 

ryhmän lisäksi vielä toisen ei-perfektionistien ryhmän, jolla perfektionistiset 

pyrkimykset olivat matalia mutta huolet korkeita. Ståhlberg ja kumppanit (2019) 

nimesivät ryhmät kunnianhimoisiksi, perfektionisteiksi, ei-perfektionisteiksi ja 
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huolestuneiksi. Kunnianhimoisten ryhmässä pyrkimykset olivat korkeita mutta 

huolet matalia. Perfektionistien ryhmässä sekä pyrkimykset että huolet olivat 

korkealla tasolla. Ei-perfektionisteilla oli matalimmat pyrkimykset sekä muihin 

ryhmiin verrattuna melko matalat huolet. Huolestuneilla oli suhteellisen korkeat 

huolet mutta muihin ryhmiin verrattuna matalat pyrkimykset. (Ståhlberg ym. 

2019.)  

 

4.2 Perfektionismi ja työuupumus  

 
Kielteinen perfektionismi on tutkimusten mukaan yhteydessä moniin 

psykologisiin ongelmiin kuten lisääntyneeseen stressiin, sopeutumattomiin 

hallintakeinoihin ja työuupumukseen (Stoeber & Rennert, 2008, 1), 

masennukseen (Klibert, Lamis, Collins & Smalley, 2014), alhaiseen 

minäpystyvyyteen (Stoeber, Hutchfield, & Wood, 2008) ja heikkoon itsetuntoon 

(Ashby & Rice, 2002). Gluschkoff, Elovainio, Hintsanen, Mullola, Pulkki-Råback, 

Keltikangas-Järvinen ja Hintsa (2017) tutkivat helsinkiläisillä opettajilla 

perfektionismin ja masennnusoireiden välistä yhteyttä. Tutkimuksessa opettajien 

perfektionistiset pyrkimykset eivät olleet yhteydessä masennusoireisiin mutta 

perfektionististen huolten ja itsekriittisyyden kohdalla yhteys löytyi (Gluschkoff 

ym., 2017). 

 

Perfektionismiin taipuvat yksilöt tavoittelevat virheettömyyttä, asettavat 

suoriutumiselleen todella korkeita standardeja ja ovat ylikriittisiä oman 

toimintansa suhteen (Flett & Hewitt, 2002). Koska perfektionistit kokevat 

jatkuvasti kovaa painetta saavuttaa sekä itse valitsemansa että muiden 

asettamat korkeat tavoitteet, ei ole yllättävää, että he ovat muita alttiimpia stressin 

haitallisille vaikutuksille (Mitchelson & Burns, 1998). Tarisin, van Beekin ja 

Schaufelin (2010) tutkimuksessa virheiden tekemisen pelko oli vahvasti 

yhteydessä hollantilaisten managerien kokemaan työuupumukseen ja 

työholismiin.  

 

Useat eri tutkimukset ovat osoittaneet, että perfektionismin molemmat 

ulottuvuudet ovat yhteydessä uupumukseen mutta eri tavoin (Gould, 1996; 

Stoeber & Rennert, 2008; Zhang, Gan, & Cham, 2007). Hillin ja Curranin (2016, 
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282) meta-analyysin mukaan perfektionistiset pyrkimykset voivat parhaimmillaan 

suojella uupumukselta, sillä myönteisessä perfektionismissa optimismi ja 

minäpystyvyys ovat korkealla tasolla. Perfektionistiset huolet puolestaan lisäävät 

selkeästi uupumisen riskiä (Hill & Curran, 2016). Stoeberin ja Rennertin (2008) 

tutkimuksessa pyrkimys erinomaisuuteen (perfektionistiset pyrkimykset) korreloi 

positiivisesti aktiivisten hallintakeinojen käytön ja negatiivisesti kaikkien 

työuupumuksen ulottuvuuksien kanssa. Negatiivinen suhtautuminen 

epätäydellisyyteen (perfektionistiset huolet) puolestaan korreloi vahvasti 

välttelevien hallintakeinojen käytön ja kaikkien työuupumuksen ulottuvuuksien 

kanssa. (Stoeber & Rennert, 2008, 8.)  

 

Mahmoodi-Shahrebabakin (2017) toteuttamassa tutkimuksessa löytyi yhteys 

perfektionismin ja erityisesti kyynistyneisyyden välillä. Perfektionistiset huolet 

ovat yhteydessä itsearviointityyliin, jolle on ominaista dikotomisten ja 

mustavalkoisten tulkintojen tekeminen ympäristöstä ja omasta suoriutumisesta, 

kaikki tai ei mitään -ajattelu, yksittäisten negatiivisten tapahtumien yleistäminen 

kaikkiin tilanteisiin ja voimakas tarve itsevahvistukselle (Flett & Hewitt, 2002). 

Perfektionistiset huolet aiheuttavat ihmisessä kokemuksen siitä, että muut 

suhtautuvat häneen erittäin kriittisesti. Ulkoapäin tulevat vaatimukset koetaan 

uhkana omalle arvolle ja välttelevien hallintakeinojen käyttö vahvistaa 

entisestään negatiivisia tunnekokemuksia. Nämä tekijät lisäävät yksilön alttiutta 

stressin haitallisille vaikutuksille ja täten myös uupumukselle. Merkittävin 

uupumukselle altistava tekijä perfektionismissa vaikuttaa olevan ankaruus itseä 

kohtaan. (Hill & Curran, 2016, 271.) 

 

Itsekriittisyys, erityisesti silloin kun kokee epäonnistuneensa, on 

itsemyötätunnolle vastakkainen reaktio (Neff, 2003a). Liiallinen itsekriittisyys 

lisää pahoinvointia ja heikentää yksilön toimintakykyä. Myötätuntoinen 

suhtautuminen puolestaan vahvistaa yksilön hyvinvointia ja tukee luovaa 

ajattelua. (Ahlvik & Paakkanen, 2017, 152.) Heikko itsemyötätunto on 

tutkimusten mukaan yhteydessä työuupumukseen (ks. Butler, Carello & Maguin, 

2017). Richardsonin, Trustyn ja Georgen (2018) tutkimuksessa itsekriittinen 

perfektionismi oli negatiivisessa yhteydessä tohtoriopiskelijoiden 

itsemyötätuntoon ja positiivisessa yhteydessä masennukseen ja 
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työuupumukseen. Tutkimusten mukaan perfektionistien on usein vaikea säilyttää 

itsemyötätuntoinen asenne itseään kohtaan (Ferrari, Yap, Scott, Einstein & 

Ciarrochi, 2018; Neff, 2003a). Lopezin, Sandermanin ja Schroeversin (2016, 

1294) tutkimuksessa korkea itsekritiikki oli yhteydessä masennusoireisiin, 

negatiivisiin tunteisiin ja hyvinvoinnin heikkenemiseen. Näiden tutkimustulosten 

valossa voisi siis ajatella, että itsekriittisyyteen taipuvat työntekijät voisivat hyötyä 

itsemyötätuntoa vahvistavista interventioista. (Richardson ym. 2020, 193-194.)  
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5 Itsemyötätunto  
 

5.1 Itsemyötätunnon määritelmä  

 
Itsemyötätunnolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti myötätuntoista suhtautumista 

itseä kohtaan. Itsemyötätuntoinen ihminen kohtelee itseään samalla tavalla kuin 

kohtelisi parhaimpia ystäviään (Ahlvik & Paakkanen, 2017, 152; Grandell, 2015, 

13). Suurin osa ihmisistä suhtautuu itseensä kuitenkin huomattavasti 

armottomammin kuin muihin ihmisiin (Neff, 2003a, 87). 

Itsemyötätuntotutkimuksen uranuurtaja Kristin Neff (2016) toteaa 

itsemyötätunnon koostuvan samoista elementeistä kuin myötätunto toisia 

kohtaan. Myötätunto herää, kun ihminen tulee tietoiseksi ja kosketetuksi toisen 

kärsimyksestä. Tämä synnyttää ystävällisyyden tunteita toista kohtaan ja halun 

tehdä jotain kärsimyksen lievittämiseksi. (Wispe, 1991, viitattu lähteessä Neff, 

2003, 87.)  

 

Myötätuntokeskeisen psykoterapian näkökulmasta itsemyötätunto koostuu 

kahdesta askeleesta: kärsimyksen tunnistamisesta sekä halusta ja kyvystä 

lievittää tätä kärsimystä eri tavoin (Grandell, 2015). Neff (2016) toteaa, että 

ensimmäinen askel kohti itsemyötätuntoa onkin oman kärsimyksen 

tunnistaminen. Tärkeää on myös sen hyväksyminen, että epäonnistuminen on 

osa elämää ja kaikki ihmiset tekevät joskus virheitä. Neff (2016, 25) pitää 

itsemyötätuntoa toimivana vastavoimana epärealistiselle täydellisyyden 

tavoittelulle. Itsemyötätunto ei ole sama asia kuin itsesääli, eikä tarkoita 

myöskään vaatimusten katsomista läpi sormien. Monet kuvittelevat itsensä 

ruoskimisen johtavan parempaan työmoraaliin ja itsemyötätunnon johtavan 

laiskotteluun ja huonoon suoriutumiseen. (Neff, 2006, 25.) Tutkimusten mukaan 

asia on kuitenkin juuri päinvastoin, sillä itsemyötätunnon on havaittu olevan 

yhteydessä muun muassa aloitteellisuuteen, sisäiseen motivaatioon ja koettuun 

kompetenssiin (Neff, Hsieh & Dejitterat, 2005; Neff, Kirkpatrick & Rude, 2007).  

 

Neff (2003a, 87) määrittelee itsemyötätunnon koostuvan kolmesta eri 

osatekijästä, jotka ovat ystävällisyys itseä kohtaan (engl. self-kindness), jaettu 

ihmisyyden kokemus (engl. common humanity) ja tietoinen läsnäolo (engl. 
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mindfulness). Näiden eri ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä on tutkittu melko vähän, 

mutta ne vaikuttavat olevan vahvasti yhteydessä toisiinsa kukin vahvistaen 

toistaan. Empiiristä tutkimusta aiheesta tarvittaisiin kuitenkin lisää. (Barnard & 

Curry, 2011, 290.)  

 

Kuvio 3. Itsemyötätunnon osa-alueet (Neff, 2003 a). 

 

 

Ystävällisyys itseä kohtaan tarkoittaa käytännössä ystävällistä ja 

ymmärtäväistä suhtautumista sekä armollisuutta, empaattisuutta, sensitiivisyyttä, 

lämpöä ja kärsivällisyyttä omia tekoja, tunteita ja ajatuksia kohtaan (Neff, 2003a). 

Tälle itsemyötätunnon ulottuvuudelle on myös ominaista se, että 

epäonnistumistenkin keskellä ihminen uskoo olevansa rakkauden ja onnen 

arvoinen (Barnard & Hurry, 2011, 290). Itseen kohdistuvan ystävällisyyden 

vastakohta on itsekriittisyys, jolle on tyypillistä vihamielinen, vaativa ja kriittinen 

suhtautuminen itseen (Neff, 2003a). Tämä johtaa omien tunteiden, ajatusten, 

impulssien, tekojen ja arvon hylkäämiseen. Monille ihmisille itsekriittisyys tuntuu 

niin luonnolliselta, etteivät he edes tunnista omaa itsekriittisyyttään, eivätkä 

tiedosta sen aiheuttamaa kärsimystä. (Brown, 1998.)  

