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4. Palautumisen merkitys työssä

Tavoite:

Huomioimme palautumisen merkityksen oman
hyvinvoinnin kannalta. Osaamme

ottaa palauttavat tauot osaksi työpäivää.

Lisämateriaalia:
http://www.muistiterveys.�i/materiaalit/muistiterveys/

Kirja: Jaakkola, K. 2018 Palaudu & Vahvistu

Tunnistatko kuinka kehosi ja
mielesi viestii stressistä?

Mistä tiedät, että palaudut?

Muisti työssä -hankkeen materiaalia
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Palautuminen -

Uusi työelämäntaito
Palautuminen

Mitä kehossamme tapahtuu:

Palautumisprosessin ytimessä on autonomisen hermoston
parasympaattinen osa, joka saa aikaan esim. sydämen
sykkeen ja verenpaineen laskun. Parasympaattisen
hermoston aktivaatiota kutsutaan myös lepää ja sulata –
tilaksi.

Autonomisen hermoston sympaattinen osa eli taistele tai
pakene – tila aktivoituu stressitilanteessa. Ohi menevät
stressitilanteet eivät ole ongelma terveelle ihmiselle. Jos
kuorma on kohtuullinen, suurin osa meistä kestää sitä.
Ongelmia alkaa syntyä silloin, kun stressi muuttuu
krooniseksi ja toistuvaksi ja ”uhkatutkat” jäävät päälle. Keho
on jäänyt jumiin sympaattisen hermoston aktiivisuus tilaan ja
tämän jatkuvan stressitilan seurauksena voi olla mm.
ylivireyttä, ahdistusta, unihäiriöitä, sydän- ja
verenkiertosairaus, muistiongelmia, diabetes, vastustuskyvyn
heikkenemisestä johtuva sairaus.

Stressi syntyy yhtä lailla ulkoisista uhkista kuin myös
ajatuksista ja tunnekokemuksistakin.

Lähde: Jaakkola, K. 2018 Palaudu & Vahvistu, 35

Lisämateriaalia:

3.10.2019 Palautuminen/Niina Lappalainen
http://www.muistiterveys.�i/muistinhuoltoiltojen-
materiaalit/

https://www.ttl.�i/kroppa-ja-nuppi-kuntoon/palautuminen-
on-tarkea-osa-elamantapamuutosta/

Nykypäivän työ on jatkuvaa muutosta, uuden oppimisen tarvetta.
Teknologistumisen myötä työn tekemisen tahti on muuttunut
nopeammaksi, on alituinen kiire, todo-lista vain kasvaa - ”sitku” -aikaa
ei enää ole. Myös vapaa-aikamme on muuttunut kiireisemmäksi, emme
malta rauhoittua. Tulee helposti tunne, että ei saa mitään aikaiseksi,
kiire ja stressi vain kasvavat. Kuormittumisen pitkittyessä jaksamisen
rajat tulevat vastaan.

Palautumisen tarve korostuu erityisesti aivotyössä, koska nykyinen
työn tekemisen kulttuuri kiireineen ja keskeytyksineen kuormittaa
erityisesti aivoja. Lisäksi työn ulkopuoliset asiat kuten elämän kriisit,
harrastukset, heikko fyysinen kunto lisää palautumisen tarvetta.

Palautuminen suojaa stressin haitallisten vaikutusten kasaantumiselta.
Palautuaksemme tarvitsemme aikaa levolle niin työssä kuin vapaalla.
Palautuminen antaa aivojen, kehon ja mielen irrottautua ja elpyä
kuormituksesta. Palautuminen edistää hyvinvointiamme sekä työn
sujuvuutta ja tuloksellisuutta.

Työ ja vapaa-aika sekoittuvat –
palaudutko riittävästi jaksaaksesi?

Kun työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy,
korostuu työstä irtaantuminen,
palautuminen ja jaksaminen
entisestään. Aivomme saattavat
työskennellä työasioiden parissa
viikonloppuisin ja lomilla. Jos emme
kiinnitä asiaan huomiota jatkuvat
ärsykkeet häiritsevät
keskittymistämme, kun teemme töitä
ja toisaalta taas ne häiritsevät
palautumistamme vapaa-ajallamme.

