Luonto palauttaa ja edistää monella
tapaa terveyttä. Palauttavia hetkiä
tarvitaan myös työpäivän keskelle, mutta
yhä harvemmalla on työtilassaan edes
ikkunaa, josta näkisi elpymistä edistävää
luontoa.

Pelataan yhdessä! Valitse listalta yksi
lause. Piirrä tai näyttele valitsemaasi
lausetta. Työkaverit yrittävät arvata.
Oikein arvannut saa pisteen ja eniten
pisteitä saanut voittaa koko pelin.

Tehtävä

Tehtävä

Hyvä työ aivoille

Hyvä työ aivoille

1. Tauotan työpäivääni
2. Pätkiikö muisti?
3. Aivot rakastavat nukkumista
4. Käytän kalenteria ja muistilappuja
5. Yhdistä liikunta ja työ
6. Hoidan muistiani
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• MiIlaisilla keinoilla luontoa olisi mahdollista
tuoda paremmin osaksi työpäivää?
• Onko työtiloissa kasveja?
• Onko mahdollista hyödyntää
virtuaaliluontoa tai luontokuvia?
• Tuo omalle työpisteellesi jokin
luontoelementti.
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Hyvä työ aivoille
Tehtävä

Jatka lauseita:
• Aivojani kuormittaa…
• Aivoni ovat virkeimmillään…
• Muokkaisin työympäristöäni niin, että…
• Parasta työympäristössä aivoilleni on..
• Aivoni oppivat parhaiten asioita, kun..
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• Tee omannäköinen Älä häiritse -kyltti
niistä materiaaleista ja välineistä, joita
on helposti saatavilla. Mukavaa teese-itse hetkeä!

Miten kerrot muille ihmisille, että teet
keskittymistä vaativaa työtä? Yksi helppo
tapa on ottaa käyttöön Älä häiritse
-kyltti, jonka voi laittaa oveen, työpöydän
reunalle jne. Yksinkertaisimmillaan kyltin
tekemiseen tarvitaan vain paperia ja
kynä. Kyltin käytöstä on hyvä keskustella
avoimesti työyhteisön kanssa ja sopia
pelisäännöt.

Tehtävä
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Hyvä työ aivoille
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• Suunnittele työpäivän alussa, miten
ja milloin tauotat päivääsi. Päivän
päätteeksi voit arvioida miten
tauottaminen sujui päivän aikana.
• Ota tämä tavaksi niin pian työn
tauottaminen sujuu automaattisesti!

Mieluisaakin työtä kannattaa tauottaa,
sillä päivän aikana pidettyjen taukojen
vaikutus heijastuu vapaa-aikaan asti.
Kuormittavissa olosuhteissa onnistunut
työstä palautuminen on erityisen
tärkeää, sillä se edistää hyvinvointia sekä
sujuvoittaa työn tekemistä.

Tehtävä

Hyvä työ aivoille

Tehtävä

Tehtävä

Hyvä työ aivoille

Hyvä työ aivoille

Milloin olet viimeksi pysähtynyt
miettimään omia työntekemisen tapojasi?
Voimme vaikuttaa omaan työhömme
usein enemmän kuin uskoisimmekaan.
Olennaista on käyttää omaa energiaa,
osaamista ja aikaa järkevästi sekä
kestävästi.
• Tee omien työtapojen inventaario.
• Mihin kaipaat muutosta? Miten voisit
sujuvoittaa työntekemistä? Ole rehellinen
itsellesi.
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Palaute on merkki siitä, että
ihmisen työ huomataan. Monet
työntekijät kokevat puurtavansa
yksin. Palaute antaa mahdollisuuden
jakaa aikaansaannoksensa jonkun
toisen kanssa. Myönteinen palaute
vahvistaa työntekijän halua tehdä
vastedes lisää hyvää sekä luo työn
imua ja positiivisia tunteita.