 

Jaettu ihmisyyden kokemus tarkoittaa omien kokemusten näkemistä osana 

laajempaa ihmisyyttä, jolloin ihminen ymmärtää, että epäonnistumisen 

kokemukset, erilaiset ongelmat ja stressi ovat ihmisyyteen kuuluvia normaaleja 

kokemuksia ja tuttuja jokaiselle ihmiselle. Tällöin ihminen voi antaa itselleen 

luvan olla kokonaisvaltaisesti ihminen, jolle virheiden tekeminen on sallittua. 

Itsemyötätunto

Ystävällisyys itseä 
kohtaan

Itseen kohdistuva 
arvostelu

Jaettu ihmisyys

Eristäytyminen

Tietoinen läsnäolo
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(Neff, 2003a, 89.) Eristäytyminen on jaetun ihmisyyden kokemuksen 

vastakohta. Eristäytynyt ihminen kokee häpeää ja uskoo olevansa yksin omien 

negatiivisten kokemustensa kanssa, mikä johtaa ”todellisen itsen” piilottamiseen 

muilta. (Barnard & Curry, 2011, 290.)  

 

Tietoisen läsnäolon Neff (2016, 109) määrittelee seuraavasti: ”Tietoinen, 

hyväksyvä läsnäolo tarkoittaa sitä, että näkee kaiken tässä hetkessä ilmenevän 

selvästi ja hyväksyy sen ilman arvostelua, eli toisin sanoen ottaa tosiasiat vastaan 

sellaisena kuin ne ovat”. Tietoiseen läsnäoloon kuuluu ajatusten ja tunteiden 

havainnointi ja luokittelu niihin reagoimisen sijaan (Kabat-Zinn, 2003). Tämä 

auttaa ihmistä olemaan läsnä hetkessä ja oppimaan siitä sen sijaan, että 

murehtisi mennyttä tai tulevaa (Neff, 2003a). Tietoisen läsnäolon vastakohtana 

pidetään yli-identifikaatiota, jolle tyypillistä on omien heikkouksien 

märehtiminen ja epäonnistumisten ylikorostaminen (Neff ym., 2005). Toinen 

tietoiselle läsnäololle vastakkainen vaihtoehto on kivuliaiden kokemusten, 

ajatusten ja tunteiden vältteleminen (Neff, 2003a), minkä on todettu vahvistavan 

negatiivisia kokemuksia pitkällä aikavälillä (Germer, 2009).  

 

5.2 Itsemyötätunto ja hyvinvointi 

 
Viime vuosina tutkijoiden kiinnostus itsemyötätuntoa kohtaan on kasvanut 

räjähdysmäisesti (Neff, Whittaker & Karl, 2017). Itsemyötätunnon merkitys 

työelämän ja työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta on Suomessakin tunnistettu. 

Eri tieteenaloja yhdistävä CoPassion-tutkimushanke selvitti vuosina 2015-2017 

myötätunnon yhteyttä työyhteisöjen hyvinvointiin (CoPassion, n.d.). 

Opiskelijoiden mielenterveysjärjestö Nyyti ry:n kehittämän Myötätuntoa 

korkeakouluihin – hankkeen (2019-2021) tavoitteena on tukea ja vahvistaa 

myötätuntoista toimintakulttuuria korkeakouluyhteisöissä. Yksi osa hanketta on 

myös itsemyötätuntotaitojen opettaminen. (Jyväskylän yliopisto, 2019.) 

 

Itsemyötätunnon on havaittu sekä vähentävän ihmisten kokemaa kärsimystä että 

edistävän heidän kukoistustaan (Ahlvik & Paakkanen, 2017, 158). Allenin ja 

Learyn (2010) tutkimuksessa itsemyötätunnon havaittiin suojelevan yksilöitä 

stressiltä ja ahdistuneisuudelta. Richardsonin ym. (2020) tutkimuksessa heikko 
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itsemyötätunto korreloi voimakkaasti työuupumuksen ja masentuneisuuden 

kanssa. Korkea itsemyötätunto puolestaan vähensi vastaavien negatiivisten 

tunteiden kokemista. Sauven (2017) tutkimuksessa itsemyötätunto oli 

negatiivisessa yhteydessä uupumusasteiseen väsymykseen ja 

kyynistyneisyyteen ja positiivisessa yhteydessä ammatilliseen itsetuntoon. 

Atkinson, Rodman, Thuras, Shiroma ja Lim (2017) havaitsivat itsemyötätunnon 

korreloivan negatiivisesti työuupumuksen kanssa. Neffin, Hsiehin ja Dejitteratin 

(2005) mukaan itsemyötätuntoon kuuluvat ystävällisyys ja positiivisuus 

tasapainottavat negatiivisia tunteita, joten itsemyötätunto voi toimia tehokkaana 

tunnesäätelyn strategiana. Itsemyötätunto auttaa ihmisiä tarkastelemaan 

kohtaamiaan tilanteita objektiivisesti, mikä vähentää negatiivisten tilanteiden 

liioittelua ja siitä seuraavaa stressiä ja tyytymättömyyttä itseä kohtaan (Neff, 

2003a).  

 

Tutkimusten mukaan korkea itsemyötätunto suojaa stressin haitallisilta 

vaikutuksilta (Gilbert, McEvan, Matos & Rivis, 2011) ja lisää positiivisten 

tunteiden kokemista (Lutz, Greischar, Rawlings, Ricard, & Davidson, 2004). 

Korkean itsemyötätunnon on havaittu olevan positiivisessa yhteydessä muun 

muassa hyvinvointiin, onnellisuuteen, optimismiin, elämäntyytyväisyyteen, 

koettuun kompetenssiin, autonomian ja pystyvyyden tunteisiin sekä motivaatioon 

ja resilienssiin (Hollis-Walker & Colosimo, 2011; Neff ym., 2005; Barnard & Curry, 

2011; Magnus, Kowalski & McHugh 2010). Itsemyötätunnon on todettu myös 

vähentävän masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta sekä epäonnistumisenpelkoa 

(Daye, Webb, & Jafari, 2014; Finlay-Jones, Rees, & Kane, 2015; Neff ym., 2005; 

Barnard & Curry, 2011). Myötätuntoinen suhtautuminen itseen tukee tutkimusten 

mukaan terveellistä käyttäytymistä, kuten liikkumista (Magnus, Kowalski & 

McHugh, 2010), terveellistä ruokavaliota (Adams & Leary, 2007), lääkäriin 

hakeutumista varhaisessa vaiheessa (Terry & Leary, 2011) ja tupakoinnin 

vähentämistä (Kelly, Zuroff, Foa & Gilbert, 2009). Itsemyötätunnon on havaittu 

olevan yhteydessä myös tunneälykkyyteen, viisauteen, elämäntyytyväisyyteen ja 

yhteenkuuluvuudentunteeseen (Neff, 2003b; Neff, Pisitsungkagarn & Hsieh, 

2008). Vahvasti itsemyötätuntoisten yksilöiden on todettu olevan parempia 

tasapainottamaan omat ja toisten tarpeet ja pitämään huolta omasta 

hyvinvoinnistaan (Yarnell & Neff, 2013).  
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Roeser ym. (2013) havaitsivat, että stressinhallintaan ja rentoutumiseen 

keskittyvään SMART-ohjelmaan osallistuneet opettajat olivat ohjelmaan 

osallistumisen jälkeen selkeästi kontrolliryhmäläisiä itsemyötätuntoisempia. 

Itsemyötätunnon puolestaan havaittiin vähentäneen tutkittavien stressiä, 

uupumusta, masennusta ja ahdistuneisuutta kolme kuukautta myöhemmin 

toteutetussa mittauksessa. Yhtenä selityksenä itsemyötätunnon suojaavalle 

mekanismille tutkijat ehdottivat itsemyötätunnon varustavan opettajia 

positiivisella ajattelutavalla, jolle on ominaista ystävällinen ja armollinen 

suhtautumistapa itseen sekä sopeutuminen haasteisiin ja epäonnistumisiin ilman 

ankaraa itsekritiikkiä. (Roeser ym. 2013.)  
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6 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millainen yhteys itsemyötätunnolla ja 

perfektionismilla on suomalaisten luokanopettajien keskuudessa sekä tutkia, 

mikä on näiden muuttujien suhde luokanopettajien kokemaan työuupumukseen. 

Tavoitteena on myös tarkastella, millaisiin ryhmiin luokanopettajat jakautuvat 

itsemyötätunnon ja perfektionismin perusteella sekä tutkia, löytyykö näiden 

ryhmien väliltä eroja työuupumuksen suhteen. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

olen muodostanut aiempien tieteellisten tutkimustulosten pohjalta. 

 
Useiden tutkimusten mukaan itsemyötätunto ja perfektionismi ovat negatiivisessa 

yhteydessä toisiinsa (Neff, 2003a; Hill & Curran, 2016, 271; Fong & Cai, 2019; 

Lizmore, Dunn & Dunn, 2017; Ferrari, Yap, Scott, Einstein & Ciarrochi, 2018; 

Linnett & Kibowski, 2020). Negatiivinen yhteys on löydetty nimenomaan 

itsemyötätunnon ja perfektionististen huolten väliltä (Stoeber & Rennert, 2008). 

Perfektionististen huolten on todettu olevan positiivisessa yhteydessä 

työuupumukseen (Hill & Curran, 2016) ja itsemyötätunnon negatiivisessa 

yhteydessä työuupumukseen (Atkinson, Rodman, Thuras, Shiroma ja Lim, 

2017).  

 

Tutkimuskysymykset ja hypoteesit ovat seuraavat:  

 

1) Millainen on itsemyötätunnon ja perfektionismin välinen suhde, ja 

millainen suhde näillä muuttujilla on luokanopettajien työuupumukseen? 

 

Hypoteesi: Itsemyötätunto ja perfektionismi korreloivat negatiivisesti keskenään. 

Itsemyötätunto korreloi negatiivisesti ja perfektionistiset huolet positiivisesti 

työuupumuksen kanssa.  

 

2) Minkälaisia perfektionismi- ja itsemyötätuntoryhmiä luokanopettajien 

keskuudesta voidaan löytää?  
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Hypoteesi: Perfektionismiryhmiä löytyy neljä (vrt. Gaudreau & Thompson, 2010). 

Itsemyötätunnon kohdalla ei aiempien tutkimusten perusteella ole hypoteesia 

muodostuvien ryhmien määrästä. 

 

3) Millä tavoin perfektionismi- ja itsemyötätuntoryhmät eroavat toisistaan 

työuupumuksen suhteen?  