Lähde: Piia Peipponen
https://www.ukko.�i/blogi/tyoelama-
tulevaisuudessa/

Vapaalla kannattaa
tehdä eri asioita kuin
töissä. Jos töissä
käyttää paljon

älylaitteita, vapaalla voi
olla viisasta pitää niistä

taukoa.
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Palautumiseen vaikuttavat tekijätKuormituksen ja palautumisen tasapaino

Jos ei palaudu riittävästi, sympaattinen hermosto on koko ajan
aktiivinen ja elimistö ylivirittyy. Tällöin puhutaan palautumisvajeesta,
jonka seurauksena elimistön puolustusjärjestelmä sekä työkyky
heikkenee, jolloin pahimmillaan tilanne etenee työuupumukseen.

Riittävän pitkä ja laadultaan hyvä yöuni riittää useimmille
palautumiseen silloin, kun myös valveillaoloaikaan sisältyy palauttavia
hetkiä. Hyvä kunto lisää myös jaksamista. Kun jaksaa suoriutua päivän
vaatimuksista ja viettää myös aktiivista vapaa-aikaa, yleensä on
palautunut riittävästi.

Unihäiriöt, keskittymiskyvyttömyys, muistiongelmat ja asioihin
reagoiminen voimakkaasti tunteella voivat olla merkkejä siitä, että
palautuminen on ollut pitkään puutteellista.

Lähde: https://anna.�i/hyvinvointi/terveys/palautuminen-on-entista-tarkeampaa

Lisämateriaalia:

9.5.19 Stressi, hyvinvoinnin vihollinen?/Tuula Keto
http://www.muistiterveys.�i/muistinhuoltoiltojen-materiaalit/

Palautuminen työpäivän aikana muuntavana tekijänä työn
vaatimusten ja palautumisen seurausten välisessä yhteydessä
https://trepo.tuni.�i/handle/10024/103852

Uupumusasteisen väsymyksen pysyvyys kahden vuoden aikana:
yhteydet työstä palautumiseen vapaa-ajalla https://www.helsinki.�i/
sites/default/�iles/atoms/�iles/kinnunen_ym_psykologia_2017.pdf

Liian rankka liikunta on pahin virhe
stressaantuneena

Stressaantuneenakin on tärkeää harrastaa
liikuntaa, mutta pitäisi malttaa liikkua

rauhallisesti, vaikkapa kävellen.
Korkeasykkeinen treeni ei henkisesti

kuormittunutta palvele.

ylilääkäri Jari Parkkari Tampereen
urheilulääkäriasemalta

Palautumisen kulmakivet

• Uni on tärkein palautumisen
edistäjä

• Säännöllinen liikkuminen
tukee palautumista

• Ruokavaliolla on tärkeä rooli
palautumisessa – tasainen
ateriarytmi, kohtuullisen
kokoiset ja monipuoliset
ateriat

• Irrottautuminen työstä –
harrastukset, sosiaaliset
suhteet jne

Palautumisen kompastuskivet

• Alkoholilla rentoutuminen
• Tupakka, nuuska
• Epäterveellinen ravitsemus
• Huolet, murheet, stressi
• Liiallinen suorittaminen
• ”Sohvaperunamaisuus”
• Pitkät työpäivät
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Maijan tarina

Esimerkki, kuinka tauottaminen vaikuttaa työn tekemiseen:

Maija on töissä hr-osastolla työhakemusten käsittelijänä. Normaalilla
työtahdillaan hän käsittelee 10 hakemusta tunnissa. Maija tuntee
tänään olonsa motivoituneeksi ja päättää olla tehokas tekemällä töitä
putkeen kolmen tunnin ajan. Normaalisti hän pitäisi puolen tunnin
tauon jo kahden tunnin jälkeen.

Maija käy hommiin. Ensimmäisen tunnin saldo on tutut 10
hakemusta. Myös toinen tunti etenee suunnitellusti, 10 hakemusta.
Tämän jälkeen Maija alkaa kuitenkin väsyä ja hänen keskittymisensä
herpaantuu.

Hänen työtahtinsa hidastuu tahtomattaan ja hän unohtuu välillä
ajattelemaan omiaan, käsillä olevaan työhön liittymättömiä asioita.
Kolmannen tunnin saldo onkin vain 5 käsiteltyä hakemusta.

Käytännössä jättämällä tauon väliin Maija on menettänyt puoli tuntia
tehokasta työ/taukoaikaa. Mikäli hän olisi pitänyt kahden tunnin
jälkeen puolen tunnin tauon ja palannut sen jälkeen töihin, olisi hän
saanut käsiteltyä samat 5 hakemusta (tunnin normaalitahdin ollessa
10 hakemusta). Pidetty tauko olisi myös mahdollistanut tehokkaan
työnteon seuraavalle parille tunnille.