Hyvä työ aivoille
Tehtävä

“Kukas kissan häntää nostaa, ellei
kissa itse?” Positiivinen ajattelu ja
itsensä kannustaminen ylläpitävät
motivaatiota.
• Mistä voisit kehua itseäsi juuri tässä
hetkessä?
• Anna itsellesi päivittäin positiivista
palautetta.

• Anna positiivista palautetta
työkaverillesi tänään.
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• Kartoita työympäristösi häiriötekijät.
• Miten voit vaikuttaa häiriötekijöihin?

Työhön liittyvät ympäristön häiriöt, kuten
ääni- ja visuaalinen häly, kuormittavat
aivoja ja heikentävät työtehoa. Puhehäly
hankaloittaa suoriutumista tehtävissä,
jotka vaativat kielellisiä toimintoja
kuten lukeminen, kirjoittaminen ja
keskusteleminen. Ympäristössä liikkuvat
ihmiset ja kuvallinen häly puolestaan
vaikeuttavat mm. suunnittelua ja
muistamista.

Tehtävä
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Hyvä työ aivoille
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• Kokeilkaa kävelypalaveria.
Ohjeita kävelypalaverin pitämiseen saat
esim. https://prevenia.fi/kavelypalaverittehokayttoon/

Ulkoilu virittää aivoja ja samalla saadaan
hyötyliikuntaa sekä vireyttä koko
loppupäivän ajalle. Kävelypalaverit
sopivat erityisesti ongelmanratkaisu-,
ideointi-, kehitys-, mentorointi- ja
suunnittelupalavereihin sekä
erinomaisesti mm. palautekeskusteluihin.

Tehtävä

Hyvä työ aivoille

Kognitiivinen kuormittuminen on aina
yksilöllistä eikä siihen vaikuta pelkästään
työn määrä tai ympäristö, vaan myös
mm. tarpeet, motivaatio, yksilölliset
ajattelumallit, mieliala, terveydentila ja
elintavat.

Työpäivän aikana pidetyt tauot
vaikuttavat sekä mielen että kehon
hyvinvointiin. Pidä taukoja jo ennen
väsymysoireita. Työn sisältö ja rytmi
vaikuttavat siihen, millainen tauko antaa
päivään sopivaa vaihtelua ja mahdollistaa
elpymisen.

Pohdintaa ja keskustelua

Pohdintaa ja keskustelua

Hyvä työ aivoille

Hyvä työ aivoille

• Tauotatko päivääsi?
• Millaisilla tauoilla?
• Mistä tunnistat, millainen tauko on tarpeen?
• Jos et tauota päivääsi, niin miksi et?
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• Millaisilla keinoilla voit hallita aivojen
kuormitusta?
• Mitä teet, kun olo on kuormittunut?
• Miten työyhteisö voi auttaa, kun olo on
kuormittunut?
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Hyvä työ aivoille
Pohdintaa ja keskustelua

Työelämän muutoksessa korostuvat
teknologian käyttötaidot, kyky
sopeutua muutokseen ja jatkuva oman
ammattitaidon kehittäminen.
• Onko työssäsi riittävästi aikaa uuden
oppimiselle?
• Millaisten asioiden oppiminen korostuu
työyhteisössäsi?
• Millainen oppija olet?
• Kuinka työyhteisössänne varmistetaan
uuden oppiminen?
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• Puhutaanko työyhteisössä työstä
ja sen tekemisestä?
• Millaista työntekijää
työyhteisössä arvostetaan?
• Millaista työntekemisen tapaa
työyhteisössä arvostetaan?

Yhteiselle keskustelulle työntekemisen
tavoista ja työyhteisön asioista, liittyen
vaikka viestinnän käytäntöihin tai
työvälineiden käyttämiseen. Avoin
keskustelu auttaa viihtymään työssä ja
sujuvoittaa toimintaa työpaikalla. On
tärkeää, että jokainen saa äänensä ja
mielipiteensä kuuluviin.

Pohdintaa ja keskustelua
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Hyvä työ aivoille
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• Kuinka työyhteisössä jaetaan hyväksi
koettuja toimintatapoja ja käytännön
vinkkejä?