 

Hypoteesi: Ne opettajat, joilla korostuvat perfektionistiset huolet ja voimakas 

itsekritiikki ovat uupuneempia kuin opettajat, joilla itsemyötätunto on korkealla.  
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7 Tutkimuksen toteutus 
 
7.1 Survey eli kyselytutkimus 

 
Tässä tutkimuksessa on käytetty yhtä kasvatustieteellisen tutkimuksen 

yleisimmistä tutkimusmenetelmistä (Metsämuuronen, 2003, 20) eli 

kysely/survey-tutkimusta. Survey-tutkimuksessa kerätään tietyltä ihmisjoukolta 

tietoa standardoidussa muodossa. Valitusta ihmisjoukosta (tässä tutkimuksessa 

suomalaiset luokanopettajat) poimitaan otos yksilöitä, joiden vastauksista 

kerätään aineisto. Aineiston avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja 

selittämään tutkittavaa ilmiötä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, 130.) 

Kyseinen tutkimusstrategia edustaa määrällistä tutkimusta, mutta 

kyselyaineistoja voidaan analysoida myös laadullisesti, jos valitulla kysely tai -

haastattelumenetelmällä on saatu laadulliseen analyysiin soveltuvaa dataa. 

(Jyväskylän yliopiston Koppa, 2015.) Tässä tutkimuksessa analysoin aineistoa 

määrällisin menetelmin.  Kyselytutkimuksen tarkoituksena on yleistää 

tutkimuksen tulokset otoksesta koko perusjoukkoon mutta tässä tutkimuksessa 

otoskoko jäi sen verran pieneksi (n= 153), että voimakkaiden yleistysten suhteen 

tulee olla varovainen.  

 

Kyselytutkimuksella on monia hyviä puolia. Kysely on tehokas menetelmä, koska 

se säästää tutkijan aikaa mutta sillä on kuitenkin mahdollista saada kerättyä 

laajakin tutkimusaineisto. Aineisto saadaan helposti käsiteltävään muotoon ja 

sen analysointi onnistuu tietokoneen avulla. Tilastolliset analyysitavat ja 

raportointimuodot ovat selkeitä. Kyselytutkimukseen liittyy kuitenkin myös omat 

ongelmansa. Ei ole mahdollista tietää, kuinka huolellisesti vastaajat ovat 

kysymyksiin vastanneet tai kuinka he ovat kysymykset tulkinneet. Vaikka 

vastaajia on periaatteessa helppo saada paljon, kato on usein kuitenkin suuri. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, 190.) Ihmisten sähköpostit täyttyvät 

erilaisista kyselyistä eikä vastaamiseen motivointi ole helppoa. Tässä 

tutkimuksessa tutkimusmenetelmän valintaan vaikutti ennen kaikkea tehokkuus 

ja analyysitapojen selkeys. Olen myös kiinnostunut tutkittavien muuttujien 

välisistä yhteyksistä, joten kvantitatiivinen tutkimus oli siksi perusteltu valinta.  
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Kyselytutkimus toteutetaan yleensä nimensä mukaisesti jonkinlaisella 

kyselylomakkeella, joka voidaan toimittaa tutkittaville postin välityksellä, 

sähköpostilla, puhelimitse tai sähköisen kyselylomakkeen avulla (Valli, 2010). 

Keräsin tämän tutkimuksen aineiston sähköisesti e-lomake-palvelun kautta. 

Aineiston keruuta käsitellään tarkemmin luvussa 6.3. Muodostin 

kyselylomakkeen tieteellisesti testattujen ja kansainvälisesti laajasti käytössä 

olevien valmiiden mittareiden pohjalta. Metsämuurosen (2005, 58) mukaan 

saatavilla olevien valmiiden mittarien käyttäminen on järkevää, sillä se lisää 

tutkimuksen luotettavuutta. Seuraavassa alaluvussa esittelen tarkemmin 

tutkimuksessa käytetyt mittarit. Varsinaisten mittareiden lisäksi 

kyselylomakkeessa oli myös taustakysymyksiä: sukupuoli, ikä, työkokemus ja 

opetettavan luokan koko.  

 

Kasvatus-, käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus on useimmiten 

korrelatiivista tutkimusta, sillä tutkittavien ilmiöiden väliltä on usein mahdotonta 

löytää kausaalisuhteita. Johtopäätösten tekeminen vaatii tuekseen luotettavia 

teorioita. (Metsämuuronen, 2003, 12.) Korrelatiivisessa tutkimuksessa pyritään 

selvittämään, millainen vaikutus jollain tietyllä ominaisuudella voisi olla jonkin 

toisen ominaisuuden ilmenemiseen (Nummenmaa, 2004). Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on itsemyötätunnon, työuupumuksen ja perfektionismin välisten 

suhteiden kuvaaminen, analysointi ja tulkitseminen.  

 

7.2 Tutkimuksessa käytetyt mittarit 

 
Muodostin tässä tutkimuksessa käytetyn kyselylomakkeen kolmen 

standardoidun mittarin pohjalta, joista kaikista löytyi valmiit suomennokset. 

Työuupumuksen mittaamiseen käytin 22 väittämästä koostuvaa Maslachin 

Burnout Invetory -mittaria (MBI) (Maslach, 1991, 1994). Tekijänoikeussyistä 

mittarin suomennoksen löytämisessä oli haasteita, mutta lopulta löysin 

Santavirran, Aittolan, Niskasen, Pasasen, Tuomisen ja Solovievan (2001) 

tutkimusraportin, josta löytyivät mittarin väittämien suomennokset. 

Itsemyötätunnon mittaamiseen käytin Neffin kehittämää 12-osaista Self-

Compassion Scale Short Form -mittaria, jonka on suomentanut Ronnie Grandell. 

Suomennos löytyi Grandellin nettisivuilta. Perfektionismia mittasin The Short 
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Almost Perfect Scale-mittarilla (Rice, Richardson & Tueller. 2014), jonka 

suomenkielisen version sain Jenny Ståhlbergilta (2015) sähköpostitse. Ståhlberg 

oli suomentanut mittarin kysymykset alun perin graduaan varten. 

  
7.2.1 Maslach Burnout Invetory -työuupumusmittari  

 
Maslach Burnout Invetory (MBI) on kansainvälisesti eniten käytetty 

työuupumusmittari (Kalimo ym. 2006, viitattu lähteessä Mäkikangas, Hätinen, 

Kinnunen & Pekkonen, 2012, 60), josta on kehitetty kolme erilaista versiota: yksi 

ihmissuhdetyötä tekeville (MBI-HS), yksi opetus- ja koulutustyötä tekeville (MBI-

ES) ja yksi kaikille ammattiryhmille (MBI-GS). Myös opiskelijoiden uupumuksen 

mittaamiseen on kehitetty oma kyselynsä (MBI-SS). (Mäkikangas ym., 2012, 60.) 

Tässä tutkimuksessa käytin kaikille ammattiryhmille suunnattua versiota, koska 

se oli helpoiten saatavilla. Kyselyn väittämiä oli kuitenkin hieman muokattu 

koulukontekstiin sopiviksi (Santavirta ym. 2001). MBI-GS -kysely pohjautuu 

kolmiulotteiseen teoreettiseen määritelmään työuupumuksen oireista, jonka 

esittelin luvussa 2.1. Useissa eri tutkimuksissa, joissa on käytetty konfirmatorista 

faktorianalyysia, kolmen faktorin malli on saanut tukea (Worley ym. 2008).  

 

Maslach Burnout Invetory sisältää 22 väittämää, joista yhdeksän kartoittaa 

uupumusasteista väsymystä (esim. Tunnen olevani aivan lopussa), viisi 

kyynistyneisyyttä (esim. En oikein jaksa välittää siitä, miten joidenkin oppilaitteni 

käy) ja kahdeksan ammatillista itsetuntoa (esim. Olen saanut aikaan monia 

arvokkaita asioita tässä työssä). Vastaajia pyydetään arvioimaan, kuinka usein 

heillä on väittämien kaltaisia tuntemuksia tai ajatuksia asteikolla 1 (ei koskaan) – 

6 (päivittäin). Ammatillista itsetuntoa mittaavien väittämien arvot täytyy koodata 

ennen analyysien tekemistä uudelleen käänteisillä arvoilla, jotta korkeat arvot 

kunkin ulottuvuuden kohdalla ovat vertailtavissa toisiinsa.  

 
 7.2.2 The Short Almost Perfect Scale -perfektionismimittari 

 
 
The Short Almost Perfect Scale -mittari (Rice, Richardson & Tueller. 2014) 

koostuu perfektionistisia pyrkimyksiä ja perfektionistisia huolia kartoittavista 

väittämistä. Esimerkiksi Coelhon ja kumppaneiden (2021) tutkimus tuki 

yhtenevästi mittarin kehittäjien kanssa (Rice, Richardson & Tueller. 2014) kahden 
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faktorin mallia. Sekä perfektionistisia huolia (esim. Minusta tuntuu usein, että oma 

parhaanikaan ei riitä minulle – että aina voisi tehdä asiat vielä paremmin) että 

perfektionistisia pyrkimyksiä (esim. Pyrin aina parhaimpaani) mitataan neljällä 

väittämällä. Alkuperäisessä mittarissa väittämiä arvioidaan seitsemänportaisella 

Likert-asteikolla (1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä), mutta tässä 

tutkimuksessa käytössä oli viisiportainen asteikko.  

 

7.2.3 Self-Compassion Scale Short Form itsemyötätuntomittari  

 
Alkuperäinen itsemyötätuntomittari (Self-Compassion Scale) koostuu 26 

muuttujasta, jotka mittaavat kolmea itsemyötätunnon osatekijää: ystävällisyyttä 

itseä kohtaan (esim. Yritän olla ymmärtäväinen ja kärsivällinen niitä 

persoonallisuuden puoliani kohtaan, joista en pidä), jaettua ihmisyyttä (esim. 

Yritän nähdä heikkouteni osana ihmisyyttä) ja tietoista läsnäoloa (esim. Kun 

jotain raskasta tapahtuu, yritän pitää näkemykseni tilanteesta tasapainoisena) 

sekä niiden vastakohtia: itsekriittisyyttä (esim. Olen paheksuva ja tuomitseva 

omia vikojani ja puutteitani kohtaan), eristäytyneisyyttä (esim. Kun mieleni on 

maassa, on minulla taipumusta tuntea, että muut ihmiset ovat luultavasti 

onnellisempia kuin minä) ja yli-identifikaatiota (esim. Kun epäonnistun jossakin 

itselleni tärkeässä asiassa, minut valtaa riittämättömyyden tunne) (Neff, 2003a; 

Grandell, n.d.). Tämä jaottelu perustuu kuuden faktorin malliin.  

 

Mittarin faktorirakenteesta on saatu useita erilaisia tutkimustuloksia. Cunhan, 

Xavierin ja Castilhon (2016) tutkimuksessa muuttujat latautuvat vain yhdelle 

faktorille, kun taas Neffin ym. (2018) useita eri aineistoja sisältävässä 

tutkimuksessa faktoreita löytyi kuusi. Lopez, Sanderman, Smink, Zhang, 

Sonderen, Ranchor ja Schroevers (2015) havaitsivat, että kaikki positiiviset 

muuttujat latautuivat yhdelle faktorille ja negatiiviset muuttujat toiselle faktorille. 

