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PALAUTA MIELI (TYÖ)PÄIVÄSTÄ
– Jaksat paremmin!
Tuntuuko olo viikonlopun tai vapaaillan jälkeen virkeältä ja täyttä tarmoa puhkuvalta?
Vai tuntuvatko tutummalta väsymys, hartioiden kiristys ja takkuavat ajatukset?
Tällöin katse kannattaa kääntää palautumiseen. Sen merkitys kasvaa kiireen ja
myllerrysten keskellä. Palautumista edistää kaikki toiminta, mikä irrottaa ajatukset
tyystin työstä ja tuottaa moninkertaisesti mielihyvää.
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arhaimmillaan palautuminen nollaa kehosta ja mielestä ajatukset
työstä, työkavereista ja työpäivän
aikana tapahtuneista asioista sekä
tilanteista. Kun työntekijä pääsee
irrottautumaan työstä ja kaikista siihen liittyvistä tekijöistä, akkujen ja voimavarojen lataaminen alkaa. Palautumisen aikana voimavarat kasvavat, työssä jaksaminen vahvistuu,
väsymys vähenee ja energian määrä lisääntyy.

minkälaisten työpäivien jälkeen energiaa
riittää ja minkälaisten ei. Kysymykseen
vastaaminen auttaa huomaamaan sen, miten työpäiviä kannattaa muuttaa, jotta ne
tukevat työstä palautumista ja hyvinvointia
paremmin", Mäkiniemi taustoittaa.
Työ kuormittaa ja aiheuttaa tekijälleen lyhytaikaista stressiä. Se tuntuu kehossa erilaisina olotiloina: kiristyksinä,
kolotuksina, väsymyksenä sekä erilaisina
tuntemuksina, kuten alakulona, ahdistuksena tai ärsytyksenä. Pitkittyessään stressi
häiritsee unta ja heikentää palautumista.
Jotta stressi ei kehity työuupumukseksi,
kannattaa ajoissa panostaa palautumiseen,
Mäkiniemi kertoo.

Psykologisella palautumisella tarkoitetaan
kaikesta työpäivän aikana kertyneestä kuormituksesta elpymistä. Tänä päivänä työssä
ihmistä kuormittavat monet tekijät ja yhtä
aikaa. Työn tekemiseen liittyvät kuormitustekijät, kuten aikataulut, kiire, esimiestyö, ihmissuhteet, erilaisten ohjeiden ja sääntöjen
Jaana-Piia Mäkiniemi
Hyvin palautuneena jaksaa tehdä haluaselvittäminen sekä työpaikan vuorovaikutusmiaan asioita vapaa-ajallakin ja seuraavana työpäivänä on enertilanteisiin liittyvät asiat. Näitä ei välttämättä tule ajatelleeksi
giaa. On hyvä huomata, että ponnistuksista palautuminen on
kuormitustekijöinä, joista pitää palautua, kertoo Tampereen
hyvinvoinnin kannalta olennaista aamusta iltaan ja riippumatta
yliopiston työ- ja organisaatiopsykologian lehtori Jaana-Piia
siitä, onko työssä vai vapaalla. Palautumista ei voi siirtää vain
Mäkiniemi.
vapaalle.
Jaksamisen näkökulmasta palautuminen työpäivästä on kai"Työstä palautumista tulee tapahtua jo työpäivän aikana. Siksi
ken aa ja oo. Moni työ kuormittaa tekijöitä henkisesti nyt enemei riitä, että työntekijä viettää niin sanottua palauttavaa vapaamän kuin aiemmin. Kuormitusta aiheuttavat esimerkiksi tiukat
aikaa. Esimerkiksi työn tauottaminen, mikrotaukojen pitäminen,
aikataulut, muutokset, työn liiallinen määrä, konfliktit, monien
lounastaminen häiriöttömässä tilassa, kävelytauot, rappusten
asioiden yhtäaikainen muistaminen ja toistuvat keskeytykset
käyttäminen ja hengitysharjoitukset voivat tukea työpäivän
sekä työn luonne. Tiivis työtahti, pitkät päivät ja voimia vaativat
aikaista palautumista. Aika ajoin on tärkeää pysähtyä pohtimaan,
sosiaaliset suhteet tekevät työstä irrottautumisesta haastavamminkälaiset tauot ovat milloinkin itselle palauttavia sekä mahpaa, muistuttaa Mäkiniemi.
dollisia pitää omassa työssä. Kun työ kysyy fyysistä ponnistelua,
voi olla hyvä istua hetkeksi huilaamaan. Siinä, missä istumatyöSe, mikä kuormittaa yhtä, ei kuormita kaikkia. Koska kuorläisen kannattaa tauoilla liikkua ja venytellä, seisomatyöläisen
mitus on yksilöllistä, yksilökohtaiset kuormitustekijät tulee tunvoi olla hyvä hetkeksi istahtaa ja hengähtää. Jo lyhyetkin tauot,
nistaa ja työyhteisössä tulee keskustella siitä, mitkä asiat kutakin
hengähdys- ja rauhoittumishetket palauttavat. Siksi niitä kan
kuormittavat ja miten kuormitusta voi vähentää. Kun työssä on
nattaa vaalia", muistuttaa Mäkiniemi.
riittävästi voimavaraistavia, hyvinvointia lisääviä ja kuormitukselta suojaavia tekijöitä, jaksaa kovankin kuormituksen alla.
Terveelliset elintavat, kuten liikunta ja tasainen ruokailurytmi, riittävä uni ja sopivasti kuormittava liikunta, tukevat työstä
"On tavallista, että raskaan ja kuormittavan työpäivän päätpalautumista. Kaikenlainen liikunta edistää palautumista. Se,
teeksi olo tuntuu väsyneeltä ja ajatukset pyörivät työasioissa.
minkälainen liikunta palauttaa ketäkin, liittyy siihen, miten ja
Työn kuormittavuus on asia, joka vaikeuttaa työstä palautumisminkälaista työtä tekee.
ta. Siksi on tärkeä kiinnittää huomiota työhön ja kysyä itseltään,
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Tarkista työn voimavarat, voi vahvemmin.
Ota kynä ja paperia.Vastaa alla oleviin kysymyksiin
ja opi itsestäsi.
1.
2.
3.
4.

