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Tervetuloa RaPatti – 
Ratkaisuja 
pattitilanteisiin 
-ryhmään! 

Hienoa, että olet tullut mukaan RaPatti-ryhmään! 

RaPatti-ryhmän tavoitteena on, että ongelmanratkaisutaitosi paranevat. Ryhmäs-
sä opetellaan menetelmä, jota voit käyttää apuna ratkoessasi erilaisia ongelmia 
ja joka parantaa toimintaasi erilaisissa pattitilanteissa. Tavoitteena on, että me-
netelmä auttaa sinua selviytymään vaikeista tilanteista, lisäämään hyvinvointiasi 
sekä löytämään niitä hyviä asioita ja ratkaisuja, jotka auttavat stressin hallinnassa 
ja terveellisten elintapojen ylläpitämisessä myös tulevaisuudessa. Opit tuntemaan 
itseäsi paremmin, mikä on tärkeää oman hyvinvointisi kannalta. Ryhmän tavoit-
teena on myös jakaa kokemuksia muiden kanssa, oppia muilta sekä oivaltaa, että 
avun pyytäminen ja saaminen muilta ovat tärkeitä voimavaroja elämän haasteissa. 
Harjoittelemalla näitä asioita säännöllisesti voit vaikuttaa omaan hyvinvointiisi ja 
terveyteesi. 
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Ryhmäohjausmallin ja materiaalin kehittämisen lähtökohtana on ollut tutkimus-
tieto siitä, mikä vaikuttaa nuorten aikuisten työssä tai opiskeluissa jaksamiseen ja 
hyvinvointiin. Siihen, että ihminen jaksaa hyvin, liittyy kyky hallita stressiä aktiivi-
sesti ja optimistinen asenne tulevaisuuteen. Lisäksi tärkeää on se, että ihminen saa 
tukea läheisiltään, että hänellä on terveelliset elintavat ja että hän kokee työnsä 
henkilökohtaisesti merkitykselliseksi. Nämä asiat ovat tärkeitä myös silloin, kun 
elämässä on epävarmuutta tai muita suuria haasteita. Mallin ovat kehittäneet Työ-
terveyslaitoksen tutkijat ja kouluttajat yhteistyössä työ- ja opiskelijaterveyden-
huollon väen kanssa (Medivire Työterveyspalvelut Oy ja Ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiö). Kiitämme lämpimästi kaikkia kehittämistyössä mukana olleita. 

Tämän työkirjan tehtäviä tehdään ryhmätapaamisissa ja kotona välitehtävinä. 
Työkirjassa on myös tietoiskuja muun muassa stressiin ja elintapoihin liittyvistä 
keskeisistä asioista sekä niihin liittyviä pohdintatehtäviä. Toivomme sinun työstä-
vän työkirjan asioita itseksesi vielä ryhmän loputtuakin. Työkirjassa on tehtäviä, 
joiden tarkoituksena on auttaa sinua huomaamaan, miten itse toimit jonkin asian 
suhteen ja mitä siitä tiedät. Omien tietojen, taitojen ja tapojen tekeminen itsel-
leen näkyväksi on perusta uuden oppimiselle ja muutoksen tekemiselle. Lisäksi teh-
tävien tarkoituksena on auttaa sinua tekemään asiasta itsellesi mielekäs ja ymmär-
rettävä tai ohjata sinua kokeilemaan uusia toimintatapoja. Voit täyttää työkirjaa 
kirjoittamalla tai piirtämällä. 

Ihmisillä on erilaisia vahvuuksia ja toimintatapoja tiedon vastaanottamisessa ja 
oppimisessa. Joku muistaa hyvin kuulemansa, toinen näkemänsä ja kolmas tekemi-
sen tai tilanteeseen liittyneet tunteet ja tuoksut. Mikä on sinun vahvin puolesi? 
Asioita pohtiessasi voit käyttää vahvuuttasi tietoisesti hyväksesi. Voit edistää op-
pimistasi lukemalla ääneen, piirtämällä asian kuvaksi, tekemällä mielle- tai käsite-
kartan, miettimällä sitä, miltä asiat tuntuvat tai tuoksuvat, tai pohtimalla asiaa 
kävelylenkillä. Oppiminen on paitsi aktiivista myös sosiaalista toimintaa. Aina rat-
kaisu ei löydy omin voimin. Silloin kannattaa kuunnella muiden kokemuksia, joista 
saa arvokkaita vinkkejä. Vertaistuki on hyvä keino syventää omaa osaamistaan. 
Ryhmässä voit harjoitella myös sitä. 

Tekijät 
Jaana Laitinen 
Heli Hannonen 
Eija Mäenpää-Moilanen 
Maire Huurre 
Tuija Tammelin 

Työterveyslaitos 

� RaPatti – Ratkaisuja pattitilanteisiin t yök i r j a 



  

	 	 	 		
	 	 	 	 	 	  

	 	 	  

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	  

	 	 	 		
	 	 	 	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

	 	 	  

 	 	 	  

 	 	 	 	  

 	 	  

 	 	 	  

 	 	 	  

 	 	 	  

	 	 	 	 	 	  

 	 	 	 	  

	 	 	  

  	 	  

Sisällys 
Tervetuloa RaPatti 
– Ratkaisuja pattitilanteisiin -ryhmään! ....................... 3 

Sisällys .............................................................................. 5 

� Ongelmanratkaisumenetelmä.......................................... 7 

� Oma tavoite ja sen toteuttaminen ................................. 15 

�	 Tulevaisuuspaja ................................................................ 19 

�	 Optimistinen suhtautuminen 
tulevaisuuteen on tärkeä voimavara .............................. 21 

� Stressinhallinta ................................................................ 23 

6	 Läheisten tuki ................................................................... 31 

7	 Toimiva työyhteisö ........................................................... 33 

8	 Hyvän unen salaisuudet................................................... 35 

9	 Ylös, ulos ja liikkumaan! .................................................. 39 

�0	 Hyvät eväät ...................................................................... 45 

�� Onnistunut painonhallinta.............................................. 51 

�� Hallittu alkoholinkäyttö ................................................. 55 

�� Tavoitteena tupakoimattomuus ...................................... 59 

�� Vuorotyö – haasteellinen työaikamuoto........................ 63 

�� Muutos etenee vaiheittain.............................................. 67 

Kirjallisuutta .................................................................... 69 

Liite 	�. Ongelmanratkaisumenetelmä .............................. 71 

RaPatti – Ratkaisuja pattitilanteisiin t yök i r j a � 



  6 RaPatti – Ratkaisuja pattitilanteisiin t yök i r j a 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

Ongelmanratkaisu-
menetelmä 1 
Kaikki vaikeat tai epämukavat asiat, joita ihminen elämässään kohtaa, 
eivät ole ratkaistavissa olevia ongelmia. Esimerkiksi suru, 
jota ihminen kokee läheisen ihmisen kuoltua, on tuskallista, 
mutta sitä ei voi ratkaista; se on vain elettävä läpi. 
Nykyaikana on usein tapana määritellä ongelmiksi asioita, 
jotka eivät ole ongelmia ollenkaan. Kyvyttömyys erottaa toisistaan 
väistämättömiä elämänkokemuksia ja aitoja ongelmia johtaa monesti 
turhautumiseen, mikä hukkaa paljon inhimillistä energiaa. 

Ongelma on joku tilanne, konflikti tai pulma, 
jota voi käsitellä ongelmanratkaisumenetelmän avulla. 
Esimerkiksi työpaikan menetykseen liittyvät tunteet on koettava, 
mutta sitä seuraava työnhaku tai uuden ammatin valitseminen 
(ja löytäminen) ovat aidosti ratkaistavissa olevia ongelmia. 
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Miten sinä määrittelet ongelman? 

y Oletko tutustunut johonkin ongelmien ratkaisumalliin? Millaiseen? 

Seuraavaksi kuvataan esimerkin avulla ongelmanratkaisumenetelmä, jonka vai-
heet ovat ongelman määrittely, tavoitteen asettaminen, aivoriihi ratkaisu-
jen löytämiseksi, ratkaisuvaihtoehtojen etujen ja haittojen pohtiminen, sopivan 
ratkaisuvaihtoehdon valinta, ratkaisun toteutus ja toteutuksen arviointi. (Koffert 
& Kuusi 2003.) 

Ongelman määrittely. Määrittele ongelma ensin yksityiskohtaisesti, riittävän pie-
niin osiin jaettuna: miten se näkyy käytännössä. Ongelma voi liittyä esimerkiksi 
ihmissuhteisiin, työhön tai opiskeluun tai taloudelliseen tilanteeseen. Ota käsitte-
lyyn yksi ongelma kerrallaan. 

Tavoite. Muuta ongelma tavoitteeksi. Asettaessasi tavoitetta pohdi, mistä voit tie-
tää, että ongelma on ratkennut. Kuvaa tavoitteet niin, että niiden toteutuminen 
voidaan havaita ja mitata, päätä esimerkiksi, mitä tulisi tapahtua ja minkä ajan 
kuluessa. 