Myös Costan, Marôcon, Pinto-Gouveian, Ferreiran ja Castilhon (2016) 

tutkimuksessa kahden faktorin malli sopi parhaiten aineistoon.  

 

Tässä tutkimuksessa käytin Alankomaissa ja Yhdysvalloissa validoitua 

lyhennettyä versiota mittarista (Raes, Pommier, Neff & Van Gucht, 2011), joka 

koostuu 12 muuttujasta. Valitsin lyhennetyn version, koska siitä löytyi 
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suomennettu versio työterveyspsykologi Ronnie Grandellin (n.d.) nettisivuilta. 

Jokaista kuutta itsemyötätunnon osatekijää mitataan kahdella väittämällä. 

Väittämiä arvioidaan viisiportaisella Likert-asteikolla (1= ei juuri koskaan, 5= 

melkein aina) (Neff, 2003a). Itsekriittisyyttä, eristyneisyyttä ja yli-identifikaatiota 

mittaavat muuttujat ovat negatiivisessa muodossa, joten ennen analyysien 

tekemistä kyseiset muuttujat täytyy koodata uudelleen käänteisillä arvoilla.  

 

7.3 Aineiston keruu ja kuvaus 

 
Tämän tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 

Helsingin yliopiston e-lomake-palvelun kautta. Lomake koostui 42 väittämästä, 

joista 22 mittasi työuupumusta, 12 itsemyötätuntoa ja 8 perfektionismia. Lisäksi 

kartoitettiin vastaajien sukupuoli, ikä, työkokemus ja opetettavan luokan koko. 

Lomakkeen lopussa oli avoin kysymys, jossa vastaajille annettiin mahdollisuus 

vapaasti kommentoida tutkittavia ilmiöitä.    

 

Lomake lähetettiin Luokanopettajat ry:n sähköpostilistan ja Alakoulun Aarreaitta 

Facebook-ryhmän kautta helmi-maaliskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 153 

luokanopettajaa (n=153). Vastaajista 140 oli naisia (91,5 %), 11 miehiä (7,3 %) 

ja 2 (1,3 %) ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan. Iältään vastaajat olivat 24–63-

vuotiaita. Työkokemus vaihteli yhdestä vuodesta 40 vuoteen. Opetettavan luokan 

koko vaihteli kuudesta oppilaasta 48:n oppilaaseen.  

 

7.4 Aineiston analyysimenetelmät  

 

Käytin aineiston analysointiin määrällisiä analyysimenetelmiä ja suoritin analyysit 

SPSS 27 -ohjelmistolla. Parametristen menetelmien käyttö edellyttää vähintään 

välimatka-asteikolla mitattuja, normaalisti jakautuneita muuttujia (Nummenmaa, 

2004, 267). Tässä tutkimuksessa muuttujia mitattiin likert-asteikolla, joka on 

välimatka-asteikkoa epätarkempi mitta-asteikko (Nummenmaa, 2004, 37). 

Metsämuuronen (2005, 62) toteaa kuitenkin, että välimatka-asteikollisille 

mittauksille kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää likert-asteikollisten 

muuttujien analysointiin. 

 



 

   

 

35 

35 

Mittareiden rakennevaliditeettia tarkastelin eksploratiivisella faktorianalyysilla. 

Faktorianalyysin perusteella muodostin summamuuttujat, joiden reliabiliteettia 

tarkastelin Cronbachin alfakertoimen avulla. Ennen jatkoanalyysien tekemistä 

tarkastelin summamuuttujien normaalijakautuneisuutta Kolmogorov-Smirnov -

testin avulla. Kaikkien summamuuttujien kohdalla testitulos oli tilastollisesti 

merkitsevä, joten muuttujat eivät olleet normaalisti jakautuneita. Histogrammien 

visuaalinen tarkastelu vahvisti havainnon. Luotettavuustarkastelun jälkeen tutkin 

summamuuttujien välisiä yhteyksiä Spearmanin korrelaatioanalyysilla. 

Klusterianalyysin avulla tarkastelin sitä, millaisiin ryhmiin vastaajat sijoittuvat 

perfektionismin ja itsemyötätunnon suhteen. Lopuksi tutkin Kruskalin-Wallisin 

testin avulla, eroavatko muodostetut ryhmät tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 

työuupumuksen suhteen.  

 
7.4.1 Faktorianalyysi  

 

Mittarin rakennevaliditeetin testaamiseen käytin tässä tutkimuksessa 

eksploratiivista faktorianalyysia. Faktorianalyysin avulla voidaan tiivistää 

muuttujien välisiä korrelaatioita ja vähentää muuttujien lukumäärää sekä testata 

mittareiden taustalla vaikuttavan teorian toimivuutta (Tabachnick & Fidel, 2007). 

Faktorianalyysin avulla voidaan selvittää, miten muuttujien väliset korrelaatiot 

kimputtuvat eli millä muuttujilla keskinäinen vaihtelu on samankaltaista ja mitkä 

muuttujat ovat toisistaan riippumattomia. Faktorit muodostetaan sellaisten 

muuttujien pohjalta, joilla on keskenään samankaltaista vaihtelua mutta jotka ovat 

toisista muuttujista riippumattomia. (Nummenmaa, 2004, 333.) Faktorianalyysin 

käyttö edellyttää sitä, että aineisto on riittävän suuri. Nummenmaa (2004, 342) 

toteaa, että ”tutkittavia pitää olla vähintään kaksi kertaa niin paljon kuin 

analysoitavia muuttujia”. Tässä tutkimuksessa tutkittavia oli 153 ja analysoitavia 

muuttujia 42 eli aineisto on riittävän suuri faktorianalyysin toteuttamiseen. Teorian 

pohjalta pyritään muodostamaan alustava käsitys siitä, kuinka monesta faktorista 

mallin tulisi koostua ja miten faktoreita tulisi tulkita (Nummenmaa, 2004, 344).  

 

Faktorianalyysi jaetaan kahteen eri päätyyppiin: eksploratiiviseen ja 

konfirmatoriseen faktorianalyysiin. Eksploratiivista faktorianalyysia käytetään 

silloin, kun tutkijalla ei ole selkeää ennakkokäsitystä löydettävien faktoreiden 

määrästä tai tulkinnasta. Konfirmatorinen faktorianalyysi sen sijaan perustuu 
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teorian pohjalta muodostettuun ennakkokäsitykseen aineiston 

faktorirakenteesta. Analyysin tavoitteena on joko vahvistaa tai kumota käsitys 

empiirisen aineiston avulla. (Metsämuuronen, 2005) Kaikkien käyttämieni 

mittarien pohjalla on selkeä teoria ja oletus faktoreiden lukumääristä, mutta koska 

mittareiden suomennoksista ei löytynyt juurikaan tutkimusta, käytin tässä 

tutkimuksessa eksploratiivista faktorianalyysia.  

 

7.4.2 Korrelaatioanalyysi 

 

Korrelaatioanalyysin avulla etsin vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

eli siihen, millainen yhteys itsemyötätunnolla, työuupumuksella ja 

perfektionismilla on toisiinsa. Korrelaatio on yksi keskeisimmistä käsitteistä 

käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa. Sitä käytetään tilastollisena 

menetelmänä lähes kaikissa tutkimuksissa, minkä lisäksi korrelaation käsite 

toimii lähtökohtana monille muille kehittyneimmille menetelmille. Korrelaatiolla 

tarkoitetaan kahden muuttujan välistä riippuvuussuhdetta, joka voi olla joko 

positiivinen tai negatiivinen. Korrelaatiokerroin kuvaa riippuvuussuhteen 

voimakkuutta (voi saada arvoja väliltä – 1 - +1) ja kertoimen etumerkki kertoo 

yhteyden suunnan. Jos korrelaatiokerroin on välillä 0.60–0.80, voidaan 

korrelaatiota pitää korkeana (Metsämuuronen, 2005). Jos korrelaatiokerroin on 

nolla, muuttujien välillä ei ole minkäänlaista yhteyttä. (Komulainen & Karma, 

2002, 38–39.) Korrelaatio siis ilmaisee kahden muuttujan välisen yhteyden, mutta 

korrelaatiokertoimen perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä syy-

seuraussuhteesta. Syiden ja seurausten selvittämiseen tarvitaan loogisia keinoja. 

(Komulainen & Karma, 2002, 41.)  

 
7.4.3 Klusterianalyysi  

 

Klusterianalyysin avulla pyrin löytämään vastauksen toiseen 

tutkimuskysymykseen eli selvittämään, millaisiin ryhmiin vastaajat jakautuvat 

perfektionismin ja itsemyötätunnon suhteen. Ryhmittely- eli klusterianalyysin 

avulla pyritään tunnistamaan tutkimusaineistosta alaryhmiä, joiden jäsenet 

muistuttavat jonkun ominaisuuden (tässä tutkimuksessa perfektionismi ja 

itsemyötätunto) osalta toisiaan ja samalla eroavat muiden ryhmien jäsenistä 

(Toivonen, 1999). Klusterianalyysi edustaa henkilö-/ profiilikeskeistä 
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lähestymistapaa (Häyhä, Kailaheimo-Lönnqvist & Pulkka, 2021). 

Klusterianalyysilla siis ryhmitellään keskenään samankaltaisia tutkittavia 

alaryhmiin (Nummenmaa, 2004), minkä pohjalta voidaan verrata ryhmiä ja niiden 

keskinäisiä eroja toisiinsa. Tässä tutkimuksessa käytettiin askeltavaa 

klusterianalyysia eli two-step – menetelmää. Askeltavassa klusterianalyysissa 

muodostuvien ryhmien määrää ei päätetä etukäteen. Ryhmien lukumäärä 

määräytyy tilastollisten tekijöiden (BIC-arvo) pohjalta, joten Nummenmaan 

(2004) mukaan kyseinen menetelmä on SPSS:n ryhmittelymenetelmistä 

luotettavin. Alhaisin BIC-arvo kertoo, mikä malli soveltuu parhaiten aineistoon. 

 

7.4. Kruskalin-Wallisin testi   
 
 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen etsin vastausta vertailemalla 

summamuuttujien pohjalta muodostettujen ryhmien keskiarvoja toisiinsa. 

Useamman kuin kahden ryhmän keskiarvojen vertailemiseen käytetään yleensä 

varianssianalyysia (ANOVA), jonka edellytyksenä on muuttujien 

normaalijakautuneisuus. Koska summamuuttujat eivät olleet normaalisti 

jakautuneita, täytyi ryhmien välisten erojen tarkasteluun valita varianssianalyysin 

parametriton vastine eli Kruskalin-Wallisin testi. (Metsämuuronen, 2005.)  
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8 Luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tutkimalla mittarin luotettavuutta 

(Metsämuuronen, 2005) hyödyntämällä erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden kuvaamiseen käytetään 

validiteettia ja reliabiliteettia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, 226.)  

 
8.1 Validiteetti  

 

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, 

mitä on ollut tarkoituksena mitata. Validiteetti voidaan jakaa ennustevaliditeettiin, 

tutkimusasetelmavaliditeettiin ja rakennevaliditeettiin. (Hirsjärvi ym., 226-227.) 

