
Voi hyvin opettaja!
- Näkökulmia opettajien työssäjaksamisesta



Sinä tiedät 
kuinka!

Focus oman pään sisällä





Resilienssi eli psyykkinen 
palautumiskyky haastavista tilanteista

• Psyykkinen ominaisuus, jonka 
kehittymiseen vaikuttavat 
kasvatus, biologiset 
ominaisuudet, genetiikka ja 
kokemukset  

• Muuttuva tila, joka yleensä 
vahvistuu iän myötä  

• Itsestä huolehtiminen on 
keskeistä resilienssin 
vahvistamisessa



VAATIVUUS

• ”Tuntuu, että koko ajan on 
tehtävä jotain, saatava aikaan 
tai pidettävä asiat ja 
tapahtumat järjestyksessä. 
Mikään ei oikein riitä ja 
riittämättömyyden ja 
huonommuuden tunne vaanii. 
Tulee stressiä ja fyysisiä 
oireita. On vaikea rentoutua”



Olemisen tila 
- vaativuuden ja suorittamisen vastakohta
• Henkistä ja fyysistä rentoutta 

kiireenkin keskellä. 

• Keskeistä läsnäolo ja levollinen 
oleminen 

• Aktiivinen ja tuottava tila. Asiat 
pelkistyvät ja saavat niille kuuluvat 
mittasuhteet. Tärkeät asiat nousevat 
esiin ja osataan keskittyä 
olennaiseen. 

• Ei rasita, koska ihminen toimii 
sisäisen motivaation 
kannattelemana. 

• Tekĳää eivät ohjaa ulkoa päin tulevat 
vaatimukset ja odotukset. Kiirettä ei 
ole.



On todella 
merkityksellistä 
välillä tarkistaa 

mistä 
näkökulmasta 

asiaa tarkastelee!



Olla yhteydessä omiin 
syvempiin arvoihinsa

Mitä se tarkoittaa opettajalle tai rehtorille?





”Ei meitä työn tekeminen väsytä, 
vaan työn tekemisen taustalla 

olevat väärät arvot”
- Lorenz Backmann



Ihmisellä on 
kaksi 

perustarvetta:
Tulla nähdyksi 
Tulla kuulluksi



Mikä on opettajan 
perustehtävä?

• Kuinka monessa koulussa 
tätä on mietitty uuden OPS:in 
tultua voimaan? 

• Tämän hetken haasteet 
opettajien perustehtävässä: 
erittäin haastavasti 
käyttäytyvät lapset ja perheet, 
integraatio ja uusi OPS. 

• Väsyttävin ristiriita on silloin, 
kun kokee tekevänsä työtä, 
joka on kaukana 
perustehtävästä.



Onko tämä missiosi?



Mitä kannattaa 
tehdä?

Itseä hoivaava asenne



Uskallatko päästää irti?
Hallinnan aika on ohi!





Omat rajat
Ja kaikki on mahdollista!



Parettoman periaate:
 Sosiologi Vilfredo Federico Pareto (1897) 

20 % panostuksella 80 % tuotto



• Tavoitteiden saavuttaminen minimaalisin ponnistuksin 

• Ei jatkuvaa ponnistelua, vaan valikoivaa ponnistelua 

• Selkeää asianmukaista keskittymistä oikeisiin asioihin 
joka tasolla 

• Vahvistetaan asioita, joista on suuri hyöty 

• Tehokasta ajankäyttöä oikeiden asioiden kanssa



Millainen suhde sinulla on 
kiireeseen?

• Kiire on tunne 

• Kiire on valinta 

• Kiire on uskomus 

• Erota sisäinen kiire ja 
ulkoinen kiire 

• Kiire on eri asia kuin 
aikataulut 

• Kiire antaa mahdollisuuden 
olla poissaoleva



Millaisella aikakäsityksellä 
teet töitä?

• Polykroninen 

• Syklinen 

• Lineaarinen 

• Periodinen



Loman vaikutus kestää kaksi 
viikkoa!



Muista nämä:

• Ennakoi, ennakoi ja ennakoi! 

• Kuinka ison osan elämääsi haluat työn olevan? 

• Päämäärä mielessä koko ajan. 

• Palautumisesta ei voi ottaa lainaa. Stressi kertyy 
mieleen ja kroppaan. 

• Hyväksy vain palauttava uni!



• Ihminen on suunniteltu niin, että päivän rasitukset 
nollataan yön aikana. 

• Omia ajatuksiaan voi vaihtaa. Voit päättää kuinka 
ajattelet. Aivot eivät tiedä mikä on totta. 

• Asenne ratkaisee aina. 

• Se lisääntyy mihin huomio kiinnittyy.



Opettele hi-das-ta-maan!



Hyvinvoivien ja rentojen kasvattajien hyvä olo siirtyy lapsiin!