Aivoriihi. Keksi mahdollisimman monta, vähintään viisi, erilaista käytännön ratkai-
sua ongelmaasi. Kirjaa kaikki ylös, jopa kaikkein hassuimmat. 

Edut ja haitat puntarissa. Kun et keksi enää enempää ratkaisuja, tarkastele lis-
talle laittamiasi yksitellen. Kirjaa ylös, mitä etua sinulle olisi kustakin ratkaisusta. 
Mieti ja kirjaa ylös sen jälkeen, mitä haittaa sinulle olisi kustakin ratkaisusta. 

Valitse tämän jälkeen paras tai helpoimmin toteutettava ratkaisuvaihtoehto (yksi 
tai useampia). Suunnittele ratkaisun toteutus: mitä pitää käytännössä tehdä, mit-
kä ovat tarvittavat voimavarat sekä mahdolliset esteet. Päätä ensimmäinen toi-
menpiteesi. Mieti myös varasuunnitelma, jolla kierrät esteet. 

Toteutus ja sen arviointi. Tee muistiinpanoja ongelmanratkaisun edistymisestä. 
Kirjaa myös kaikki esteet. Muista palkita itseäsi edistymisestä. 

Kun suunnitelma on toteutettu, käy se yksityiskohtaisesti läpi. Saavutitko ta-
voitteen? Jos et, niin miksi? Jos et saavuttanut tavoitetta, palaa alkuperäiseen 
ratkaisuvaihtoehtojen listaasi ja valitse toinen ratkaisu. 

Esimerkki 1. 
Nuori mies, Seppo, työskentelee jo täysipäiväisesti, vaikkakin määräaikai-
sessa työsuhteessa. Työssä on ollut viime aikoina kiirettä, ja ylitöitä on tar-
jolla jatkuvasti. Työpäivien venyminen alkaa kuitenkin häiritä muuta elämää, 
lisäksi stressioireitakin, kuten aamuyön heräilyjä ja väsymystä, on jo esiin-
tynyt. Nyt Seppo haluaa vähentää työhön käytettävää aikaa. 

Sepon tavoite on käyttää työhön 38 tuntia viikossa. 
Sepon ratkaisuvaihtoehdot ovat seuraavat: 
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1. Ylitöistä ehdoton kieltäytyminen. 

X Aikaa jää muuhun. Elämänrytmi tasoittuu. Stressioireet vähenevät. 
Vapautuvan ajan voi käyttää itsensä hoitamiseen. 

Z Ylityöstä kieltäytymistä ei ymmärretä työpaikalla. Moittivia kom-
mentteja ja kielteistä käyttäytymistä voi tulla muilta työntekijöiltä 
ja esimieheltä, mikä vaikuttaa yhteistyöhön ja työssä viihtymiseen. 
Seppo voi kokea olonsa vaivaantuneeksi ja epälojaaliksi. Määräaikai-
sen työsuhteen katkeaminen pelottaa. Erimielisyys esimiehen kanssa 
aiheuttaa stressiä ja lisää uniongelmia sekä väsymystä. 

2. Kehityskeskustelu pikaisesti: ilmoittaa esimiehelleen päätöksestään 
tai tilanteestaan tai toiveestaan. 

X Saa mieltä painavan asian esitettyä ja voi etsiä siihen ratkaisua yh-
dessä esimiehen kanssa. Esimies on tietoinen tilanteesta, ymmärtää 
miksi päätös tehty ja suhtautuu jatkossa huomaavaisemmin. Erilaises-
sa elämäntilanteessa olevat työkaverit saavat tehdä enemmän hyvin 
palkattua ylityötä ja ovat siitä tyytyväisiä. 

Z Työssäolo voi vaikeutua. Voi olla merkitystä työsuhteen jatkoon. Esi-
mies ajattelee työntekijän niskuroivan ja kieltäytyvän työstä ja suh-
tautuu jatkossa nihkeästi. Työyhteisössä syntyy hankausta, kun yksi 
työntekijä pääsee helpommalla. 

3. Keskustelee viimeistään ensi viikon maanantaina työnantajansa kans-
sa työjärjestelyistä ja työajoista ja ehdottaa, että tekisi seuraavat 
kaksi kuukautta 38 tuntia viikossa ilman ylitöitä. 

X Työnkuva selkenee. Ajankäyttö paranee. Ylityöt jäävät pois. Pääsee 
hetken helpommalla. 

Z Työnantaja katsoo asiaa karsaasti vaikka suostuukin järjestelyyn. 
Joutuu silmätikuksi työpaikalla. Uhkana on määräaikaisen työsuhteen 
katkeaminen. 

4. Päättää hakea uutta työpaikkaa. 

X Tieto mahdollisuudesta vaihtaa työpaikkaa helpottaa oloa ja saa ti-
lanteen tuntumaan paremmin hallittavalta. Uudessa työpaikassa on 
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työaikoihin, etenkin jos sopii 
niistä jo rekrytointivaiheessa. 

Z Stressi lisääntyy. Uutta työpaikkaa ei ehkä löydy. Uuden työn opet-
teleminen vie energiaa ja aikaa. Määräaikainen työsuhde päättyy il-
man irtisanomista määräajan päättyessä. Koska työsopimuksessa ei 
ole sovittu, että Seppo voi irtisanoutua ennen määräaikaa, aiheutuisi 
irtisanoutumisesta mahdollisesti ylimääräisiä kustannuksia. 

5. Keskustelee esimiehensä kanssa tavoitteestaan ja ilmoittaa, että voi 
tehdä ylitöitä jonakin päivänä jos tarvetta, mikäli viikoittainen työ-
aika ei nouse yli 38 tunnin kolmen viikon jaksossa. 
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Viikoittainen työaika pysyy tavoitteessa. On joustava työajoissaan X 
ja huomioi työn luonteen. Mahdollisuus viettää pitempiä vapaita, esi-
merkiksi pitkiä viikonloppuja. 
Joutuu edelleen venyttämään työpäiviään. Rajoitusta ei hyväksytä. Z 

Seppo valitsee vaihtoehdon 3: Hän keskustelee viimeistään ensi viikon maa-
nantaina työnantajansa kanssa työjärjestelyistä ja työajoista ja ehdottaa, 
että tekisi seuraavat kaksi kuukautta 38 tuntia viikossa ilman ylitöitä. Mikäli 
esimies ei maanantaina ole paikalla tai ei ehdi keskustella, sovitaan valmiiksi 
keskusteluaika myöhemmin samalla viikolla. 

�0 RaPatti – Ratkaisuja pattitilanteisiin t yök i r j a 



  

	

 
 

  

 

 

  

 

 

  

Elävässä elämässä pulmat harvoin ovat niin yksinkertaisia kuin esimerkkimme Se-
polla. Seponkin tilanne kokonaisuudessaan näyttää tältä: 

Esimerkki 2. 
Nuori mies, Seppo, työskentelee jo täysipäiväisesti ja viimeistelee samal-
la opinnäytetyötään. Työsuhde on määräaikainen. Sepon perheeseen kuuluu 
vaimo ja kaksi pientä lasta. Vaimo on äitiyslomalla, joten talous on kohtalai-
sen tiukalla. Sepolla on ollut viime aikoina kiirettä töissä, ja ylitöitä on tar-
jolla jatkuvasti. Työpäivien venyminen alkaa kuitenkin häiritä perhe-elämää 
ja opintojen etenemistä, lisäksi stressioireitakin, kuten aamuyön heräilyjä 
ja väsymystä, on jo esiintynyt. Nyt Seppo haluaa saada työn, opiskelun ja 
perhe-elämän paremmin tasapainoon. 

Sepon tavoitteena on ottaa ensimmäinen askel parempaan elämänhallin-
taan, jolloin hän tuntisi jaksavansa paremmin. 

Sepon ratkaisuvaihtoehdot ovat seuraavat: 
1. Seppo kieltäytyy ylitöistä jatkossa. 

X Aikaa jää muuhun. Elämänrytmi tasoittuu. Stressioireet vähenevät. 
Hän voi käyttää vapautuvan ajan itsensä hoitamiseen. 

Z Sepon ylitöistä kieltäytymistä ei ymmärretä työpaikalla. Muut työn-
tekijät ja esimies voivat reagoida siihen negatiivisesti, mikä vaikuttaa 
yhteistyöhön ja työssä viihtymiseen. Seppo voi kokea olonsa vaivaan-
tuneeksi ja epälojaaliksi. Hänelle aiheutuu pelkoa määräaikaisen työ-
suhteen katkeamisesta. Erimielisyys esimiehen kanssa aiheuttaa Se-
polle stressiä ja lisää uniongelmia sekä väsymystä. 

2. Kehityskeskustelu pikaisesti: voisiko Seppo sopia työnantajan kanssa 
lyhennetystä työajasta, joka olisi 20–30 tuntia viikossa. 

X Sepon työnkuva selkenee. Entistä lyhyemmän työpäivän voi käyttää 
tehokkaammin. Ajankäyttö paranee. Ylityöt jäävät pois. Opiskelulle 
jäisi myös aikaa, jolloin Seppo saisi tutkintonsa suoritettua. 