Mitkä tekijät työssä tuovat energiaa? Mistä innostun?
Mitkä tekijät vievät energiaa? Mistä kuormitun?
Mitä toivon työhön lisää?
Mitä huomaan nyt? Mitä opin itsestäni? Mihin olen
tyytyväinen? Mitä haluaisin muuttaa?

Palautuminen voidaan jakaa kehon ja mielen
palautumiseen. Psykologinen palautuminen on
ihmisen mielen, mielialan ja energian palautumista
työstä. Tärkeimmät näistä ovat mielialan laatu ja
energian määrä, joka ihmisellä on käytettävissä
työpäivän jälkeen.

Työstä palautumisen lisäksi on hyvä pohtia
vapaa-aikaa ja sitä, minkälaisten iltojen tai
viikonloppujen jälkeen on energinen olo tai
väsynyt tai voimaton? Vapaa-aikakin voi olla
liian intensiivistä tai kuormittavaa, eikä sitä
ehkä tule ajatelleeksi, miettii Mäkiniemi.

Psykologisen palautumisen näkökulmasta vapaa-ajalla
kannattaa tehdä itselle merkityksellisiä, hallittavia
ja mieluisia asioita, jotka irrottavat tyystin ajatukset
työstä sekä rentouttavat kehoa ja mieltä. Palautumista
edistävät toisenlaisten kuin työhön liittyvien asioiden
tekeminen ja siitä seuraavan mielihyvän kokeminen.
Jos työtä tekee yksin, vapaa-ajalla voi olla hyvä hakeu
tua toisten ihmisten seuraan. Jos työssä on paljon
ihmisiä ympärillä, voi päivän jälkeen kaivata rauhallista
aikaa vain itselleen.

Jos mahdollista, muuta työasentoa.
Nouse ylös tai istu alas puolen tunnin
välein minuutiksi pariksi,
vinkkaa Jaana-Piia Mäkiniemi.

TUNNISTA PALAUTUMISVAJE

Saatat tarvita enemmän palautumista, jos:
•
•
•
•
•
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keskittyminen katkeaa, muisti takkuaa, ajatukset
hyppivät ja tuntuu, ettet voi hallita asioita
hermostut helposti, ärähdät tai tiuskit syyttä
koet avuttomuutta
heräilet kesken unien tai uni katkeilee
päätä särkee, kehoa kolottaa, ruoansulatus sakkaa,
sydäntä tykyttää, verenpaine on koholla.
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Edistä työpäivästä palautumista. Kokeile alla
olevia keinoja ja löydä uusia tapoja palautua:
• Käy kävelyllä
• Kuuntele musiikkia
• Tee käsitöitä
• Lepää
• Lue kirjaa
• Sauno
• Hakkaa halkoja
• Hoida puutarhaa
• Silitä kissaa
• Venyttele, joogaa, meditoi
• Vietä aikaa ystävien kanssa

TEE TESTI: MITEN VOIT?
– TYÖHYVINVOINTITESTI
https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/tyokalut/
miten-voit-tyohyvinvointitesti

Testi arvioi työhyvinvointia sen mukaan, minkälaisia
tunteita ihminen työhön liittyen kokee ja minkälaiseksi
hän kokee työhön liittyvän vireystasonsa. Testin tulos
kertoo myönteisestä tai kielteisestä työhyvinvoinnin
kokemuksesta.

Lue lisää: Virtanen, A. Psykologinen palautuminen.