Mittarin validiteetin tarkasteluun käytetään faktorianalyysia, jonka avulla saadaan 

tietoa mittarin rakennevaliditeetista. 

 

Ulkoisen validiteetin avulla tarkastellaan tutkimuksen otantaa ja tutkimustulosten 

yleistettävyyttä (Metsämuuronen, 2005, 57). Tämän tutkimuksen validiutta 

heikentää pieni otoskoko (n= 153) sekä se, että otos oli sukupuolen suhteen 

epätasaisesti jakautunut: vastaajista naisia oli 140 (91,5 %), miehiä 11 (7,3 %) ja 

2 ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan. Tämä poikkeaa hieman suomalaisten 

opettajien sukupuolijakaumasta. Opetushallituksen mukaan Suomen 

peruskoulun opettajista naisia on 77,7% ja miehiä 22,3% (Opetushallitus, 2019). 

Luokanopettajista ei löytynyt tarkennetusti kyseistä tietoa, mutta oletettavasti 

jakauma on vastaava kuin peruskoulun opettajilla laajemmin. Naisopettajia 

saattaa olla alakoulussa suhteessa hieman enemmän kuin yläkoulussa mutta 

tästä ei löytynyt tutkittua tietoa.  

 
Sisäisen validiteetin kohdalla tarkastellaan käsitteiden oikeellisuutta, teorian 

valintaa, mittarin toimivuutta ja mittaustilannetta (Metsämuuronen, 2005, 57). 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että kaikki käytetyt mittarit ovat 

kansainvälisesti standardoituja, laajasti käytettyjä ja arvostettuja (Raes, 

Pommier, Neff & Van Gucht, 2011; Flett & Hewitt, 2014; Worley ym. 2008). En 

suomentanut mittareiden väittämiä itse. Työuupumusmittarin suomennoksen 

kohdalla en päässyt tekijänoikeussyistä tarkastelemaan mittarin alkuperäisiä 

väittämiä, mikä voi heikentää mittarin luotettavuutta. Faktorianalyysin perusteella 
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käyttämässäni suomennoksessa olisi parantamisen varaa, sillä väittämät eivät 

latautuneet kovin puhtaasti oletetuille faktoreille. Perfektionismi- ja 

itsemyötätuntomittarien suomennoksia ei ole toistaiseksi käytetty monissakaan 

tutkimuksissa, joten luotettavuuden lisäämiseksi tarvittaisiin lisää tutkimusta.  

 

Ennen summamuuttujien muodostamista tarkastelin eksploratiivisen 

faktorianalyysin avulla mittareiden rakennevaliditeettia. Ihmistieteissä 

muodostettujen faktoreiden annetaan yleensä korreloida (Rawlings & Hotulainen, 

2016), joten valitsin Promax-rotaation, joka sallii tämän. Ensin selvitin Kaiserin 

(KMO) ja Bartletin testin avulla, soveltuuko työuupumusmittarin 

korrelaatiomatriisi analyysiin. Suositusarvo KMO-indeksille on > .60 ja Bartletin 

p-arvon tulisi olla < .05 (Metsämuuronen, 2005). 

 

8.1.1 Työuupumusmittarin rakennevaliditeetti  

 

Tutkimusaineistolle tekemäni testin mukaan KMO-indeksi sai arvon .851. 

Muuttujien välillä oli siis riittävästi korrelaatiota, jotta faktorianalyysi voitiin 

suorittaa. Bartlettin khii toiseen –testi vahvisti havainnon, sillä p<.001. 

(Metsämuuronen, 2005.)  

 

Scree Plot- kuvaajan perusteella kolmen faktorin malli vaikutti sopivan parhaiten 

aineistoon, sillä ominaisarvojen lasku tasaantui selkeästi kolmannen faktorin 

jälkeen. Ominaisarvojen tarkempi tarkastelu tuki viiden faktorin mallia, koska 

viiden faktorin ominaisarvot olivat > 1. Viiden faktorin malli ei kuitenkaan saanut 

tukea aiemmista tutkimuksista, ja koska monet muuttujat latautuivat ristiin 

useammalle eri faktorille, tehtiin uusi faktorianalyysi pakottamalla muuttujat 

Maslachin & Leiterin (2017) teorian mukaisesti kolmeen faktoriin. Kolmen faktorin 

selitysosuus oli 54 %. Nimesin faktorin 1 uupumusasteiseksi väsymykseksi, 

faktorin 2 heikentyneeksi ammatilliseksi itsetunnoksi ja faktorin 3 

kyynistyneisyydeksi. Työuupumusmittarin faktorirakenne on esitelty alla olevassa 

taulukossa.  
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Taulukko 1. Työuupumusmittarin faktorirakenne (Promax) 

 

 1 2 3 

Faktori 1= uupumusasteinen väsymys    

2. Työni turhauttaa minua. .648 .017 .084 

3. Tunnen tekeväni liikaa töitä. .772 -.160 -.128 

6. Tunnen töideni takia olevani henkisesti tyhjiin 
puserrettu. .876 .052 -.002 

7. Työpäivän päättyessä tunnen olevani aivan lopussa. .906 -.021 -.045 

8. Olen väsynyt jo aamulla tietäessäni, että minulla on uusi 
työpäivä. .850 .056 .030 

13. Tunnen olevani lopen uupunut työstäni. .933 -.094 .028 

16. Olen huolissani, että tämä työ kovettaa minua. .408 -.047 .278 

20. Tunnen olevani kestokykyni rajoilla. .840 .080 .055 

Faktori 2= heikentynyt ammatillinen itsetunto     

1. Koen olevani täynnä energiaa. .320 .497 -.018 

9. Minun on helppo ymmärtää, miltä oppilaistani tuntuu. -.323 .400 .266 

12. Käsittelen oppilaitteni ongelmia hyvin tuloksin. -.009 .700 .040 

14. Tunnen vaikuttavani myönteisesti ihmisten elämään 
työni kautta. -.032 .759 .088 

17. Pystyn helposti luomaan leppoisan ilmapiirin 
oppilaideni kanssa. -.048 .629 .093 

18. Tunnen itseni iloiseksi työskenneltyäni kiinteästi 
oppilaideni kanssa. -.013 .705 .049 

19. Olen saanut aikaan monia arvokkaita asioita tässä 
työssä. -.042 .819 -.123 

21. Pystyn suhtautumaan tyynesti henkisiin ongelmiin 
työssäni. .375 .429 -.396 

22. Tunnen, että oppilaat syyttävät minua joistakin 
ongelmistaan. .063          .242           .184 

Faktori 3= kyynistyneisyys    

4. En oikein jaksa välittää siitä, miten joidenkin oppilaitteni 
käy. -.139 .145 .776 

5. Työskentely välittömästi ihmisten kanssa stressaa 
minua työssäni liikaa. .333 -.002 .523 

10. Tunnen kohtelevani joitakin oppilaita ikään kuin he 
olisivat esineitä. -.110 -.010 .773 

11. Jatkuva työskentely ihmisten kanssa on minulle 
rasittavaa. .367 .024 .510 

15. Olen tunteettomampi ihmisiä kohtaan kuin mitä olin 
aloittaessani tämän työn. .296 -.048 .574 

 

Väittämien 1, 9, 21, 22, 5, 11 ja 15 faktorilataukset eivät olleet kovin puhtaita, 

koska niiden lataukset olivat useammalla faktorilla melko suuret. Tämän 

perusteella mittarin suomennoksessa olisi jatkotutkimuksia ajatellen 

parantamisen varaa. Valitsin kyseiset väittämät kuitenkin mukaan 

summamuuttujien muodostamiseen, koska reliabiliteetin tarkastelussa minkään 

muuttujan poistaminen ei parantanut reliabiliteettikerrointa merkittävästi.  
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8.1.2 Itsemyötätuntomittarin rakennevaliditeetti 

 

Tutkimusaineistolle tekemäni testin mukaan KMO-indeksi sai arvon .887. 

Muuttujien välillä oli siis riittävästi korrelaatiota, jotta faktorianalyysi voitiin 

suorittaa. Bartlettin khii toiseen –testi vahvisti havainnon, sillä p<.001. 

(Metsämuuronen, 2005.)  

 

Ominaisarvojen tarkastelu osoitti kahden faktorin mallin sopivan aineistoon, sillä 

vain kaksi ensimmäistä faktoria olivat ominaisarvoiltaan yli yhden. Kahden 

faktorin selitysosuus oli yhteensä n. 60%. Pattern Matrix-ikkunan perusteella 

faktorit 1 ja 2 muodostivat sisällöllisesti järkevät kokonaisuudet ja korreloivat 

selkeästi keskenään. Kahden faktorin malli vastaa myös Lopezin ym. (2016) ja 

Costan ym. (2016) tutkimusten faktorirakennetta, jossa kaikki negatiiviset 

väittämät latautuivat yhdelle faktorille ja positiiviset toiselle faktorille. Nimesin 

negatiivisista väittämistä koostuvan faktorin 1 itsekritiikiksi ja positiivisten 

väittämien muodostaman faktorin 2 itsemyötätunnoksi. Alla olevassa taulukossa 

on esitelty väittämien faktorilataukset. 

 

Taulukko 2. Itsemyötätuntomittarin faktorirakenne (Promax) 
  

   1    2 

Faktori 1 = itsekritiikki    

1. Kun epäonnistun jossakin itselleni tärkeässä asiassa, minut valtaa 
riittämättömyyden tunne. 

.820 -.145 

4. Kun mieleni on maassa, on minulla taipumusta tuntea, että muut 
ihmiset ovat luultavasti onnellisempia kuin minä. 

.858 -.110 

8. Kun epäonnistun jossakin itselleni tärkeässä asiassa, on minulla 
taipumusta tuntea olevani yksin epäonnistumiseni kanssa. 

.880 -.020 

9. Kun mieleni on maassa, on minulla taipumusta takertua kaikkeen, 
mikä on huonosti. 

.776 .027 

11. Olen paheksuva ja tuomitseva omia vikojani ja puutteitani kohtaan. .740 .141 

12. Olen suvaitsematon ja kärsimätön niitä persoonallisuuden puoliani 
kohtaan, joista en pidä. 
 

.688 .198 

Faktori 2 = itsemyötätunto   

2. Yritän olla ymmärtäväinen ja kärsivällinen niitä persoonallisuuden 
puoliani kohtaan, joista en pidä. 

.029 .681 

3. Kun jotain raskasta tapahtuu, yritän pitää näkemykseni tilanteesta 
tasapainoisena. 

-.128 .835 

5. Yritän nähdä heikkouteni osana ihmisyyttä. -.022 .813 

6. Kun koen vaikeita aikoja, annan itselleni sitä hoivaa ja hellyyttä, jota 
tarvitsen. 

.251 .575 

7. Kun jokin pahoittaa mieleni, yritän pitää tunteeni tasapainossa. -.050 .820 
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10. Kun tunnen itseni jollakin tavalla riittämättömäksi, yritän muistuttaa 
itseäni siitä, että riittämättömyyden tunteet 

.019 .675 

 
 
8.1.3 Perfektionismimittarin rakennevaliditeetti 

 

Tutkimusaineistolle tekemäni testin mukaan KMO-indeksi sai arvon .813. 