Z Työnantaja katsoo asiaa karsaasti vaikka suostuukin järjestelyyn. 
Seppo joutuu silmätikuksi työpaikalla. Uhkana on Sepon määräaikai-
sen työsuhteen katkeaminen. 

3. Selkeä ero työllä, opiskelulla ja vapaa-ajalla: Seppo tekee töitä pe-
rustyöajan mukaisesti maanantaista perjantaihin ja on illat vapaal-
la perheen parissa, opiskelua ei saa pahemmin ajatella viikolla eikä 
ylitöitä tehdä. Lauantaisin on 8–10 tuntia pyhitetty opinnäytetyön 
tekemiseen. Sunnuntai on Sepon vapaapäivä. 

X Suunnitelmallisuus tehostaa Sepon toimintaa. Hän voi keskittyä sii-
hen, mitä on suunnitellut tekevänsä. Sepon ei tarvitse potea huonoa 
omaatuntoa muista tekemättömistä asioista. 

Z Aikaa on vaikea jakaa osiin. Sepon huoli opinnäytetyön etenemisestä 
tunkeutuu työaikaan. Lisäksi hänen huolensa omasta jaksamisestaan 
vaikeuttaa suunnitelmassa pysymistä. Yksi vapaapäivä viikossa ei riitä 
palautumiseen. 
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4. Opiskelussa voisi keventää tahtia, jos työ tärkeää perheen toimeen-
tulon kannalta. 
Sepolle jää aiempaa enemmän aikaa perheen kanssa olemiseen ja le-X 
päämiseen. Perhe on tyytyväisempi ja Seppo itse voi paremmin kuin 
ennen. Opinnot valmistuvat aikanaan mutta hitaasti. 
Sepon opiskelu hidastuu, kun työ ja perhe vievät entistä enemmän ai-Z 
kaa. Samalla elämänvaihe, jossa tekee näin monia asioita yhtä aikaa, 
kestää kauemmin. 

5. Seppo keskustelee puolisonsa kanssa yhteisen suunnitelman tekemi-
seksi ja tuen saamiseksi. 
Seppo saa puolisoltaan ymmärrystä ja kannustusta. Yhteistyössä saa-X 
vutetaan parempi tulos ja kaikki voivat paremmin kuin aiemmin. 
Sepon puoliso ei ymmärrä tilannetta tai on itse niin väsynyt, että tu-Z 
kea ei riitä toisille. 

6. Seppo päättää keskittyä stressinsä hoitoon sekä rauhoittaa arki-illat 
perheelle ja lasten kanssa olemiseen, ulkoiluun ja yhteisiin liikunta-
harrastuksiin. 
Seppo ei mieti iltaisin työasioita. Seppo nukkuu entistä paremmin ja X 
väsymys helpottuu. Hänen suhteensa lapsiin ja vaimoon syvenevät. 
Työ alkaa luistaa Sepolta eikä hänelle kerry ylitöitä, koska työajan 
käyttö on tehokasta. 
Sepon ylitöistä kertynyt lisäpalkka jää nyt saamatta, joten tulot pie-Z 
nenevät. Opinnotkaan eivät etene. 

7. Seppo pitää kahden viikon tauon, jolloin hän ei opiskele lainkaan 
eikä tee muuta kuin pakollisen perustyön. Hän koettaa rentoutua ja 
levätä mahdollisimman paljon. Sen jälkeen hän suunnittelee yhteis-
työssä vaimon kanssa ajankäyttönsä ja koettaa elää tekemällä töitä, 
opiskelemalla ja viettämällä vapaa-aikaa lukujärjestyksen mukaan. 
Vaimo hoitaa lapset ja kotityöt, mutta Sepon vapaa-aikana lapset 
hoidetaan yhdessä. Vaimon kanssa sovitaan siitä, että kyseessä on 
yhteisprojekti, jonka päättymispäivä on näköpiirissä. 
Tauko on eräänlaista lomaa, jolloin Seppo voi rentoutua. Jatkossa X 
suunnitelmallinen ajankäyttö vapauttaa energiaa tuloksen tekoon. 
Sepon yhteistyö perheen kanssa syventää hänen suhdettaan vaimoon 
ja auttaa koko perhettä suuntaamaan energiaa yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseen ja toistensa tukemiseen vaikeina hetkinä. 
”Loma” on liian lyhyt eikä siinä ehdi rentoutua, sillä Seppo joutuu te-Z 
kemään perustyöt koko ajan. Yhteistyö vaimon kanssa ei onnistu, sillä 
molemmilla on omasta mielestään liikaa työtä eikä asioiden jakaminen 
onnistu. 

8. Perheen talousmenot mitoitetaan tulojen mukaan. Pankista kysytään 
laina-ajan pidennystä Sepon opiskelujen loppuun saattamiseen asti, 
jonka jälkeen lainaa lyhennetään taas nopeammin. 
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Suunnitelmallinen taloudenpito helpottaa arkielämää, taloudelliset X 
huolet eivät rasita päivittäistä jaksamista liikaa. 
Talousmenoja ei enää voi pienentää. Pankki ei myönnä laina-ajan pi-Z 
dennystä tai jos myöntää, niin kokonaislaina-aika pitenee ja koko-
naiskorkomenot nousevat. 

9. Lapset laitetaan nukkumaan ajoissa. 
Parina iltana Seppo viettää yhteisen hetken puolison kanssa, kolmena X 
iltana hän tekee opinnäytetyötä tällä ajalla. Vaimokin saa levähtää. 
Vaimo haluaa nukkua aamuisin myöhään, joten lapset ovat illan virk-Z 
kuja eikä heitä saa aikaisin nukkumaan. Iltojen rauhoittaminen ei on-
nistu. 

y 
Minkä vaihtoehdon sinä valitsisit? Miksi? 
Miten lähtisit sitä toteuttamaan? 
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Oma tavoite 
ja sen toteuttaminen 

Meillä kaikilla on ratkaistavana erilaisia pulmia. 
Onneksi ongelmat ratkeavat – sitä helpommin, mitä tutummaksi 
ongelmanratkaisukeinot käyvät. Erilaisia menetelmiä on valittavaksi 
asti. Pääasia on, että edes joku niistä on hallinnassa. 
Harjoittelu tekee mestarin ongelmanratkaisussakin. 

Mieti RaPatti-peliä 
Pelasit ryhmäsi kanssa RaPatti-peliä. Pelaamisen tavoitteena oli herätellä pohti-
maan työhön ja elämäntapaan liittyviä asioita, jotka vaikuttavat työkykyysi ja 
hyvinvointiisi. Miettiessäsi omia vastauksiasi ja kuunnellessasi muiden vastauksia 
tunnistit varmaankin asioita, jotka ovat jo kunnossa tai joiden muuttaminen lisäisi 
omaa hyvinvointiasi. Peli saattoi auttaa myös huomaamaan, että muillakin on sa-
manlaisia ongelmia. Mahdollisesti sait muiden kokemuksista vinkkejä siihen, miten 
voit toimia erilaisissa pattitilanteissa. 

y 
Mitä RaPatti-pelistä jäi mieleen? 
Kirjoita tai piirrä ilmapalloihin ja niiden vierelle asioita, ajatuksia tai 
ideoita, joita oppimispelin pelaaminen toi mieleesi, tai kerro siitä, 
mikä sinua mietitytti. 

Harjoittele kotona ongelmanratkaisumenetelmää 
Kotitehtävänäsi toiseen ryhmätapaamiseen mennessä on perehtyä edellisessä lu-
vussa esiteltyyn ongelmanratkaisumenetelmään ja kahteen esimerkkiin. Kokeile 
menetelmää johonkin oman elämäsi pulmaan. Kannattaa harjoitella kohtuullisen 
yksinkertaisella pulmalla! 

Kotitehtävänäsi kolmanteen ryhmätapaamiseen mennessä on suunnitella ja to-
teuttaa valitsemasi ratkaisu. Käytä apunasi seuraavaa taulukkoa (ks. myös liite 1). 
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Valitse yksi aihe, ongelma, johon haluaisit löytää erilaisia rat-

y	 kaisuja. Kirjoita muistiin ongelman kuvaus ratkaisuineen. 

Ongelman määrittely 
Määrittele ongelma yksityiskohtaisesti, riittävän pieniin osiin jaettuna: miten se nä-
kyy käytännössä. Ongelma voi liittyä esimerkiksi ihmissuhteisiin, työhön tai opiske-
luun tai taloudelliseen tilanteeseen. Ota käsittelyyn yksi ongelma kerrallaan. 

Tavoite 
Mistä tiedät, että ongelma on ratkennut? Kuvaa tavoitteet niin, että niiden to-
teutuminen voidaan havaita ja mitata (esimerkiksi mitä tapahtuu ja minkä ajan 
kuluessa). 

Aivoriihi 
Keksi mahdollisimman monta (vähintään viisi) erilaista käytännön ratkaisua ongel-
maasi. Kirjaa kaikki ylös, jopa kaikkein hassuimmat. 