Me kaikki löydämme itsellemme
sopivia ratkaisuja erilaisiin työhön
liittyviin kysymyksiin ja arjen pulmiin.
Nämä ratkaisut jäävät helposti vain
yhden työntekijän käyttöön, vaikka
niistä voisivat hyötyä muutkin
työyhteisön jäsenet.

Pohdintaa ja keskustelua

Hyvä työ aivoille

Mahdollisuus vaikuttaa omaan
työhön edistää hyvinvointia
ja lisää työn mielekkyyttä.
Vaikutusmahdollisuudet voivat
liittyä esimerkiksi työtehtäviin,
työntekemisen tapoihin tai
päätöksentekoon.

Aivojen tarkkaavaisuus voi kohdentua
vain yhteen asiaan kerrallaan.
Rauhaton työympäristö heikentää
työntehokkuutta ja lisää virheiden
mahdollisuutta, kun tarkkaavaisuus
hyppii asiasta toiseen.

Pohdintaa ja keskustelua

Pohdintaa ja keskustelua

Hyvä työ aivoille

Hyvä työ aivoille

• Onko työtiloissa huomioitu työrauha ja
keskittymisen tarve?
• Millaisilla keinoilla työrauhaa voisi
lisätä?
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• Mihin asioihin sinä voit vaikuttaa
omassa työssäsi?
• Millaisilla tavoilla voit vaikuttaa?
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Hyvä työ aivoille
Pohdintaa ja keskustelua

Turvalliset, terveelliset ja
tarkoitukseen sopivat tilat vaikuttavat
työn tekemisen sujuvuuteen sekä
työssä viihtymiseen.
• Millainen on sinun työympäristösi?
• Kuinka hyödynnät erilaisia tiloja
työskentelyssäsi?
• Onko kotisi myös työympäristö?
• Millaiset asiat ympäristössä tukevat
tai häiritsevät työskentelyäsi?
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• Onko sinulla mahdollisuutta vaihdella
työasentoa?
• Millaisia vaihtoehtoisia
työskentelyasentoja työpaikaltasi löytyy?
• Pystytkö omalla työnsuunnittelulla
vaikuttamaan työasentojen
vaihtuvuuteen?

Sisältääkö työpäiväsi paljon istumista
vai oletko koko ajan jalkojesi päällä.
Liian pitkään samassa asennossa
työskenteleminen heikentää
hyvinvointia sekä työn tehokkuutta.

Pohdintaa ja keskustelua
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Hyvä työ aivoille
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• Kuinka paljon työn tekemistä voi
suunnitella etukäteen?
• Mitä työtehtäviä voi kalenteroida?

Suunnittelemalla päivän työt
helpotat ja tehostat työtäsi sekä
vähennät muistin kuormaa ja lisäät
hallinnan tunnetta. Säännöllisesti
kalenteroimalla työtehtäviäsi, opit
myös arvioimaan erilaisten tehtävien
suorittamiseen tarvittavaa aikaa.
Samoin opit varaamaan aikaa
siirtymisiin ja yllättäville tehtäville.

Pohdintaa ja keskustelua

Hyvä työ aivoille

Hyvä työ aivoille
Pohdintaa ja keskustelua
Työyhteisö koostuu ihmisistä, jotka ovat
erilaisia niin persoonallisuustyypeiltään,
arvoiltaan kuin motivaatioltaankin.
Persoonallisuus vaikuttaa myös siihen, kuinka
tulkitsemme ympäristöämme ja toimimme
tulkintojen pohjalta. Ihmisten erilaisuuden
tiedostaminen helpottaa yhdessä toimimista.
• Tunnistetaanko työyhteisössä erilaiset
työskentelyrytmit?
• Miten erilaiset rytmit sopivat yhteen?
• Tunnistatko itsellesi sopivan ja luontaisen
työskentelyrytmin?
• Oletko viime tingassa tekijä vai haluatko
valmistautua hyvissä ajoin?
• Saatko parhaiten aikaiseksi aamun
ensimmäisinä tunteina vai pääsetkö täyteen
vauhtiin iltapäivällä?
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