
Palautuminen työhyvinvoinnin 

tukijana- miten keho palautuu
MINNA KINNUNEN, VASTAAVA TYÖFYSIOTERAPEUTTI

VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAAJA,

TYÖTERVEYS WELLAMO OY



Miten palautumista voidaan edistää työssä?

o Pidetään kiinni kiireettömistä tauoista

o Töissäkin voi hetkeksi laittaa silmät kiinni ja 
rentoutua

o Muokataan aikataulut realistisiksi, jätetään 
tilaa myös aikataulujen venymiselle

o Lyhyt taukojumppa piristää mieltä ja kehoa

o Pidetään kiinni vapaa-ajasta. Asetetaan 
takaraja, jolloin lähdetään töistä kotiin.

o Rajoita työntekoa kotona vapaa-ajalla.

o Työn kuormituksen rytmittäminen; 
varmistetaan kiireisen jakson päätyttyä 
voimavarojen palautuminen riittävällä 
palautumisajalla ja työn keventämisellä. 



Fyysisesti yksipuolisen työn 
tauotus ja elpymisliikunta 

• Fyysisesti raskaassa tai yksipuolisessa työssä 
voi olla tarpeellista lisätä taukoja ja 
toteuttaa taukojen aikana elpymisliikuntaa

• Tauot ja elpymisliikunta ovat keinoja 
ylikuormittavien töiden haittojen 
ehkäisemiseksi; kokonaiskuormitus pysyy 
tasolla, joka ei ole haitallinen terveydelle 

• 1% työajasta taukoliikuntaan käytettynä 
vähensi tilastollisesti merkitsevästi tuki- ja 
liikuntaelinoireita ja jännityspäänsärkyjä, 
väitös v. 2008-Tuulikki Sjögren

• Sähköisen työpöydän mahdollisuus, jos työ 
on miltei 100% istumatyötä?



Fyysisen kunnon ylläpitäminen 
tukee työssä jaksamista:

o Yksittäinen liikuntasuoritus toimii 
erinomaisena stressin katkaisijana. 

o Fyysisen kunnon kehittyminen 
edistää palautumista ja tukee 
stressinhallintaa. 

o Hyväkuntoinen keho kuormittuu 
vähemmän kuin huonokuntoinen. 

o Hyväkuntoinen palautuu 
tehokkaammin kuin 
huonokuntoinen.

o Miten sinä palaudut stressistä? 



Miten venyttely tukee kehon 

palautumista?

 Venyttely lisää paitsi liikkuvuutta ja 

notkeutta myös voimaa ja tehoa 

lihakseen

 Venyttely kasvattaa lihasta 

pituussuunnassa 

 Venyttely ei vähennä rasitusvammoja

 Alkuverryttelyn yhteydessä tehtävä 

venyttely näyttäisi vähentävän 

revähdyksiä

 Harjoittelun jälkeen tehtävä venyttely 

edesauttaa rentoutumista ja 

palautumista (lähde UKK- Instituutti)



Kehon omahoitoa lihasten palautumiseksi:
• Akuutissa vaiheessa: kylmää- poistaa 

turvotusta, tulehdusta ja kipua esim. 

kylmäpakkaus (15-20min)

• Kroonisessa vaiheessa tai kun lihakset “jumissa” 

:lämmintä- rentouttaa, vilkastuttaa 

verenkiertoa esim. lämpöpakkaus

• TENS, sähköhoito helpottamaan kipua ja 

lisäämään aineenvaihduntaa

• Tarkoituksenmukainen kipulääkitys tarvittaessa

• Sopivat liikkeet/harjoitteet sinun kehosi

tilanteeseen!

• Putkirullailu fascia- kudokselle

• Hieronta voi rentouttaa jännittyneitä lihaksia

• Kysy tarkennuksia ohjeeseen kehosi suhteen 

työfysioterapeutilta



Miten rentoutuminen voi vaikuttaa?

 Kehon toiminta rauhoittuu ja tasapainottuu

 Itsetuntemus kehon ja mielen tasolla

 Elämänlaatu, itseluottamus

 Stressin hallinta, helpottaa kiputuntemuksia

 Aistitoiminnot elävöityvät ja vahvistuvat

 Oppiminen ja luovuus

 Keskittymiskyky

 Voimistaa mielikuvaharjoitusten tehoa



Kuuntele kehoa - se on aina sinun 

puolellasi
o Oma rytmi ja sen löytäminen 

(takaisin)kiireisten tilanteiden jälkeen on 
tärkeää

o Tauota  ja virkistä kehoasi kuormittavan 
työliikkeen jälkeen, anna selällesi pehmeää 
liikettä!

o Levon ja liikkumisen hyvä suhde kuunnellen 
omia tarpeita ja voimavaroja - liiku myös 
silloin voimien ja selän tilanteen mukaan, 
kun esimerkiksi selkä on kipeä

o Rentoudu säännöllisesti hyvässä asennossa 
hetki joka päivä(esim. psoas- asento)



Kehon ja mielen tasapainon löytäminen 

on jokapäiväinen tapahtuma

Ei ole väliä, 
palautuuko/
rentoutuuko 
mieli vai 
keho ensin-
toinen 
seuraa 
perässä



Hyvinvointia 
arjessa

Sopivasti kuormittava työ

Riittävä ja hyvä uni

Sopivasti kuormittava liikunta

Hyvä ravinto ja oikea ateriarytmi

Luova lorvailu, oleilu



Elämässä on elämä aikaa
Ajatukset tulevat ja menevät. Anna 

niiden mennä kuin pilvet taivaalla
• Anna itsesi olla niin arvokas ja oman 

hyvinvointisi niin tärkeä, että otat sen 

vakavasti

• Että aikaa on juuri tänään pienille 

muutoksille kohti uutta, palauttavaa 

toimintatapaa

• ”Ei sitku, vaan nytku”

• Voimaantuminen on henkilökohtainen ja 

sosiaalinen prosessi. Voimaa ei voi antaa 

toiselle.

• Voimaantuneisuus ei ole pysyvä olotila, sitä 

saa löytää yhä uudelleen

• Pienistä puroista alkavat myös suuret virrat 



Kiitos