Ratkaisut 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Kun et keksi enää enempää ratkaisuja, tarkastele listaamiasi ratkaisuja yksitellen. 
Kirjaa ylös, mitä etua sinulle olisi tästä ratkaisusta. Mieti ja kirjaa sen jälkeen, 
mitä haittaa sinulle olisi tästä ratkaisusta. 

Edut 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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Haitat 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Valitse tämän jälkeen paras ja helpoimmin toteutettava ratkaisuvaihtoehto (yksi 
tai useampia). Suunnittele ratkaisun toteutus: mitä pitää käytännössä tehdä sekä 
mitkä ovat tarvittavat voimavarat ja mahdolliset esteet. Mieti myös varasuunni-
telma, jolla kierrät esteet. 

Toteutus 
Tee muistiinpanoja ongelmanratkaisun edistymisestä. Kirjaa myös kaikki esteet. 
Muista palkita itseäsi edistymisestä. 

Edistyminen 
Kun suunnitelma on toteutettu, käy se yksityiskohtaisesti läpi. Saavutitko tavoit-
teen? Jos et, niin miksi? Jos et saavuttanut tavoitetta, palaa alkuperäiseen ratkaisu-
vaihtoehtojen listaasi ja valitse toinen ratkaisu. 

Arviointi onnistumisestani 
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Tulevaisuuspaja 
Tulevaisuuspajassa muodostetaan ensin itselle mielikuva siitä, miten asiat ovat kun 
ne ovat hyvin, siis kun jokin ongelma on ratkennut. Sitten kuvataan miten toimi-
malla hyvään tilanteeseen päästään eli tehdään toimintasuunnitelma. Lisäksi poh-
ditaan muutosta mahdollistavia ja hankaloittavia tekijöitä ja muutosesteiden rat-
kaisuja. Tämän menetelmän tavoitteena on lisätä optimismia. 

Olettakaamme,	 että	 on	 kulunut	 vuosi.	 Tilanteesi	 on	 hyvä.	 Mis-

y tä	 huomaat,	 että	 asiat	 ovat	 hyvin?	 Kirjoita	 tai	 piirrä	 oheiseen	 tauluun	 
niitä	merkkejä	ja	asioita,	jotka	kuvaavat	hyvää	tilannettasi. 

Kuinka itse	 toimit	 hyvän	 kehityksen	 toteuttamiseksi?	 Mitä	 teit	 

y ensin?	Mikä	helpotti	aloittamistasi	ja	vuoden	aikana	toimimistasi? 

 

 

	

	 	

	
	

Olitko huolissasi	jostain	vuosi	sitten?	

y Mistä?	Mikä	sai	huolesi	vähenemään? 
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Onko tämä lasi 
mielestäsi 
puoliksi täynnä 
vai puoliksi tyhjä? 
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Optimistinen suhtautu-
minen tulevaisuuteen 
on tärkeä voimavara 4

Kuinka paljon seuraavat väittämät pitävät omalla kohdallasi 

y paikkansa? 
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Epävarmoina aikoina odotan 
{ { { { {aina parasta. 

Uskon, että minulle tapahtuu yleensä 
{ { { { {enemmän hyviä kuin pahoja asioita. 

Suhtaudun myönteisesti 
{ { { { {ja optimistisesti tulevaisuuteeni. 

Olen useimmiten optimisti. { { { { { 

Suhtautuminen tulevaisuuteen ohjaa ihmisen toimintaa. Psyykkiseen hyvinvointiin 
liittyy erilaisia myönteisiä kuvitelmia, ja vastaavasti tulevaisuuden näkeminen kiel-
teisenä heikentää psyykkistä toimintakykyä. Optimistinen suhtautuminen tulevai-
suuteen on hyvin tärkeä tekijä nuorten aikuisten työssä jaksamisen kannalta. Op-
timistisen suhtautumisen on todettu myös liittyvän terveellisiin elintapoihin. Ne, 
jotka suhtautuvat tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiinsa valoisasti, pitävät 
usein myös itsestään ja terveydestään hyvää huolta. 

Optimistinen tai pessimistinen asenne on osin synnynnäinen ominaisuus, osin 
omien kokemusten myötä syntynyt. Onneksi optimistista asennetta voi myös ke-
hittää. Myönteinen ajattelu ei tarkoita vaikeuksien tai pulmien kieltämistä ja hau-
taamista vaan huomion suuntaamista omiin voimavaroihin, onnistumisiin ja mahdol-
lisuuksiin. Kyse on hyvien asioiden huomaamisesta ja tietoisesta näkökulman valin-
nasta. Ihminen vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja ohjaa omaa kehitystään aset-
tamalla tavoitteita, laatimalla keinoja niiden saavuttamiseksi, arvioimalla omaa 
toimintaansa ja muodostamalla itsestään käsityksiä koko ajan. Jotta menestyisit 
jossakin tehtävässä, sinun on suhtauduttava siihen riittävän myönteisesti ja luot-
tavaisesti, asetettava tämän pohjalta tehtävään liittyviä tavoitteita sekä luotava 
suunnitelmia niiden toteuttamiseksi ja väliaikaisista vastoinkäymisistä huolimatta 
säilytettävä usko omiin kykyihisi ja vaikutusmahdollisuuksiisi. 

Mihin olet itsessäsi tyytyväinen? Missä olet hyvä? Listaa vähintään 

y	 kymmenen asiaa ja aloita jokainen päiväsi lukemalla lista. 
Mihin asioihin olet elämässäsi tyytyväinen? Mikä tuottaa sinulle iloa? 
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Stressinhallinta 

�Palauta mieleesi viimeksi kuluneen kuukauden aikana kokemasi 

y kaikkein stressaavin asia, tapahtuma tai tilanne. Mistä asiasta oli ky-
symys? 

Miten toimit tilanteessa, joka stressasi sinua eniten? Laita rasti 
sopivan vastausvaihtoehdon kohdalle. 

En
 o

lle
nk

aa
n 

Pi
en

es
sä

m
ää

ri
n

M
el

ko
is

es
sa

 
m

ää
ri

n

Su
ur

es
sa

m
ää

ri
n 

Laadin toimintasuunnitelman, 
jota noudatin. { { { { 

Toimin niin, että asiat kääntyisivät 
parempaan suuntaan. { { { { 

Keksin ongelmaan erilaisia ratkaisu-
vaihtoehtoja. { { { { 

Minulle osoitettiin tukea ja 
ymmärtämystä ja hyväksyin sen. { { { { 

Koetin helpottaa oloani 
esimerkiksi syömällä tai juomalla. { { { { 

En antanut asian vaivata itseäni, 
vaan kieltäydyin ajattelemasta sitä. { { { { 

Toivoin vain, että tilanne menisi jollain 
lailla pois, että aika hoitaisi asian. { { { { 

Stressi on ihmisen sopeutumisreaktio, joka herää sopeutumista vaativassa tilan-
teessa. Stressiä aiheuttavat niin myönteiset kuin kielteiset elämänmuutokset, esi-
merkiksi avioliiton solmiminen, lapsen syntyminen, muutto, avioero tai työpaikan 
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vaihdos. Tässä luvussa keskitymme työperäiseen stressiin, vaikka jaksamiseen vai-
kuttavat myös omaan henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat. 

Sopiva henkinen kuormitus on hyväksi. Ihannetilanteessa työ on sen verran vaa-
tivaa, että se palkitsee. Tilapäinen kiirekään ei haittaa, jos vastapainoksi on rau-
hallisempia hetkiä. 

Stressitilanteessa ihminen työskentelee voimiensa ja kykyjensä äärirajoilla. 
Stressin kokemisen tarkoitus on sekä hälyttää toimenpiteiden tarpeesta että ak-
tivoida kaikki voimavarat ongelman kohtaamiseen. Ylikuormittuneen ihmisen voi-
mat hupenevat eikä hän osaa enää tarttua asioihin tai muuttaa toimintatapojaan. 
Kun voimavarat loppuvat, ihminen uupuu ja sairastuu. 

Hyvä mittari omalle jaksamiselle on asteikko nollasta kymme-

y neen, jossa nolla tarkoittaa, että voimavaroja ei ole jäljellä lainkaan, 
ja kymmenen tarkoittaa, että olet elämäsi parhaissa voimissa. Minkä 
numeron antaisit omalle jaksamisellesi juuri nyt? 

{ { { { { { { { { { {0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jos numero jää alle kuuden, on hyvä miettiä keinoja tukea omaa 
jaksamistaan. Apua saat tarvittaessa työ- tai opiskelijaterveyshuol-
losta. 

Tärkeimmät työn henkiset kuormitustekijät 
Yli- tai alikuormittuminen. On kuormittavaa, jos työmäärä on työntekijän voima-
varoihin nähden liian suuri tai liian pieni. Samoin työntekijän taitoihin nähden liian 
vaikea tai liian helppo työ kuormittaa. Jaksamisen kannalta hyvä työ on vaihtele-
vaa. Joskus voi juosta tukka putkella, kunhan välillä saa vähän hengähtää. Useim-
mat ottavat mielellään vastaan haastavia työtehtäviä, kunhan he saavat välillä le-
puuttaa aivojaan rutiinitehtävissä. 