Negatiivisen tuottavuuden sääntöä voidaan havainnollistaa
seuraavilla kuvaajilla:

• Perinteisessä mallissa ajan myötä väsymys lisääntyy ja
keskittymiskyky laskee. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä
tehottomampaa(tai tuloksettomampaa) työ on.

• Mikäli työn teho halutaan pitää korkealla, on viisasta pitää taukoja
sopivissa väleissä.

• Oikeassa kohdassa pidetty tauko palauttaa pudonneen työtehon
entiselle, virkeälle tasolle.

Lähde: elaparemmin.�i

Miten työ sujuu tänään -juliste tulostettavissa
www.mieli.fi -sivustolta

Liikennevalot työpisteen seinällä muistuttavat seuraamaan omia
tuntemuksia ja huomioimaan kehon varoitusmerkit. Keho ja mieli

tarvitsevat taukoja - kunnioita jaksamisesi rajoja.

Tee testi: Kuinka stressaantunut olet?

”Kiukuttaako ilman syytä? Valvotko öisin? Oletko niin
stressaantunut, että asialle pitäisi tehdä jotain?

Stressi

on hyvä asia ja kuuluu
elämään. Pitkittyneenä se
alkaa kuitenkin nakertaa

hyvinvointiamme.

Tässä suuntaa antavaan
testiin linkki:

https://www.ttl.�i/tyopiste/
tee-testi-stressaantunut/

Lähde: www.ttl.�i

Stop - Aja!
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Tauottaminen on osa ammattitaitoa
Palautuminen

Mikrotauolla vireyttä työpäivään
Mikrotauot

ovat lyhyitä hetken pausseja (30 s - muutamiin minutteihin)
työnteosta. Mikrotauot auttavat rauhoittumaan ja palauttamaan
keskittymisesi taas oikeisiin asioihin. Mitä kovempi kiire on, sitä
tarpeellisempia tauot ovat.

Mikrotauko voi olla esimerkiksi
• hetken tuijotus ikkunasta ulos
• omalla työpisteelläsi vaikka minuutin ajaksi suljet silmäsi ja

keskityt hetkeksi omaan hengitykseen. Kokeile
esimerkiksi Calm tai Breathe -sovelluksia, joista löydät eri pituisia
ohjattuja harjoituksia

• hetken juttelutuokio työkaverin kanssa
• pieni venyttely työpisteellä
• poistu myös tarpeeksi usein työpisteeltäsi. Hae kahvia, välipalaa

tai tulosteet tulostimesta. Jopa vessassa käydessäsi voit hetken
huoahtaa ja ottaa muutaman syvemmän hengityksen

• kävele vaikka vain toimiston ympäri

Lähde: https://duunitori.�i/tyoelama/mikrotauko

Kokeile Pomodoro -tekniikkaa:

Valitse työtehtävä

Aseta kelloon 25 min aikaa - keskity
tehtävään.

Kun kello soi - keskeytä tehtävä ja
pidä 5 min tauko. Tee asioita, jotka
saavat ajatuksesi pois työtehtävästä.

Toista kohdat 2 -3 vielä kolme
kertaa.

Joka neljännellä työrupeaman
jälkeen pidä pidempi, 15 - 30 min
kahvittelu -tai ruokatauko.

Työtä on järkevää tauottaa tilaisuuden salliessa. Riittävällä tauotuksella
kokonaiskuormitus pysyy tasolla, joka ei ole haitallinen terveydelle.
Riittävä tauotus on pitkällä aikavälillä myös työn tehokkuuden kannalta
hyväksi perusteltua. Lisäksi työn riittävä tauottaminen virkistää ja auttaa
välttämään vahinkoja ja tapaturmia työssä. Taukojen pitäminen työn
lomassa on tärkeää myös lihas- ja nivelvaivojen ehkäisemiseksi.

Pidä taukoja jo ennen väsymysoireita. Työstä riippuu millainen
palautuminen antaa sopivaa vaihtelua ja mahdollistaa elpymisen. Jos on
istunut pitkään paikallaan, niin silloin on hyvä liikkua. Jos työ on fyysisesti
raskasta, niin silloin tauon aikana kannattaa tehdä jotain vähemmän
ruumiillista. Venyttely huoltaa lihaksistoa. Taukojen aikana on hyvä saada
työasiat hetkeksi pois mielestä.