Muuttujien välillä oli siis riittävästi korrelaatiota, jotta faktorianalyysi voitiin 

suorittaa. Bartlettin khii toiseen –testi vahvisti havainnon, sillä p<.001. 

(Metsämuuronen, 2005.)  

 

Ominaisarvojen tarkastelu osoitti kahden faktorin mallin sopivan aineistoon, sillä 

vain kaksi ensimmäistä faktoria olivat ominaisarvoiltaan yli yhden. Kahden 

faktorin selitysosuus oli yhteensä n. 66%. Pattern Matrix-ikkunan perusteella 

faktorit 1 ja 2 muodostivat sisällöllisesti järkevät kokonaisuudet ja korreloivat 

selkeästi keskenään. Kahden faktorin malli vastaa myös alkuperäisen mittarin 

faktorirakennetta (Rice ym., 2014). Nimesin faktorin 1 aiempien tutkimusten 

mukaisesti perfektionistisiksi huoliksi ja faktorin 2 perfektionistisiksi pyrkimyksiksi 

(Stoeber & Otto, 2006). Alla olevassa taulukossa on esitelty väittämien 

faktorilataukset.  

 
Taulukko 3. Perfektionismimittarin faktorirakenne (Promax) 

 
Faktori 1 = perfektionistiset huolet 
 

   1     2 

5. Olen harvoin tyytyväinen aikaansaannoksiini. .829 -.068 

6. Minusta tuntuu usein, että oma parhaanikaan ei riitä minulle aina 
voisi tehdä asiat vielä paremmin. 

.804 .077 

7. Saavutukseni yltävät vain harvoin tavoitteisiini. .882 -.045 

8. Minusta tuntuu usein (esim. töissä) etten ole yltänyt parhaimpaani. .829 .027 

Faktori 2 = perfektionistiset pyrkimykset   

1. Minulla on selkeät ja korkeat tavoitteet. -.268 .837 

2. Pyrin aina parhaimpaani. -.013 .728 

3. Odotan itseltäni paljon. .166 .729 

4. Asetan tekemisilleni yleensä kovat tavoitteet ja standardit. .159 .779  
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8.2 Reliabiliteetti 

 

Reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen ja tutkimuksen kykyyn antaa ei-

sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi ym., 2007, 226). Reliabiliteetin avulla 

kuvataan siis sitä, saadaanko mittarilla samansuuntaisia tuloksia eri 

mittauskerroilla (Metsämuuronen, 2005). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

reliabiliteetilla tarkoitetaan mittarin sisäistä johdonmukaisuutta eli sen kykyä 

mitata kokonaisuudessaan samaa asiaa. Mittareiden sisäistä konsistenssia eli 

yhtenäisyyttä tarkastellaan Cronbachin alfakertoimella, joka perustuu väittämien 

välisiin korrelaatioihin. Mitä suuremman arvon alfa saa, sitä yhtenäisempi mittari 

on. Mittarin konsistenssi kuvaa väittämäjoukkojen kykyä mitata samaa asiaa, kun 

useista väittämistä koostuva mittari jaetaan kahteen joukkoon. (Metsämuuronen, 

2005.) Tässä tutkimuksessa mittarin reliabiliteettia mitataan 

reliabiliteettianalyysilla, joka suoritetaan jokaiselle summamuuttujalle erikseen. 

 

8.2.1 Työuupumusmittarin reliabiliteetti 
 

Ennen summamuuttujien muodostamista koodasin ammatillisen itsetunnon arvot 

käänteisiksi vastaamaan heikentynyttä ammatillista itsetuntoa. Faktorianalyysin 

pohjalta muodostin kolme summamuuttujaa, joista ensimmäisen nimesin 

uupumusasteiseksi väsymykseksi, toisen heikentyneeksi ammatilliseksi 

itsetunnoksi ja kolmannen kyynistyneisyydeksi. Kaikkien summamuuttujien 

Cronbachin alfat olivat hyviä, eikä minkään muuttujan poistaminen parantanut 

arvoa merkittävästi. Summamuuttujat ja niiden reliabiliteettikertoimet on esitelty 

alla olevassa taulukossa. 

 

Taulukko 4. Työuupumusmittarin reliabiliteetti 

 

 Väittämät  Reliabiliteettikerroin α 

Uupumusasteinen  
väsymys 
 

2,3,6,7,8,13,16, 20 .92 

Heikentynyt  
ammatillinen itsetunto  
 

1,9,12,14,17,18,19,21,22 .77 

Kyynistyneisyys  4,5,10,11 ja 15 .69 
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8.2.2 Itsemyötätuntomittarin reliabiliteetti 
 
 

Ennen summamuuttujien muodostamista koodasin negatiivisessa muodossa 

olevat väittämät uudelleen käänteisiksi. Faktorianalyysin perusteella muodostin 

kaksi summamuuttujaa, jotka nimesin aiempien tutkimusten mukaisesti 

seuraavasti: itsemyötätunto ja itsekritiikki (Costa ym. 2015). Molempien 

summamuuttujien Cronbachin alfat olivat hyvät, eikä minkään muuttujan 

poistaminen parantanut arvoa merkittävästi. Summamuuttujat ja niiden 

reliabiliteettikertoimet on esitelty alla olevassa taulukossa. 

 

Taulukko 5. Itsemyötätuntomittarin reliabiliteetti 
 

 Väittämät  Reliabiliteettikerroin α 

Itsemyötätunto 1,4,8,9,11,12 .89 

Itsekritiikki  2,3,5,6,7,10 .83 

 

 
8.2.3 Perfektionismimittarin reliabiliteetti  

 

Faktorianalyysin perusteella muodostin kaksi summamuuttujaa, jotka nimesin 

aiempien tutkimusten mukaisesti seuraavasti: perfektionistiset huolet ja 

perfektionistiset pyrkimykset (Stoeber & Otto, 2006). Molempien 

summamuuttujien Cronbachin alfat olivat hyvät, eikä minkään muuttujan 

poistaminen parantanut arvoa merkittävästi. Summamuuttujat ja niiden 

reliabiliteettikertoimet on esitelty alla olevassa taulukossa. 

 

Taulukko 6. Perfektionismimittarin reliabiliteetti 
 

 Väittämät  Reliabiliteettikerroin α 

Perfektionistiset huolet  1,2,3,4 .86 

Perfektionistiset  
pyrkimykset   

5,6,7,8 .77 
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9 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

9.1 Summamuuttujien kuvailevat tiedot 

 
Taulukko 7. Summamuuttujien kuvailevat tiedot  
 

        
Summamuuttuja 
 

M s Mo Vinous Vinouden 
keskivirhe 

Huipukkuus Huipukkuuden 
keskivirhe 

Uupumusasteinen 
väsymys 

3,63 1,20 2,5 -.020 .196 -1.03 .390 

Heikentynyt 
ammatillinen 
itsetunto  

1,98 0,69 2,0 .703 .196 .106 .390 

Kyynistyneisyys 2,08 
 

0,94 1,3 1.17 .196 1.12 .390 

Perfektionistiset 
huolet 

2,68 0,88 2,0 .346 .196 -.131 .390 

Perfektionistiset 
pyrkimykset 

4,08 0,54 4,0 .540 .196 -.650 .390 

Itsemyötätunto  3,06 
 

0,94 3,0 .938 .196 -.628 .390 

Itsekritiikki  
 

2,93 0,94 3,0 .938 .196 -.628 .390 

M= keskiarvo 
s= keskihajonta  
Mo= moodi 

       

 
 
9.2 Summamuuttujien väliset korrelaatiot  

 

Ennen korrelaatiomatriisin tekemistä tarkastelin summamuuttujien 

normaalijakautuneisuutta tekemällä Kolmogorov-Smirnov -testi. Testi osoitti, ettei 

mikään muuttujista ollut normaalisti jakautunut (p < .05). Koska histogrammien 

visuaalinen tarkastelu vahvisti havainnon, analyysiin piti käyttää ei-parametrisia 

menetelmiä eli tässä tapauksessa Spearmanin korrelaatiomatriisia. 
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Taulukko 8. Summamuuttujien väliset korrelaatiot (Spearman) 

 
 UV HAI  K PH  PP IM IK 

UV 1.000 .299** .536** .438** .072 -.391** .397** 

HAI .299** 1.000 .383** .253** -.212** -.293** .161* 

K .536** .383** 1.000 .305** -.121 -.316** .313** 

PH .438** .253** .305** 1.000 .268** -.442** .605** 

PP .072 -.212** -.121 268** 1.000 -.062 .201* 

IM -.391** -.293** -.316** -.442** -.062 1.000 -.565** 

IK .397** .161* .313** .605** .201* -.565** 1.000 

UV= uupumusasteinen väsymys, HAI= heikentynyt ammatillinen itsetunto, K= 
kyynistyneisyys, PH= perfektionistiset huolet, PP= perfektionistiset pyrkimykset, 
IM=itsemyötätunto, IK=itsekritiikki, (*p<. 005, ** p<.001)  
 

9.2.1 Itsemyötätunto ja perfektionismi  

 

Itsemyötätunto korreloi negatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi 

perfektionististen huolten (-.442**) ja itsekritiikin (-.565**) kanssa.  

 

Itsekritiikki korreloi positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi perfektionististen 

huolten (.605**) muttei perfektionististen pyrkimysten kanssa.  

 
9.2.2 Itsemyötätunto ja työuupumus 

 

Itsemyötätunto korreloi negatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi 

uupumusasteisen väsymyksen (-.391**), heikentyneen ammatillisen itsetunnon 

(-.294**) ja kyynistyneisyyden (-.316**) kanssa. Mitä itsemyötätuntoisempia 

vastaajat olivat, sitä vähemmän he kokivat työuupumusoireita. 

 

Itsekritiikki korreloi positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi uupumusasteisen 

väsymyksen (.397**) ja kyynistyneisyyden (.313**) kanssa. 

 

9.2.3 Perfektionismi ja työuupumus 

 

Perfektionistiset huolet korreloivat positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi sekä 

uupumusasteisen väsymyksen (.438**), heikentyneen ammatillisen itsetunnon 

(.253*) että kyynistyneisyyden kanssa (.305**).  
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Perfektionistiset pyrkimykset korreloivat negatiivisesti ja tilastollisesti 

merkitsevästi heikentyneen ammatillisen itsetunnon kanssa (-.212*). 

Perfektionistiset pyrkimykset eivät siis tämän tutkimuksen perusteella altista 

työuupumukselle vaan voivat jopa suojata opettajia ammatillisen itsetunnon 

heikkenemiseltä. 

 

 

9.3 Perfektionismi- ja itsemyötätuntoryhmien muodostaminen 

 

Klusterianalyysin Two-step menetelmän avulla pyrin selvittämään, minkälaisia 

ryhmiä opettajista voidaan muodostaa perfektionismin ja itsemyötätunnon 

perusteella. Ryhmien lukumäärää ei määritelty etukäteen vaan ohjelma määritti 

ryhmät automaattisesti tilastollisten tekijöiden (BIC-arvo) perusteella. 