Yhteisön puuttuminen. Kuorma on kevyempi kantaa, kun kantajia on monta. Siksi 
yksin tehtävä työ on kuormittavaa. Joskus työntekijä kokee olevansa yksin, vaik-
ka hänellä olisikin työkavereita, esimerkiksi silloin, kun työyhteisön ihmissuhteet 
ovat hajanaisia tai jopa riitaisia. 

Arvokonflikti. On raskasta tehdä työtä, jossa toteutuvat arvot eivät vastaa työn-
tekijän arvostamia asioita. Työn kokeminen merkitykselliseksi tukee jaksamista. 
Työssä toteutuvista arvoista kertoo myös se, että työntekijä voi mielestään tehdä 
työnsä riittävän hyvin käyttäen siihen riittävästi aikaa ja voimavaroja. 

Epäoikeudenmukaisuuden kokemus. Työssä jaksamista tukee se, että työntekijä 
kokee tulevansa kohdelluksi reilusti, kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Erityi-
sen tärkeää on työntekijän tärkeiksi ja merkityksellisiksi kokemien ihmisten osoit-
tama arvostus. 
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	Yhteisön puuttuminen 

Työuupumus 

Työn hallinnan puute 

Arvokonflikti 

Riittämätön palkitseminen 

Ylikuormitus 
Epäoikeudenmukaisuus 

Alikuormitus 

Tärkeimmät työn 
henkiset kuormitustekijät. 

Riittämätön palkitseminen. Osa työstä on sellaista, jossa työntekijä välittömästi 
näkee kättensä jäljen ja tietää, miten onnistui. Mitä vaikeampi on nähdä onnis-
tuminen suoraan, sitä tärkeämmäksi muodostuu asiakkailta, työkavereilta ja esi-
miehiltä saatu palaute. Tärkeää on sekä myönteinen että kielteinen – mielellään 
rakentava – palaute. Yhtenä arvostuksen mittarina pidetään myös sitä, vastaako 
saatu palkka tehtyä työtä. 

Työn hallinnan puute. Jaksamisen kannalta on tärkeää, että työntekijä kokee, 
että homma on hanskassa. Tällöin hän tietää, mitä tekee ja osaa. Käytännössä hal-
linnan tunnetta ylläpitää mahdollisuus osallistua omaa työtä koskevaan päätök-
sentekoon. Hyvä työn hallinta ja sosiaalinen tuki työpaikalla voivat myös suojata 
työn muiden kuormitustekijöiden haitallisilta vaikutuksilta. 

Kuormitustekijöistä syntyy kuormitusta eli stressiä vasta yksilöllisen kokemuksen 
myötä. Tästä hyvänä esimerkkinä on kiire: se mikä yhdelle on kiirettä, on toiselle 
sopiva työtahti ja kolmannelle jopa liian leppoisaa! Stressi puolestaan on ihmisen 
luonnollinen ja terve fysiologinen reaktio, joka ajoittain on jopa hyväksi, kunhan 
siitä pääsee palautumaan. 

Ensimmäiset merkit stressitilanteen kehittymisestä voivat olla epämääräisiä tai 
vaikeita tunnistaa. Näitä ovat esimerkiksi tyytymättömyys, oman selviytymisen 
epäily ja vaikeus irrottaa ajatuksia ongelmasta. Varsinaisen stressin oireet ovat 
hyvin yksilöllisiä. Niitä esiintyy 
– ajattelun alueella (esimerkiksi keskittymis- ja muistamisvaikeudet, ajattelun ka-

peutuminen tai puuroutuminen, havaintovirheet) 
– tunteissa (esimerkiksi pettymys, ahdistus, jännitys, pelko) 
– käyttäytymisessä (esimerkiksi aloitekyvyttömyys, haluttomuus, ärtyisyys, ve-

täytyminen ihmissuhteista, alkoholin juonnin tai herkkujen syönnin lisääntymi-
nen) 

– ruumiin tuntemuksissa (esimerkiksi pulssin kiihtyminen, univaikeudet, ruokaha-
lun muutokset, erilaiset kivut, joille ei löydy lääketieteellistä syytä). 

y Mitkä ovat sinulle tyypillisiä stressin merkkejä? 

Jos stressi jatkuu ja pitkittyy, se saattaa johtaa työuupumukseen. Työuupumuksen 
merkkejä ovat 
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– kokonaisvaltainen uupumusasteinen väsymys – tunne, ettei jaksa enää 
– kyyninen asenne työhön – tunne, ettei siitä mitään tule kuitenkaan eikä millään 

ole mitään väliä 
– ammatillisen itsetunnon heikkeneminen – tunne, että on surkea työntekijä tai 

huonompi kuin ennen tai huonompi kuin muut 
– vaikeudet selviytyä työstä 
– yleisten stressioireiden runsaus. 

Miten sitten voit pitää huolta jaksamisestasi? Kiinnitä huomiota kolmeen asiaan. 

Pyri vähentämään työn kuormittavuutta. Nollakuormitukseen ei ole mahdollista 
päästä, mutta vähentää voi aina. Työn kuormittavuutta vähennetään pienen pienin 
askelin, huolimatta siitä, että monet toivovat löytävänsä taikakonstin, joka korjai-
si kaikki ongelmat. Huolehdi myös riittävän tauotuksen avulla siitä, että palautu-
minen on mahdollista ja että suojaavat tekijät – vaikutusmahdollisuudet ja sosiaa-
linen tuki – ovat kunnossa. 

Lisää myönteistä ajattelua. Etsi ja muistele onnistumisia. Uskalla sanoa ääneen, 
että työnteko on myös hauskaa. Myönteinen asenne tulevaisuuden näkymiin, aiem-
mat onnistumisen kokemukset ja usko selviytymiseen rohkaisevat näkemään ongel-
man haasteena ja edistävät siten ratkaisujen löytymistä ja hyvinvoinnin säilymistä. 
Tehottomia selviytymiskeinoja stressaavassa tilanteessa ovat tilanteesta vetäyty-
minen, tunteiden sisällään pitäminen tai hallitsemattomat tunnepurkaukset. 

Pidä huolta itsestäsi lepäämällä ja liikkumalla riittävästi sekä tekemällä mielihy-
vää tuottavia asioita työn ulkopuolella. Mikäli työpäiväsi tänään venyy, työhön 
käytetty ylimääräinen aika on poissa palautumisesta, ja aloitat huomisen työ-
päivän tavallista väsyneempänä. Siksi työtahtisi hidastuu ja virheesi lisääntyvät, 
mistä seuraa jälleen tarvetta venyttää työpäivän pituutta. 
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Hyvän tai huonon työssä jaksamisen lisäksi voidaan puhua myös työn imusta, jolla 
tarkoitetaan työhyvinvointia, johon liittyy tarmokkuuden tunnetta, omistautu-
mista työlle ja työhön uppoutumista. Erilaiset työn voimavarat, jotka helpottavat 
työn tekemistä ja työn tavoitteiden saavuttamista, edistävät työntekijän henkistä 
kasvua, oppimista ja kehittymistä. Syntyy hyvän jaksamisen kehä, jossa työn imu 
saa aikaan onnistumisen kokemuksia, jotka puolestaan lisäävät työn imua. 

Mistä kaikesta oman elämäsi kuormitus kertyy tällä hetkellä? 

y Mitkä kuormitustekijät liittyvät työhön? Entä vapaa-aikaan? 
Mitä voisit työssäsi muuttaa kuormituksen vähentämiseksi? 

Työhön tai opiskeluun Ratkaisukeinoja 
liittyvät kuormitustekijäni 

Vapaa-aikaan liittyvät Ratkaisukeinoja 
kuormitustekijäni 

ABCD-menetelmä 
ABCD-menetelmän lähtökohtana on ajatus siitä, että tapahtumien tulkinnat ja nii-
hin liittyvät arvioinnit aiheuttavat yksilön ongelmat. Esimerkiksi tunteemme eivät 
herää suoraan meille tapahtuvista asioista, vaan vasta niistä ajatuksista ja tulkin-
noista, joilla tapahtumaa arvioimme. Tulkinnat sisältävät usein ajatuksia siitä, mitä 
ihmisen pitäisi tai täytyy tehdä, esimerkiksi ”kaikkien täytyy rakastaa minua tai 
hyväksyä minut” tai ”en saa tehdä virheitä”. Ne ovat myös ehdottomia ja vaativia, 
ja niihin voi liittyä tilanteen kauheaksi tekemistä, katastrofointia, jolloin ihmisestä 
saattaa tuntua, että ”on kauheaa, jos muut eivät tee niin kuin minä haluan”. 