Työjärjestelyt ovat kunnossa tauotuksen osalta kun:

• työ on mahdollista keskeyttää tauon pitämiseksi
• elpymistauoista on sovittu
• sovitut tauot voidaan toteuttaa
• työntekijät pitävät sovitut tauot, taukoajan keräämistä esim. työpäivän

loppuun tai lounastunnin yhteyteen vältetään.

Lähde: https://www.tyokykypassi.�i/tehtavakortit-tyon-tauottaminen-ja-tyossa-
jaksaminen/

Lounastauon tärkeydestä: Lounastauon vaikutuksia palautumiseen
työpäivän aikana on tutkittu Tampereen yliopistolla, lounastauon
pitäminen säännöllisesti lisää tarmokkuutta ja vähentää jopa
uupumusasteista väsymystä. Tulos on merkittävä, koska uupumusasteinen
väsymys on yksi työuupumuksen oire. Tällä tarkoitetaan siis väsymystä,
joka ei mene iltaisin ja viikonloppuisin lepäämällä ohi. Kaikkein tärkeintä
palautumiselle on kuitenkin se, että työasiat onnistuu lounaalla
unohtamaan – irrottautuminen tarkoittaa sitä, että silloin ei tietenkään tee
työtä, eikä edes ajattele sitä.

Lähde: https://yle.�i/uutiset/3-9114595
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Miten tauotat työpäivääsi?
Päästä ajatuksesi harhailemaan

- aivot kaipaavat tylsyyttä

Tehtävä 1

Keskustelkaa pareittain, pienissä ryhmissä,
työyhteisönä:

Mieti viime viikkoasi:

• Kuinka tauotit työtäsi?/Tauotitko?
• Kuinka usein tauotit?
• Millaisia taukoja pidit/mitä teit tauolla?

TAI

Miten tauottamista voisi parantaa?

• Tee lista erilaisista tavoista tauottaa työtäsi
• Anna ajatustesi lentää! Laita listalle myös hulluiltakin

tuntuvat ideat
• Ota kokeiluun erilaiset tauottamisen tavat
• Mikä toimii milloinkin?

Tylsisty luovaksi!

Vielä 1950-luvulla ihmisillä oli valtava määrä tavallista tylsää
hommaa, esimerkiksi käsin pyykinpesua tai koulumatkan
kävelemistä. Tällainen yksinkertainen tekeminen, jossa keho
työskentelee jonkun verran, ja ajattelu on vapaana eikä mielelle
kohdisteta mitään, olisi hyväksi aivoille.

Olisi hyvä tehdä pieniä tylsyysharjoituksia. Esimerkiksi työmatkalla
bussissa ei otakaan sitä puhelinta esiin, vaan katsoo
samannäköisenä toistuvaa lumimaisemaa ikkunasta tai tiskikoneen
täyttämistä tai vaikkapa imurointia.

Usein ikään kuin suoritamme myös palautumista. Monelle saattaa
tulla huono omatunto, kun hän ei lähdekään työpäivän jälkeen
lenkille tai harrasta kulttuuria. Mutta ihan yhtä lailla mitään
tekemättömyys palvelee palautumista, jossa pääsee vapaaseen
assosiaatioon.

Luovuustutkijat ovat löytäneet yhteyksiä tylsyyden tunteen ja
luovuuden välillä. Tutkimuksessa ihmisiä laitettiin suorittamaan
monotonisia ja tylsiä tehtäviä. Sen jälkeen heitä pyydettiin
keksimään erilaisia käyttötarkoituksia muovipikareille ja muille
keittiövälineille. Kävi ilmi, että tylsistyneet keksivät huomattavasti
enemmän käyttötarkoituksia kuin verrokkiryhmä, joka ei ollut
tylsistynyt. Tutkimuksissa on haastateltu myös keksijöitä ja
taiteilijoita, ja tylsyydellä näyttää usein olevan rooli idean
syntymisessä. Monta kertaa ennen suurta älynväläystä, ideaa tai
kirjan juonta on edeltänyt äärimmäinen ikävystyminen.