 

9.3.1 Perfektionismiryhmät 

 

Two-step analyysin mukaan perfektionismin kohdalla neljän ryhmän ratkaisu sopi 

aineistoon parhaiten. Vastaajat jaettiin perfektionististen huolten ja pyrkimysten 

perusteella neljään ryhmään. Tulos vastasi Ståhlbergin ym. (2019) tutkimuksissa 

saatuja tuloksia, joten nimesin ryhmät samalla tavalla. Suurin osa vastaajista 

(36,6 %) kuului huolestuneiden ryhmään. 

 

Taulukko 9. Perfektionismiryhmien keskiarvot 

 
 Perfektionistiset huolet 

M 
Perfektionistiset  
pyrkimykset M  
 

Perfektionistit (21,6%) 3,47 4,77 

Huolestuneet (36,6%) 3,09 3,91 

Kunnianhimoiset (23,5%) 1,85 4,26 

Ei-perfektionistit (18,3%) 1,97 3,36 

 

Perfektionistien ryhmällä sekä perfektionistiset pyrkimykset (M =4,77) että 

perfektionistiset huolet (M =3,47) olivat muita ryhmiä korkeampia. 

Huolestuneiden ryhmällä perfektionistiset pyrkimykset olivat matalampia (M 

=3,91) kuin perfektionisteilla ja kunnianhimoisilla mutta huolet korkeita (M =3,09). 

Kunnianhimoisten ryhmällä pyrkimykset olivat korkeita (M =4,26) mutta huolet 
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kaikista matalimpia (M =1,85). Ei-perfektionistien ryhmällä sekä pyrkimykset (M 

=3,36) että huolet (M =1,97) olivat selkeästi alle kaikkien vastaajien keskiarvon 

(4,08 & 2,68).  

 

Kruskalin-Wallisin testin perusteella ryhmien väliset keskiarvot erosivat toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi sekä perfektionististen huolten että perfektionististen 

pyrkimysten kohdalla (p<.001). 

 

9.3.2 Itsemyötätuntoryhmät  

 

Two-step analyysin mukaan itsemyötätunnon kohdalla kolmen ryhmän ratkaisu 

sopi aineistoon parhaiten. Vastaajat jaettiin itsekritiikin ja itsemyötätunnon 

perusteella kolmeen ryhmään, jotka nimesin alhaisen itsemyötätunnon, 

keskitason itsemyötätunnon ja korkean itsemyötätunnon ryhmiksi. Suurin osa 

vastaajista (41,2 %) kuului keskitason ryhmään.   

 

Taulukko 10. Itsemyötätuntoryhmien keskiarvot 

 
 Itsekritiikki M Itsemyötätunto M  

 

Alhainen itsemyötätunto 
(22,2 %) 

4,09 3,01 

Keskitason 
itsemyötätunto (41,2 %) 

2,72 3,48 

Korkea itsemyötätunto 
(36,6 %) 

1,64 4,32 

 

Alhaisen itsemyötätunnon ryhmällä itsekritiikki oli korkealla (M=4,09) ja 

itsemyötätunto alhaisella (M=3,01) tasolla. Keskitason ryhmällä sekä itsekritiikki 

(M=2,72) että itsemyötätunto (M=3,48) olivat nimensä mukaisesti keskitasoa. 

Korkean itsemyötätunnon ryhmällä itsemyötätunto oli korkealla (M=4,32) ja 

itsekritiikki alhaisella (M=1,64) tasolla.  

 

Kruskalin-Wallisin testin perusteella ryhmien väliset keskiarvot erosivat toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi sekä itsemyötätunnon että itsekritiikin kohdalla 

(p<.001). 
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9.3.3 Yhdistelmäryhmät 

 

Lopuksi muodostin vielä yhdistelmäryhmät, jossa tarkasteltiin vastaajien 

jakautumista ryhmiin perfektionististen huolten, perfektionististen pyrkimysten, 

itsekritiikin ja itsemyötätunnon suhteen. Analyysin mukaan kahden ryhmän 

ratkaisu sopi aineistoon parhaiten. Nimesin ryhmät itsekriittisiksi opettajiksi ja 

itsemyötätuntoisiksi opettajiksi. Myötätuntoisia opettajia oli prosentuaalisesti 

enemmän kuin itsekriittisiä mutta ero oli melko pieni (ks. Taulukko 11).  

 

Taulukko 11. Yhdistelmäryhmien keskiarvot  

 
 Itsekritiikki 

M 
Itsemyötätunto 
M 

Perfektionistiset 
huolet M 

Perfektionistiset 
pyrkimykset M  

Itsekriittiset 
opettajat  
(45,8 %) 

3,44 3,26 3,32 4,31 

Itsemyötätuntoiset 
opettajat  
(54,2 %) 

1,95 4,04 2,14 3,88 

 

Itsekriittisillä opettajilla itsekritiikki (M=3,44), perfektionistiset huolet (M=3,32) ja 

perfektionistiset pyrkimykset (M=4,31) olivat kaikkien vastaajien keskiarvoa 

korkeampia. Itsemyötätunto (M=3,26) oli vain hieman kaikkien vastaajien 

keskiarvoa korkeampi (M=3,06) mutta selkeästi toista ryhmää matalampi. 

Itsemyötätuntoisilla opettajilla tilanne oli päinvastainen: itsemyötätunnon 

keskiarvo (M=4,04) oli kaikkien vastaajien keskiarvoa korkeampi, kun taas 

itsekritiikki, perfektionistiset huolet ja perfektionistiset pyrkimykset olivat 

matalampia.  

 

Kruskall-Wallisin testin perusteella ryhmien väliset keskiarvot erosivat toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi kaikkien summamuuttujien kohdalla (p<.001).  

 

9.4 Ryhmien väliset erot työuupumuksessa 

 
Kolmanteen tutkimuskysymykseen etsin vastausta Kruskalin-Wallisin testin 

avulla. Tavoitteena oli siis selvittää, miten perfektionismin ja itsemyötätunnon 

perusteella muodostetut ryhmät eroavat toisistaan työuupumuksen suhteen. 

Riippuvina muuttujina olivat työuupumuksen ulottuvuudet ja ryhmittelevinä 

muuttujina muodostetut ryhmät.  



 

   

 

50 

50 

Taulukko 12. Itsemyötätuntoryhmien työuupumuksen keskiarvot 

 
 Alhainen  

itsemyötätunto 
Keskitason 

itsemyötätunto 
Korkea  

itsemyötätunto 

 N = 34 N = 63 N=56 

 M                 s M                 s M                s 

Uupumusasteinen  
väsymys 

4,17            1,11 3,83            1,09 3,08           1,04 

Heikentynyt 
ammatillinen 

itsetunto 

2,14            0,84 2,04            0,64 1,81           0,63 

Kyynistyneisyys 2,35           0,97 2,19            0,95 1,78           0,85 

M= keskiarvo 
s= keskihajonta 

   

 

Alhaisen itsemyötätuntoryhmän opettajilla oli korkein keskiarvo ja korkean 

itsemyötätuntoryhmän opettajilla matalin keskiarvo kaikissa työuupumuksen 

ulottuvuuksissa, mutta Kruskalin-Wallisin testin perusteella ryhmien välinen ero 

oli tilastollisesti merkitsevä vain uupumusasteisen väsymyksen ja 

kyynistyneisyyden kohdalla (p<.05).  

 
Taulukko 13. Perfektionismiryhmien työuupumuksen keskiarvot 
 

 Perfektionistit Huolestuneet Kunnianhimoiset Ei- 
perfektionistit 

 N = 33 N = 56 N=36 N=28 

 M         s M         s M        s M         s 

Uupumus- 
asteinen  
väsymys 

3,95     1,32 4,00     0,99 3,18    1,07 3,11    1,25 

Heikentynyt  
ammatillinen 

 itsetunto 

2,00     0,82 2,18    0,66 1,68    0,59 1,95    0,60 

Kyynistyneisyys 1,95     0,79 2,38    0,97 1,76    0,74 2,04    1,13 

 

 

Huolestuneiden ryhmällä oli korkein keskiarvo kaikissa työuupumuksen 

ulottuvuuksissa mutta Kruskalin-Wallisin testin perusteella ryhmien väliset erot 

olivat tilastollisesti merkitsevä vain uupumusasteisen väsymyksen ja 

heikentyneen ammatillisen itsetunnon (p<.05) muttei kyynistyneisyyden kohdalla.  
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Taulukko 14. Yhdistelmäryhmien työuupumuksen keskiarvot 
 

 Itsekriittiset  
opettajat  

Itsemyötätuntoiset 
opettajat 

 N = 70 N = 83 

 M           s M           s 

Uupumusasteinen väsymys 4,07      1,18 3,26      1,09 

Heikentynyt ammatillinen itsetunto 2,07      0,78 1,91      0,61 

Kyynistyneisyys 2,31      0,99 1,88      0,86 

 

Itsekriittisillä opettajilla oli korkeampi keskiarvo kaikkien uupumusulottuvuuksien 

kohdalla mutta Kruskalin-Wallisin testin perusteella tilastollisesti merkitsevää 

eroa ei löytynyt heikentyneen ammatillisen itsetunnon kohdalla. 

Uupumusasteisen väsymyksen ja kyynistyneisyyden kohdalla erot olivat 

tilastollisesti merkitseviä (p<.05).    
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10  Pohdintaa 
 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada lisää tietoa siitä, millainen rooli 

itsemyötätunnolla ja perfektionismilla on suomalaisten luokanopettajien 

työuupumuksessa. Työuupumus on alati kasvava ongelma suomalaisten 

opettajien keskuudessa (OAJ, 2021). Kuten johdannossa totesin, opettajan 

työssä on tällä hetkellä monia opettajia merkittävästi kuormittavia tekijöitä. OAJ:n 

(2021) teettämän selvityksen mukaan työn kuormittavuus, työmäärän 

lisääntyminen ja palkkataso ovat yleisimpiä syitä opettajien alanvaihdon taustalla. 

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa OAJ:n sivuilla (2021) julkaistussa 

uutisessa seuraavasti: ”Eniten muita uravaihtoehtoja pohtivat he, joilla on 

matalimmat lähtöpalkat ja korkeimmat opetusvelvollisuudet. Selvää on, että 

erityisesti heidän työtaakkaansa pitää saada kevennettyä ja palkkaa parannettua. 

Tämä on työnantajalla edessään kevään neuvottelukierroksella.” OAJ on 

tarjonnut myös käytännöllisiä ratkaisuehdotuksia tilanteen parantamiseksi: 

esimerkiksi opettajamitoitus (Hongisto, 2019) ja uran alussa olevien opettajien 

mentorointi (OAJ, 2021). Päättäjillä ja työnantajilla on siis oma vastuunsa 

tilanteen parantamisessa. Myös OAJ:n työsuojelun ja työhyvinvoinnin 

erityisasiantuntija Teija Golnick toteaa Opettaja-lehdessä, ettei työuupumus ole 

pelkästään yksilön itse ratkaistavissa oleva ongelma. Opettajan oman 

ajattelutavan muovaamisen lisäksi tarvitaan esimiehen ja kollegoiden tukea sekä 

myös rakenteellisia muutoksia. (Tikkanen, 2020.)  