ABCD on tapa tutkia yksilön omaa kokemusta. Lähtökohtana on A eli aktivoiva 
tapahtuma (activating event). Se on tilanteen objektiivinen kuvaus. B on usko-
mus tai tulkinta, jolla selität tapahtuneen itsellesi (belief). C viittaa seuraamuksiin 
(consequence), jotka ongelmallisessa tilanteessa ovat yleensä ei-toivottuja tun-
temuksia, tunteita tai käyttäytymistä. D on vastaväite, jolla kyseenalaistat usko-
muksesi (dispute). (Ks. esim. Koffer & Kuusi 2003.) 
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Esimerkki. 
Lapsiperheen äiti on lähdössä työhön. Päivystysvuoro alkaa kahdek-
salta. Perheen päiväkoti-ikäinen lapsi alkaa oikutella pukemisvaihees-
sa, jolloin äiti hermostuu ja alkaa huutaa, mikä hidastaa lapsen toi-
mintaa entisestään. 

A: Kello on niin paljon, että ehtiäkseen ajoissa työpaikalle äidin täytyy 
päästä liikkeelle nopeasti. Lapsi ei kuitenkaan toimi nopeasti vaan 
suorastaan hidastelee. 

B: Äidin ajatus: ”Olen huono työntekijä, jos myöhästyn töistä.” 
C: Tästä seuraa, että äiti hermostuu ja huutaa, jolloin kaikille tulee paha 

mieli. 
D: Maailma ei yhteen myöhästymiseen kaadu! 

Tämän ajatuskulun seurauksena äiti rauhoittuu, mikä rauhoittaa las-
takin. He ehtivät päiväkotiin ajallaan, ja äiti on työpaikalla kymmentä 
vaille kahdeksan, vaikka hän noudattaa ajaessaan nopeusrajoituksia. 

Kokeile ABCD-mallin soveltamista tilanteessa, jossa hermostut, 

y	 ärsyynnyt tai stressaannut! Kirjoita tai piirrä kertomus. 

A aktivoiva tapahtuma B uskomus tai tulkinta 

C seuraamukset D vastaväite 
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KVPT-menetelmä 
Keino välittömästi parempiin tunteisiin (KVPT) on aktiivinen tunteiden säätelykei-
no; yksi nopeista teistä parempaan oloon. Hyvä olo haetaan hengityksen avulla. 
Keinosta on erityistä hyötyä silloin, kun elämässäsi on poikkeuksellisen paljon pai-
neita ja stressiä. Harjoittele hengittämään itsesi rennoksi! 

Ota mukava asento joko istuen tai makuulla, sulje silmät ja hymyile pehmeästi, 
lämpimästi. Hymy saa kasvolihaksesi rentoutumaan. Kun hymyilet, hidasta hengi-
tystäsi noin kolmesta viiteen sekuntia kestäväksi. 

Hengitä sisään kolmesta viiteen sekuntia ajatellen: ”Hengitän nyt sisään.” 

Hengitä sitten kolmesta viiteen sekuntia ulos ajatellen: ”Hengitän nyt ulos.” 

Pidä sitten kolmesta viiteen sekunnin tauko hengityksessä ja ajattele: ”Nyt ren-
toudun.” 

Hengitä pallealla: Anna vatsan rentoutua ja pullistua hiukan ulos, kun hengität si-
sään. Anna seuraavaksi vatsan litistyä, kun hengität ulos. Pidä rintakehäsi niin pai-
koillaan kuin mahdollista hengitysliikkeiden ajan. (Maultsby 1992.) 

Mitä ajattelet KVPT:stä? 

y 
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Läheisten tuki 
Stressin säätelyssä auttaa ratkaisevasti läheisten ihmisten, kuten kumppanin, su-
kulaisten ja ystävien, tuki. Sosiaalinen tuki auttaa sopeutumaan stressitilanteisiin 
ja estää niiden aiheuttamia haitallisia seurauksia. Vahva sosiaalinen tuki myös hei-
kentää työttömyyden kielteisiä vaikutuksia. 

Työssä jaksamista tukee joskus eniten puoliso eivätkä työtoverit. Hyvin tukeva 
ihmissuhdeverkosto voi siis olla vastapainona huonosti tukevalle työyhteisölle – ja 
päinvastoin. Toisaalta välit puolisoon voivat huonontua, jos työssä tapahtuu ikäviä 
muutoksia. Ehkä työntekijä rasittaa silloin puolisoa liikaa omalla työstressillään, 
mikä heikentää suhdetta ja siten tuen saamista puolisolta. 

Jotta voisit hyödyntää sosiaalista verkostoasi, tarvitset kykyä ilmaista tuen 
tarvettasi sekä kykyä yleensäkin luoda ja ylläpitää nimenomaan tukea antavaa 
sosiaalista verkostoa. Tunne siitä, että tarvittaessa saat tukea, heijastaa toden-
näköisesti sekä omaa persoonallista valmiuttasi vastaanottaa tukea että kokemuk-
siasi siitä, millaista tukea on aikaisemmin ollut tarjolla. Stressitilanteeseen joutu-
nut saattaa myös välttää sosiaalista tukea, koska tuen pyytäminen tai vastaanot-
taminen voisi merkitä oman heikkouden ja haavoittuvuuden myöntämistä tai uhkaa 
omalle itsenäisyydelle ja pärjäämisen tunteelle. 

Millainen on sosiaalinen verkostosi? Tee siitä kartta alla olevaan 

y kuvaan. Merkitse neliöllä © miehet ja ympyrällä ¢○ naiset sitä lähem-
mäksi ympyrän keskustaa, mitä läheisemmästä ihmisestä on kyse. 
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naapurit • tuttavat työtoverit
• op

isk
el

ut
ov

er
it 

  

	  	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

 

 

 
 

  

 

  

 

Sosiaalisen verkoston 
karttapohja. 

y Mistä huomaat, että ystäväsi tarjoaa sinulle tukea? 
Miten vastaat tarjoukseen? 
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Toimiva työyhteisö 

y Miten hyvin oma työyhteisösi toimii? Miksi? 

Toimivan työyhteisön tärkein tunnusmerkki on se, että työpaikalla voi keskittyä 
työntekoon ja työ sujuu. Muita toimivan työyhteisön tunnusmerkkejä ovat esimer-
kiksi seuraavat: 

– Työlle on yhteiset tavoitteet. 
– Työnjako on oikeudenmukainen ja selkeä. 
– Tiedonkulku on riittävää. 
– Mikään työyhteisö ei ole ongelmaton, mutta hyvin toimivassa työyhteisössä on-

gelmista uskalletaan puhua ja ne ratkotaan ennen kuin ne muuttuvat ristirii-
doiksi. 

– Vuorovaikutus on avointa, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen sanoo kai-
ken, mitä sylki suuhun tuo. Keskustelu on asiallista ja ystävällistä. 

– Ilmapiiri on kannustava. Palautetta annetaan ja otetaan vastaan asiallisesti ja 
rakentavasti. 

– Esimies kuuntelee ja ottaa huomioon työntekijöidenkin mielipiteet päätöksen-
teossa; tosin hyvä esimies joutuu joskus myös tekemään sellaisia päätöksiä, jot-
ka eivät ole kaikkien mieleen. 

– Työntekijät voivat vaikuttaa työyhteisön toimintaan. 
– Työntekijät ovat sitoutuneet työhönsä ja ovat halukkaita kehittämään työ-

tään. 
– Toimivassa työyhteisössä työntekijät viihtyvät. 

Miten voit itse vaikuttaa 
työyhteisösi toimintaan? 
Oman työyhteisön toimintaa voi kehittää yhdessä muiden kanssa. Kun huomaat 
epäkohdan tai keksit, miten työ tai yhteistyö voisi sujua paremmin, ole aktiivinen 
ja vie asiaa eteenpäin: ota asia esille palaverissa tai juttele esimiehesi kanssa. 

Monella työpaikalla on erikseen sovittu työpaikan käyttäytymissäännöistä. Hai-
taksi niiden noudattaminen ei ole millään työpaikalla! Muista, että voit vaikuttaa 
suoraan vain omaan käyttäytymiseesi. Ei siis kannata jäädä odottamaan muiden 
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tekemää muutosta. Tosin helposti käy niin, että muuttamalla omaa toimintaasi vai-
kutat myös muiden käyttäytymiseen. 

Kuinka usein toimit itse näiden käyttäytymissääntöjen mukaan? 

y	 

H
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Tavattaessa tervehdin kaikkia. { { { 
Annan toisille työrauhan. { { { 
Autan pyydettäessä, tarjoan apua aktiivisesti. { { { 
Pyydän, en käske. { { { 
Kiitän. { { { 
Otan puheeksi, jos joku asia ei suju. { { { 
Kiistat selvitän puhumalla. En huuda enkä rähjää. { { { 
Kuuntelen ja yritän ymmärtää toisen viestin. { { { 
Vastaan, kun kysytään. { { { 
Puhun vain omasta puolestani 
ja annan muiden tehdä samoin. { { { 

Uskon saamiini vastauksiin; 
en haudo mahdollisia piilomerkityksiä. { { { 

Keskustelen yhdessä toisten kanssa, en toisista. { { { 
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Hyvän unen 
salaisuudet 8
Riittävä uni on tärkeää työ- ja toimintakyvyn kannalta. 
Unen tärkeimmät tehtävät ovat aivojen väsymyksen poisto, 
muistin ja oppimisen tukeminen, mielen hyvinvointi sekä 
fyysisen terveyden ylläpito. Aikuinen tarvitsee unta seitsemästä 
yhdeksään tuntiin joka yö. Jo kahden–kolmen tunnin päivittäinen 
univaje heikentää aivojen suorituskykyä merkittävästi. 
Rentoutuminen nukkumaan mennessä on yksi monista keinoista, 
joilla voit edistää nukahtamistasi ja hyvää unta. 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Montako tuntia yössä nukut tavallisesti viikolla ja viikonloppui-

y sin? 
Mistä huomaat, että olet nukkunut riittävästi? 