Lähde: https://yle.�i/uutiset/3-10655723

Tärkeintä on, että hetken
verran annat aivojen levätä
ja palautua. Keho ja mieli
tarvitsevat taukoja –
kunnioita siis jaksamisesi
rajoja.
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Mistä huomaat, että palaudut riittävästi?Luonnon merkitys

Luonnon hyvinvointi vaikutukset

Luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät ihmisten hyvinvointia ja
terveyttä. Luonto auttaa palautumaan stressistä ja unohtamaan arjen
huolet sekä parantaa mielialaa. Vaikutukset ilmenevät mm.
verenpaineen alenemisena ja sydämensykkeen rauhoittumisena.

Luonto vaikuttaa myönteisesti myös sitä kautta, että se saa ihmiset
liikkumaan ja tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssa käymiseen.
Luontoympäristöllä on kuitenkin ulkoiluseuraa suurempi merkitys
emotionaaliseen hyvinvointiin.

Ihminen elpyy etenkin luonnossa sijaitsevissa mielipaikoissaan.
Elpymiskokemukset mielipaikaksi mainituissa virkistysalueilla,
kaupunkimetsissä ja ranta-alueilla ovat voimakkaampia kuin
mielipaikaksi mainituissa puistoissa tai rakennetussa
kaupunkiympäristössä.

Lähde: https://www.luke.�i/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-
hyvinvointivaikutukset/

Hyvänmielen metsäkävelyt rentoutukseen:

Talvi: https://www.youtube.com/watch?v=8ZY78mNG2_Q (4 min)
Kevät: https://www.youtube.com/watch?v=YAl5Ym3vgUY (6 min)
Kesä: https://www.youtube.com/watch?v=wqasPNZd3uU (7 min)
Syksy: https://www.youtube.com/watch?v=DEUpOV3eSVU (6 min)

Keskisuomalainen kansallispuistomaisema:
https://www.youtube.com/watch?v=CXtGRY-LBhk&t=43s (4 min)

Luonnon ääniä maailmalta

• Kun ihminen asettuu aloilleen ja lepää, mielen ja elimistön toiminta
rauhoittuvat. Jo taukojen pitäminen ja ärsykkeiden välttäminen
lisäävät parasympaattisen hermoston aktiivisuutta. Tutut arkirutiinit,
kuten käsin tiskaaminen tai pyykkien ripustaminen, ovat usein
palauttavia. Jos tiskivuoro tuntuu rangaistukselta, kierrokset saattavat
päinvastoin kasvaa.

• Oman hengitysrytmin tietoinen hidastaminen ja rauhoittava kosketus
laskevat kierroksia. Myös luontoympäristöillä on havaittu olevan
rauhoittava vaikutus.

• Työn huokoisuus edistää palautumista. Sillä tarkoitetaan työn
tauottamista ja sitä, että työtehtävästä toiseen siirtymiseen jää
tarpeeksi aikaa. Keskittymiskyky palautuu, kun tehtävien välillä on
viitisen minuuttia aikaa rauhoittua.

• Työpäivänä rentoutumiseen käytettyjen minuuttien ansiosta vapaa-
aika ei kulu pelkkään palautumiseen, vaan virtaa riittää muuhunkin.

• Vapaa-aika palauttaa, jos sen aikana pääsee irrottautumaan kunnolla
töistä. Siksi vapaalla kannattaa tehdä eri asioita kuin töissä.

• Sykevälivaihtelumittausten mukaan suomalaiset ovat
kuormittuneimpia lauantaisin, jolloin moni esimerkiksi puuhaa
perheen kanssa ja käy ostoksilla. Myös vapaa-ajalla tekeminen
kannattaa suhteuttaa omiin voimavaroihin.

• Kannattaa huolehtia siitä, ettei ahda päiviin liikaa tekemistä, pitää
pieniä palauttavia taukoja ja mahdollisuuksien mukaan etsii
rauhoittavia ja mielihyvää tuottavia asioita.

• Kun on hyvässä fyysisessä kunnossa eikä käytä runsaasti alkoholia,
jaksaa paremmin. Rankka työ ja rankka liikunta ovat huono
yhdistelmä . Jos töissä on kiirettä, liikuntaa kannattaa keventää.

Lähde: https://anna.�i/hyvinvointi/terveys/palautuminen-on-entista-tarkeampaa
psykoterapeutti Harri Peltomaa
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Kahoot tietovisaMuisti työssä -hankkeen materiaalia

Vinkki!

Tulosta www.muistiterveys.fi
-sivuistolta

Infosivuja vaikka
taukohuoneen pöytälle.


