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Osio 1: Burnout, Sanna Laakkio (kesto 00:01 – 24:38)
1) Minkä ikäisenä ja miten Sanna aloitti työuransa?
V: Sanna aloitti työuransa jo 11-vuotiaana. Siitä lähtien hän on tehnyt töitä, josta on saanut palkkaa. 
Sannan ensimmäinen työpaikka oli hänen äitinsä työpaikalla.

2) Miten Sanna suhtautuu haasteisiin?
V: Haasteet saavat Sannan innostumaan, käärimään hihansa ja kysymään koska aloitetaan.

3) Miten Sanna päätyi Markkinointiliiton toiminnanjohtajaksi?

V: Hän kuuli edeltäjänsä irtisanoutuneen ja selvitti minkälaista tyyppiä hommaan haetaan ja laittoi 
hakemuksensa ja cv:nsä liiton hallitukselle ja tarjoutui ottamaan pestin.

4) Miten Sanna huomasi olevansa loppuun palanut?
V: Burnout ei tule yhtäkkiä eikä usein johdu ainoastaan työstä. Jokaisella elämänalueella oli vaikeaa, ei 
ainoastaan töissä. Ensin meni uni ja tuli yleinen voimattomuuden tunne. Oli paljon harteilla eikä oikein 
voinut vaikuttaa mihinkään. Siitä seurasi turhautuminen. Kaikki tuntui merkityksettömältä.

5) Minkälaisia tunteita burnoutiin liittyy?

V: Oikeastaan mikään ei tunnu miltään. Turhautuminen ja voimattomuus, tulee sellainen olo kuin olisi 
itsensä ulkopuolella ja tarkkailisi omaa tekemistään sivusta. Kaikki tekeminen tuntuu näennäiseltä ja 
turhalta.

6) Miten Sannan toiminta on burnoutin jälkeen muuttunut?

V: Sanna eli ennen burnoutia muille, nyt hän elää itselleen. Koko tapa nähdä elämä on muuttunut. Hän 
ei käsikirjoita elämäänsä eteenpäin, kuten ennen teki. Kun on rehellinen itselleen, kykenee myös 
tekemään muille hyvää. Hän miettii jokaisen asian kohdalla tekeekö tämä minulle hyvää.
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Osio 2: Burnout, Sanna Laakkio (kesto 24:38 – 39:58)

7) Mitä tarkoittaa Sannan mukaan olla liian reipas?
V: Ihmisen ei pitäisi elää muiden odotuksille ja tarpeille. Kun siirtyy työelämään, ei saisi kadottaa 
lapsenomaisuuttaan. Jos ei esimerkiksi ymmärrä jotain, pitäisi uskaltaa kysyä ja kertoa 
ymmärtämättömyytensä. On tärkeää ymmärtää kokonaisuus ja se mihin oma tekeminen työssä liittyy. 
Miten oma työpanos edesauttaa kokonaisuutta. Arvontuotannon ketjussa jokaisella on oma paikkansa, 
joka pitäisi jokaisen ymmärtää. Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota tekemisen sijaan aikaansaamiseen. 
Merkityksellisyys koostuu pienistä asioista.

8) Miten liiasta reippaudesta voi päästä eroon?
V: Pitää olla rakkaudellisesti rehellinen. Kannattaa kysyä itseltään miksi pitää tehdä ja pitääkö oikeasti 
tehdä. Enemminkin pitäisi kiinnittää huomiota aikaansaamiseen.

9) Miten sanoa ei?
V: Kannattaa harjoitella omien tunteiden sanoittamista muille myös työpaikalla. Kerro rehellisesti mikä 
tunne herää, kun joku pyytää sulta jotain. Tunne on niin henkilökohtainen, ettei kukaan voi sanoa, ettei 
sulla voi olla tuollaista tunnetta.

10) Sannan mukaan elämän kauneus alkaa elää haavoittuvuudessa, mitä hän tällä tarkoittaa?
V: Kiinnostavimmat ihmiset on täynnä säröjä. Jokaisella ihmisellä on vajavaisuuksia ja pelkoja. Ne tulisi 
näyttää rehellisesti myös työelämässä. Kun pelottaa tai on epävarma, se pitäisi uskaltaa kertoa. Mitä 
enemmän valtaa ja statusta ihmisellä on, sitä huonommin epävarmuuksiin suhtaudutaan. Sannan 
mielestä on kuitenkin tärkeää sanoa, ettei tiedä, kun näin on.

11) Miten Sannan mukaan voi ehkäistä loppuun palamista?
V: Pitäisi panostaa nuoriin aikuisiin ja vanhemmuuden tukemiseen. Ihmisten tulisi tuntea itsensä 
paremmin ja pärjätä arjessaan. Suhtauduttaisiin lempeästi toisiimme. 
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