Mitä hyötyä riittävästä nukkumisesta on? 
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Unen tarve 
Unen tarpeessa on yksilöllisiä eroja. Noin 95 prosentilla ihmisistä unen tarve on 
kuudesta kymmeneen tuntiin vuorokaudessa. Valtaosa kokee unen tarpeekseen 
seitsemästä yhdeksään tuntiin. Uneliaisuuden tunne on aivojen tapa kertoa väsy-
myksestä ja unen tarpeesta. 

Vireyteemme vaikuttaa unen määrän lisäksi unen laatu, valveilla vietetty aika ja 
vuorokaudenaika. Elimistömme noudattaa noin 24 tunnin uni-valverytmiä. Tämän 
myötä suuri osa elintoiminnoistamme on aktiivisempia päivällä kuin yöllä. Vireys 
on huonoimmillaan aamuyöstä. 

Ihminen tarvitsee unta pysyäkseen virkeänä ja ollakseen luova. Unen aikana ai-
vojen energiavarastot täydentyvät. Uni myös edistää työssä vaadittavia älyllisiä 
toimintoja. 

Univaje heikentää tarkkaavuutta ja aivojen työskentelyä. Univajeen myötä ihmi-
sen kyky vastaanottaa, käsitellä ja tuottaa tietoa heikkenee. Myös keskittymisky-
ky heikkenee. Krooninen univelka aiheuttaa alavireisyyttä, ärtyneisyyttä ja keskit-
tymisvaikeuksia, jotka myös vaikeuttavat aivojen tiedonkäsittelyä. Univaje altistaa 
tapaturmille, koska esimerkiksi havaintokyky heikkenee, jolloin tärkeät asiat työs-
sä tai liikenteessä saattavat jäädä havaitsematta. Univajeesta kärsivä ihminen toi-
mii helposti urautuneesti ja suosii rutiineja, koska päättelykyky, toiminnan suun-
nittelu ja arvostelukyky heikkenevät univajeen myötä. Vuorokauden valvominen 
vastaa noin promillen humalaa, jos asiaa ajatellaan suorituskyvyn kannalta. 

Uni on tärkeää myös oppimisen, luovuuden ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökul-
masta. Hyvin nukutun yön jälkeen, virkeänä, on helpompi keskittyä käsillä oleviin 
tehtäviin ja oppia uutta kuin huonosti nukkuneena. Seuraavien öiden unen aikana 
kerrataan valveilla opittuja asioita ja aivot siirtävät opittua asiaa työmuistista 
pitkäkestoisempaan muistiin. Alkuyön uni on tärkeää erityisesti tietojen oppimisen 
ja loppuyön uni taitojen oppimisen vuoksi. Vireys on keskeistä luovuuden ja oppi-
misen kannalta, joita monet työtehtävät edellyttävät. Virkeä ihminen saa vaativaa 
tiedonkäsittelyä edellyttävissä töissä enemmän aikaan kuin väsynyt ihminen. 

Jatkuva valvominen ja univaje vaikuttavat epäedullisesti psyykkiseen ja fyysi-
seen hyvinvointiin ja terveyteen. Univaje aiheuttaa myös hormonaalisia ja her-
mostollisia stressireaktioita. Se muuttaa aineenvaihduntaa altistaen lihomiselle ja 
sydän- ja verisuonisairauksille. Lisäksi pitkittynyt univaje heikentää ihmisen puo-
lustuskykyä esimerkiksi virustulehduksille. Univaje voi paljastua myös väsyneestä 
ulkonäöstä. 

Miten unen määrä on yhteydessä työkykyysi ja työtehoosi? 

y 
Aikapulan sanotaan olevan yleinen syy unen vähenemiseen. Työssä käynti ja erityi-
sesti pitkät työpäivät (yli 50 tuntia viikossa) liittyvät univajeeseen. 

Myös työolosuhteet voivat olla unihäiriöiden ja univajeen taustalla. Työstressiin 
liittyy usein univajetta; unettomuus voi olla stressin oire. Toisaalta univaje heiken-
tää työkykyä, mikä osaltaan myös lisää stressiä. Epäsäännöllinen työaikamuoto ja 
vuorotyö hankaloittavat usein nukkumista; työn puolesta pitää valvoa silloin, kun 
elimistö on lepotilassa ja yrittää nukkua silloin, kun elimistö on vuorokausirytmin 
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mukaan valveilla. Itselle sopivan unirytmin löytäminen vaatii suunnitelmallisuutta. 
Unihäiriöiden taustalla voi olla myös jokin sairaus, joten unihäiriöissä kannattaa 
ottaa yhteyttä opiskelija- tai työterveyshuoltoon. 

Keinoja hyvään uneen 
Rentoutuminen nukkumaan mennessä on tärkeää nukahtamisen kannalta. On mo-
nia keinoja, joilla voit edistää omaa nukahtamistasi ja hyvää unta. Seuraavassa on 
lista keinoista, joita voit kokeilla. 

– Tee jotain rentouttavaa ennen nukkumaanmenoa. Kokeile myös rentoutuskaset-
teja. 

– Mene vuoteeseen vasta, kun olet väsynyt. Jos uni ei tule noin 15 minuutissa, voit 
esimerkiksi lukea, kunnes olet riittävän väsynyt. 

– Älä syö raskaasti juuri ennen nukkumaanmenoa. Sen sijaan kevyt iltapala tai ke-
vyt illallinen voi auttaa unen tuloa. 

– Vältä kofeiinipitoisia juomia, kuten kahvia sekä cola- ja energiajuomia, ennen 
nukkumaanmenoa. Kofeiinin poistuminen elimistöstä kestää useita tunteja. 

– Vältä yli kahden alkoholiannoksen nauttimista ennen nukkumaanmenoa. Pienet-
kin alkoholimäärät huonontavat voimakkaasti unen laatua, vaikka niihin ei liit-
tyisikään varsinaista krapulaa. (Yksi annos on 0,33 l olutta, 12 cl viiniä tai 4 cl 
väkeviä.) 

– Vältä stressaavien asioiden käsittelyä tai työntekoa juuri ennen nukkumaanme-
noa. 

– Säännöllinen tai rentouttava liikunta helpottaa unensaantia. Vältä kuitenkin 
raskasta liikuntaa alle kaksi tuntia ennen nukkumaanmenoa, jotta elimistösi ei 
kävisi ylikierroksilla. 

– Jos kärsit unettomuudesta, vältä päivänokosia. Päiväunet sopivat sen sijaan sa-
tunnaisesta univajeesta kärsivälle. Yli puolen tunnin nokoset vaikeuttavat unen 
saantia illalla. 

– Säännöllinen päivärytmi on unen kannalta tärkeä. Mene nukkumaan ja herää 
joka päivä suunnilleen samaan aikaan, myös vapaapäivinä, niin elimistösi tottuu 
oikeaan rytmiin. 

– Pimeä, viileä, hyvin tuuletettu ja meluton makuuhuone sekä hyvä patja ja raik-
kaat vuodevaatteet auttavat nukahtamista. 

– Pyhitä makuuhuone ja vuode nukkumiselle ja rakastelulle. Älä vie töitä vuotee-
seen. 

– Opettele tarvittaessa käyttämään korvatulppia ja peittämään silmäsi esimer-
kiksi siteellä. 

– Uni- tai nukahtamislääkkeet on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön. 

Arvioi kunkin ohjeen sopivuutta itsellesi. Mikä on mielestäsi paras 

y ohje itsellesi? Miksi? 
Mitä muita keinoja olet käyttänyt hyvään uneen pääsemiseksi? 
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Kaikki syyt, jotka estävät meitä liikkumasta, ovat tekosyitä! 
(Urho Kaleva Kekkonen) 
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Ylös, ulos 
ja liikkumaan! 9 
Säännöllinen liikunta tukee hyvinvointiasi. 
Tässä kappaleessa arvioidaan oman liikkumisen riittävyyttä 
ja pohditaan sitä, millä keinoilla liikuntaa voisi lisätä. 

Mitä liikunta sinulle merkitsee? 

y Liikutko mielestäsi riittävästi? 