 

Opettajien työuupumuksesta löytyy runsaasti Suomessakin tehtyä tutkimusta 

(Hakanen, 2006; Salmela-Aro, Upadyaya & Hietajärvi, 2020; Saloviita & 

Pakarinen, 2021) ja opettajien työuupumus on myös suosittu opinnäytetöiden 

aihe. Perfektionismin ja itsemyötätunnon yhteyttä opettajien työuupumukseen ei 

ole Suomessa kuitenkaan aiemmin tutkittu. Perfektionismin ja työuupumuksen 

välisestä suhteesta löytyy maailmalta runsaasti tutkimustietoa, ja 

perfektionististen huolten on todettu olevan merkittävä työuupumukselle altistava 

tekijä (Gould, 1996; Stoeber & Rennert, 2008; Zhang, Gan, & Cham, 2007; Hill & 

Curran, 2016). Suomalaisten luokanopettajien kohdalla aiheesta ei löydy 

juurikaan tutkimustietoa. Perfektionismin ja itsemyötätunnon välisestä suhteesta 
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löytyy jonkin verran tutkimuksia, joissa muuttujien väliltä on löydetty negatiivinen 

yhteys (Fong & Cai, 2019; Lizmore, Dunn & Dunn, 2017; Ferrari ym., 2018; 

Linnett & Kibowski, 2020). Negatiivisella perfektionismilla on tutkimusten mukaan 

monia yksilön kannalta haitallisia seurauksia ja itsemyötätunnon puolestaan on 

todettu tukevan yksilön hyvinvointia monin eri tavoin (Linnett & Kibowski, 2020). 

Itsemyötätunnon negatiivinen ulottuvuus (itseen kohdistuva arvostelu, 

eristäytyminen ja yli-identifikaatio), joka tässä tutkimuksessa nimettiin 

itsekritiikiksi, on käsitteellisesti hyvin lähellä perfektionistisia huolia. Molemmissa 

korostuu epäonnistumisen pelko ja voimakas kriittisyys itseä kohtaan, joiden 

molempien tiedetään altistavan uupumukselle ja masennukselle (Richardson 

ym., 2020; Gluschkoff ym., 2017). Itsemyötätunto (ystävällisyys itseä kohtaan, 

jaettu ihmisyys ja tietoinen läsnäolo) puolestaan on paras vastavoima 

itsekriittiselle ja armottomalle ajattelulle.  

 

Tässä tutkimuksessa itsemyötätunto oli negatiivisessa yhteydessä 

perfektionistisiin huoliin, itsekritiikkiin ja työuupumuksen kaikkiin ulottuvuuksiin. 

Mitä itsemyötätuntoisempia vastaajat olivat, sitä vähemmän he kokivat 

perfektionistisia huolia ja työuupumusoireita. Itsekritiikin ja perfektionististen 

huolten väliltä löytyi oletetusti positiivinen yhteys. Itsekritiikki oli positiivisessa 

yhteydessä uupumusasteiseen väsymykseen ja kyynistyneisyyteen, ja 

perfektionistiset huolet kaikkiin työuupumuksen ulottuvuuksiin. Perfektionistiset 

pyrkimykset eivät olleet yhteydessä työuupumukseen vaan korrelaatiomatriisin 

perusteella jopa suojasivat opettajia ammatillisen itsetunnon heikkenemiseltä. 

Tämä tulos on yhtenevä Hillin ja Curranin (2016) meta-analyysin tulosten kanssa. 

 

Perfektionismiryhmistä huolestuneiden ryhmän keskiarvot olivat muita ryhmiä 

korkeampia kaikkien työuupumuksen ulottuvuuksien osalta. Tämän ryhmän 

opettajilla perfektionistiset huolet olivat korkealla mutta perfektionistiset 

pyrkimykset suhteellisen matalalla tasolla. Tulos vahvistaa aiemmat 

tutkimustulokset siitä, että perfektionistiset huolet ovat yhteydessä 

uupumusoireisiin, mutta perfektionistisen pyrkimysten kohdalla yhteyttä ei löydy 

(Hill & Curran, 2016). Korkean itsemyötätuntoryhmän keskiarvot olivat kahteen 

muuhun ryhmään verrattuna matalimmat uupumusasteisen väsymyksen ja 

kyynistyneisyyden osalta, mikä viittaa aiempien tutkimusten (Roeser ym. 2013; 
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Sauve, 2017) mukaisesti siihen, että itsemyötätunnolla on merkittävä rooli 

uupumukselta suojaavana tekijänä. Yhdistelmäryhmien keskiarvojen tarkastelu 

osoitti myös, että ne opettajat, joilla oli alhainen itsemyötätunto sekä voimakas 

itsekriittisyys ja taipumus perfektionistisiin huoliin, kokivat enemmän 

uupumusasteista väsymystä kuin opettajat, joilla tilanne oli päinvastainen.  

 

Tähän tutkimukseen osallistuneista opettajista yli puolet (58,2%) kuuluivat 

huolestuneiden ja perfektionistien ryhmään (ks. Taulukko 9), joille molemmille oli 

ominaista korkeat perfektionistiset huolet. Tämä antaa viitteitä siitä, että monilla 

suomalaisilla luokanopettajilla on taipumusta negatiiviseen perfektionismiin. 

Alhaisen itsemyötätunnon ryhmään kuului 22,2 % vastaajista (ks. Taulukko 10) 

eli joka viidennellä tutkimukseen osallistuneesta opettajasta on taipumus 

voimakkaaseen itsekritiikkiin ja armottomaan suhtautumiseen itseä kohtaan. 

Tutkimuksen otos oli kuitenkin sen verran pieni, että tutkimusta aiheesta tarvitaan 

lisää, jotta voidaan tehdä koko populaatiota koskevia päätelmiä. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistivat oletukseni siitä, että kriittinen ja vaativa 

suhtautuminen itseen lisää riskiä sairastua työuupumukseen (Stoeber & Rennert, 

2008; Richardson ym., 2020). Tässä tutkimuksessa kriittinen asenne itseä 

kohtaan oli operationalisoitu perfektionistisiksi huoliksi ja itsekritiikiksi, joista 

molemmat olivat positiivisessa yhteydessä työuupumukseen. Perfektionististen 

pyrkimysten kohdalla yhteys oli kuitenkin erilainen, mikä vahvistaa useiden 

tutkimusten tulokset perfektionismin moniulotteisesta luonteesta (Stoeber & 

Rennert, 2008; Zhang, Gan & Cham, 2007, Hill & Curran). Ei siis voida sanoa 

yksioikoisesti, että perfektionismi on puhtaasti negatiivinen piirre, joka altistaa 

uupumukselle. Jotta oikeasti ymmärretään, mistä ilmiössä on kyse, tulee 

tarkastella, mitkä ominaisuudet perfektionismissa heikentävät yksilöiden 

psykologista hyvinvointia. Hillin ja Curranin (2016) mukaan ankaruus itseä 

kohtaan on yksilön hyvinvoinnin kannalta perfektionismin haitallisin piirre. 

Erinomaisuuteen pyrkiminen ei siis ole yksilölle haitallista, ellei siihen yhdisty 

voimakas epäonnistumisen pelko ja muut neuroottiselle perfektionismille 

tyypilliset piirteet (Stoeber & Rennert, 2008). Itsemyötätunto korreloi 

negatiivisesti perfektionististen huolten kanssa, mikä vahvistaa näkemyksen siitä, 

että itsemyötätuntoa vahvistavat interventiot voisivat olla hyödyksi etenkin niille 
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opettajille, joilla on taipumus negatiiviseen perfektionismiin. Hiçdurmazin & 

Aydinin (2017) tutkimus osoitti, että itsemyötätunto voi katkaista negatiivisen 

perfektionismin ja sen haitallisten seurausten välisen yhteyden. Itsemyötätunto 

siis voi suojata yksilöä perfektionismin haitallisilta vaikutuksilta.  

 

Vaikka on tärkeää tarkastella työuupumukselle altistavia rakenteellisia ongelmia, 

eikä sysätä vastuuta työhyvinvoinnista yksilöiden harteille, yksilön 

vaikutusmahdollisuuksia ei tule silti väheksyä. Maailmalta löytyy monia 

itsemyötätunnon vahvistamiseen kehitettyjä interventioita, joilla on Ferrarin ja 

kumppaneiden (2019) meta-analyysin perusteella tieteellisesti todistettua 

vaikuttavuutta. Suomessakin itsemyötätunnon rooli yksilöiden ja yhteisöjen 

hyvinvoinnin tukemisessa saa alati lisää ymmärrystä. Jyväskylän yliopisto toteutti 

yhdessä Nyyti ry:n kanssa Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeen, jonka 

tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön itsemyötätuntoa koskevaa 

tietotaitoa. Käytännössä tätä toteutettiin kouluttamalla henkilöstöä ja tarjoamalla 

opiskelijoille projektitoimintaa ja myötätuntomentorointia. (Jyväskylän yliopisto, 

2021.) Hankkeeseen liittyen ei ole vielä julkaistu tutkimuksia mutta hankkeesta 

löytyisi varmasti hyödyllisiä käytänteitä, joita voitaisiin soveltaa myös opettajien 

työhyvinvoinnin tukemisessa. Opettajien olisi tärkeää saada lisää tietoa 

itsemyötätunnon hyödyistä ja keinoja sen vahvistamiseen sekä heidän oman 

jaksamisensa että myös oppilaiden hyvinvoinnin kannalta. Itsemyötätuntotaitojen 

opettaminen tulisi aloittaa niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista - mieluiten 

jo päiväkodissa. Koska itsemyötätunnon suojaavasta roolista työuupumuksen 

ehkäisyssä löytyy koko ajan enemmän tieteellistä näyttöä, olisi Suomessakin 

syytä toteuttaa opettajille jokin itsemyötätuntoa vahvistava interventio. Tässä 

olisikin yksi tärkeä jatkotutkimusaihe.  

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella yksilön suhtautuminen itseen 

(itsemyötätunto ja perfektionismi) on tärkeä ja merkittävä näkökulma opettajien 

työuupumuksen tarkastelussa. Professori Pihlström (2018) puhuu meliorismista, 

jossa tunnistetaan kärsimys ja ongelman taustalla vaikuttavat tekijät mutta myös 

yksilöiden ja yhteisöjen keinot, joilla voidaan aktiivisesti tähdätä tilanteen 

parantamiseen. Tällaista ajattelua voitaisiin hyödyntää myös opettajien 

uupumusepidemian ratkaisemisessa. Sekä työuupumukselle altistavista 



 

   

 

56 

56 

ympäristötekijöistä että yksilöllisistä tekijöistä tarvitaan lisää tutkimustietoa. Yksi 

jatkotutkimusaihe voisikin olla näiden näkökulmien yhdistäminen, jolloin voitaisiin 

esimerkiksi selvittää, toimiiko itsemyötätunto välittävänä muuttujana 

työuupumuksen ja työn vaatimusten välillä.  
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