
4. Palautumisen merkitys 
työssä



Kotitehtävä



Aivojumppa 
– virkistää 
aivoja



Palautuminen –
uusi työelämäntaito

• Nykypäivän työelämässä aivotyö on lisääntynyt

• Työelämän rytmi on muuttunut

• Työ ja vapaa-aika sekoittuvat yhä enemmän

Parhaiten työssä onnistuvat he, jotka löytävät keinoja 
palautua työpäivän aikana sekä vapaa-ajalla



Palautuminen 

• Palautuminen antaa aivojen, kehon ja mielen irrottautua ja elpyä 
kuormituksesta

• Kun kuormitus ja palautuminen ovat tasapainossa, jaksaa tehdä 
työnsä hyvin ja nauttia vapaa-ajasta

• Palautumisella ehkäistään kuormituksen kasautuminen ja 
pitkittyminen

• Palautumisesta on tärkeää huolehtia niin työssä kuin vapaalla



Kuormituksen ja palautumisen tasapaino

”Työpäivät ovat hektisiä ja kiireisiä – eikä vapaallakaan malta rauhoittua” 

Kun keho ja mieli käyvät ylikierroksilla pitkään: 

• rauhoittuminen on vaikeaa, koska elimistön 
”uhkatutkat” ovat jatkuvasti päällä.

• mieli ja elimistö kuormittuvat, eikä elimistö 
saa tarpeeksi tarvitsemaansa lepoa. 

• ihminen toimii selviytymismoodilla.

Kuormitus ja palautuminen koostuvat työstä, vapaa-ajasta ja elintavoista.



Palautumiseen vaikuttavat tekijät

Palautumisen kulmakivet

•Uni on tärkein palautumisen 
edistäjä

• Säännöllinen liikkuminen tukee 
palautumista

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

• Irrottautuminen työstä –
harrastukset, sosiaaliset suhteet jne

Palautumisen kompastuskivet

• Alkoholilla rentoutuminen

• Tupakka, nuuska

• Epäterveellinen ravitsemus

• Huolet, murheet, stressi

• Liiallinen suorittaminen

• ”sohvaperunamaisuus”

• Pitkät työpäivät



Stop – Aja!

• Liikennevalot työpisteen seinällä 
muistuttavat, että työ sujuu 
paremmin, kun seuraat omia 
tuntemuksiasi, huomioit kehosi 
varoitusvalot, ennakoit vaaran 
paikat ja pysähdyt tarvittaessa 
vetämään henkeä.

• www.mieli.fi



Maijan tarina

elaparemmin.fi



Tauottaminen on osa ammattitaitoa

• Tauottaminen aktivoi aivoja ja 
vaikuttaa positiivisesti vireyteen, 
muistiin, luovuuteen ja 
ongelmanratkaisuun.

• Tauottamisen jälkeen katsot työtäsi 
taas uusin silmin ja pohtimasi ratkaisu 
voi löytyä sillä sekunnilla.

• Pidä taukoja jo ennen väsymysoireita. 
Tunnista millainen tauko antaa 
sopivaa vaihtelua ja mahdollistaa 
elpymisen. 



Palautuminen
Mikrotauoilla vireyttä työpäivään 



Miten tauotat 

työpäivääsi?



Päästä ajatukset harhailemaan  
- aivot kaipaavat tylsyyttä

• Ihminen ottaa mieluummin lieviä sähköiskuja kuin kestää tylsyyttä. 
Pitkäveteisyys on kuitenkin luonnollista ja toivottavaa aivoille.

• Palauttavassa tylsyydessä kehon tehdessä jotain aivan muuta, aivot 
työskentelevät ilman tietoista ponnistelua.

• Kiireisen työpäivän jälkeen ole hyvällä omalla tunnolla jouten. Vietä 
luppoaikaa, päästä irti suorittamisesta. 

• Opettele sietämään tylsyyttä!





Palautumiseen vinkkisivuja: 
www.muistiterveys.fi/materiaalit/hankkeenvinkit



Mistä huomaat, että 
palaudut riittävästi?



Kahoot tietovisa
- tietoa ja nopeutta!



Kiitos!