Liikunnan edut ja hyödyt 
Säännöllinen liikunta edistää fyysistä kuntoa, hyvinvointia ja terveyttä monin eri 
tavoin. Liikunnalla on myös tärkeä merkitys monien sairauksien ja oireiden eh-
käisyssä ja hoidossa. Liikunta tuottaa erilaisia elämyksiä eri ihmisille. Myönteiset 
elämykset yleensä vahvistuvat, kun ihminen tottuu liikuntaan. Tämä osaltaan kan-
nustaa ja pitää yllä halua liikkua. 

Säännöllinen liikunta laukaisee tehokkaasti elimistön stressiä. Liikunnasta ei 
kuitenkaan saisi tehdä uutta stressitekijää. Tarpeettomia suorituspaineita on hyvä 
välttää. Liikunta on hyvä suhteuttaa omaan kuntoon ja päivittäiseen vireystilaan 
sopivaksi. 

Joskus saatat tuntea itsesi poikkeuksellisen väsyneeksi. Tee silloin hieman 
lyhyempi ja kevyempi lenkki, mutta lähde liikkeelle. Liikunta ja ulkoilu saavat voi-
masi palaamaan. Liikunta myös auttaa huomaamaan, onko väsymyksesi henkistä vai 
fyysistä. Jos aktiivinen liikkuminen jää jonain päivänä väliin, ei ole syytä huoleen, 
mutta yritä päästä takaisin entiseen rytmiin mahdollisimman pian. 
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Kuvassa on ihmisten kokemia hyötyjä liikunnasta. 

y Miksi sinä liikut? Mitä hyötyä sinulle on liikunnan harrastamisesta? 

Hyvä olo liikunta-Terveys kohenee suorituksen jälkeen 

Kunto kohenee 
Yhdessäolo, 
kavereiden tapaaminen 

Mieliala kohenee 
Reipas ja ryhdikäs imago 

Virkistyminen 
ja rentoutuminen Luonnon kauneudesta, 

hyvästä seurasta 
ja tunnelmasta nauttiminen 

ja elämykset 
nauttiminen 

liikkumisesta 
saadut 
hyödyt 

Kilpailujännityksestä 
Uudet kokemukset 

Parempi uni 
Paino 
pysyy kurissa 

Säännöllinen liikunta parantaa Liikunnan avulla voidaan ehkäis-
–	 lihasvoimaa ja lihaskestävyyttä tä ja hoitaa 
–	 kestävyyskuntoa –	 liikapainoa ja lihavuutta 
–	 nivelten liikkuvuutta –	 metabolista oireyhtymää ja 
–	 tasapainoa ja liikehallintaa tyypin 2 diabetesta 
–	 luiden massaa ja vahvuutta –	 sydän- ja verisuonitauteja 
–	 aineenvaihduntaa (muun muas- –	 univaikeuksia 

sa veren rasva-arvot korjaan- –	 ahdistuneisuutta ja lievää 
tuvat ja insuliiniherkkyys pa- masennusta 
ranee) –	 alaselän ja niska-hartiaseu-

–	 sydämen ja keuhkojen toimin- dun vaivoja. 
taa. 

Liikutko riittävästi? 

Terveyden kannalta on hyväksi harrastaa joko kolme–neljä tuntia perusliikuntaa 
viikossa tai kaksi–kolme tuntia täsmäliikuntaa viikossa. Tätä on havainnollistettu 
UKK-instituutin liikuntapiirakalla (ks. sivun 41 kuva). Haukkaa siis vähintään puolet 
liikuntapiirakasta! Tämä suosituksen perustaso riittää siihen, että fyysiseen pas-
siivisuuteen liittyvät suurimmat terveysriskit vältetään. Ihanteellisena tasona voisi 
kuitenkin pitää koko piirakan haukkaamista, jolloin viikoittain toteutuisivat sekä 
perusliikunnan että täsmäliikunnan osuudet. 
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Täsmäliikuntaa 
2–3 tuntia viikossa joka toinen päivä 

Kestävyys
liikuntaa 

• 2–5 kertaa viikossa 
• 20–60 min kerralla 

Lihaskuntoa 
tai liike
hallintaa 

• 1–3 kertaa viikossa 
• 20–60 min kerralla 

Arki, hyöty
ja työmatkaliikuntaa 

• 5–7 päivänä viikossa 
• 30 min päivässä, 

vähintään 10 min jaksoissa 

  

 

 

	 	 	 	 	 	 	
	 	

	 	 	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	

 

	 	 	
	 	 	 	

	 	 	

	 	 	
Perusliikuntaa 

3–4 tuntia viikossa päivittäin 

Suosituksena on nauttia vähintään puolet liikuntapiirakasta, 
mieluummin koko piirakka! Mukaeltu lähteestä www.ukkinstituutti.fi. 

Perusliikuntaa. Piirakan alaosa kuvaa perusliikuntaa, jossa päämotiivina on jokin 
muu tekeminen kuin itse liikkuminen. Tällaista liikuntaa ovat esimerkiksi pyöräily 
töihin, kävely kauppaan, lumen luominen, tehokas siivoaminen ja pihatyöt. Perus-
liikunta vaikuttaa edullisesti yleiseen terveyteen ja painon hallintaan. 

Täsmäliikuntaa. Piirakan yläosa kuvaa täsmäliikuntaa eli liikkumista, joka kehit-
tää täsmällisesti terveyskunnon tiettyä osa-aluetta, esimerkiksi kestävyyskuntoa, 
liikehallintaa tai lihaskuntoa. Täsmäliikuntaa ovat esimerkiksi kuntosaliharjoittelu, 
jumpat, venyttely, sauvakävely, pallopelit, juoksu, hiihto ja pyöräily. 

Älä säästä askeleitasi! 10 000 askelta päivässä on sopiva annos terveyden kan-
nalta. Tähän tavoitteeseen pääset noin puolen tunnin kävelylenkillä arkirutiinien 
lisäksi. Käytä askelmittaria apuna, kun arvioit päivän askelsaaliisi. 

Liikutko mielestäsi riittävästi? Arvioi omaa liikkumistasi suhtees-

y sa liikuntasuosituksiin, liikuntapiirakkaan. 
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Keinoja liikunnan lisäämiseksi 
Pysyvät muutokset alkavat pienin askelin. Älä yritä haukata liian suurta palaa lii-
kuntapiirakasta kerralla. Lisää liikuntaa ohjelmaasi vähitellen. On parempi tehdä 
edes jotain kuin ei mitään. Pieni kävelylenkki on parempi kuin sohvalle television 
ääreen jääminen. 

Kirjaa kalenteriisi kaikki liikkumisesi. Kun sinulla on mustaa val-

y koisella, näet helposti, liikutko tällä hetkellä tarpeeksi. Voit tulostaa 
netistä liikkumisen seurantakortin (http://www.liikkumisresepti.net/ 
materiaalit.html) ja kirjata liikunnan siihen. 

Varaa aikaa liikunnalle! Merkitse jo nyt kalenteriisi seuraa-
valle viikolle suunnittelemasi liikuntatuokiot. Jos kalenterisi uhkaa 
täyttyä, varaa aika liikunnalle kuten muillekin itsellesi tärkeille asioil-
le. Monet asiat kilpailevat ajastasi. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä? 
Kuuluuko liikunta niihin? Paljonko aikaa käytät television katseluun? 
Miten voisit lisätä fyysistä aktiivisuutta arkisiin toimiisi? 

Millainen liikunta sopii sinulle parhaiten? Rengasta ne liikunta-

y muodot, joita harrastat ja alleviivaa ne liikuntamuodot, joita haluai-
sit kokeilla. Eri lajeja harrastamalla saat vaihtelua, mikä voi innostaa 
osaltaan liikkumaan. 

Maastopyöräily 

Hiihto 

Melonta 

Soutu 

Uinti 

Jooga 

Tanssi 

Suunnistus 

Golf 

Vesijumppa 

Vesijuoksu 

Ratsastus 

Kuntosali 

Aerobic 

Lentopallo 

Pesäpallo 

Koripallo 

Jalkapallo 

Sulkapallo 

Lumenluonti 

Marjastus 

Metsästys 

Luistelu 

Sauvakävely 

Rullaluistelu 

Kävely 

Pyöräily 

Juokseminen 

Jumppa 

Sähly 

Pihatyöt 
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Mitkä seuraavista vinkeistä sopivat sinulle liikunnan lisäämiseksi? 

y 
– Liikun työmatkat jalan tai pyöräilen. 
– Pyöräilen tai kävelen osan työmatkasta, jään bussista yhtä pysäk-

kiä aikaisemmin. 
– Käytän portaita hissin sijaan kotona, töissä ja tavarataloissa. 
– Käyn muutaman minuutin happihyppelyllä kesken työpäivän. 
– Käyn kaupassa, kirjastossa ja muilla asioilla jalan tai pyörällä. 
– Vietän aktiiviloman löhöloman sijaan. 
– Vaihdan kuulumiset kävelylenkillä puhelimessa puhumisen sijaan. 
– Poljen kuntopyörää, teen lihaskuntoliikkeitä tai venyttelen televi-

siota katsellessa. 

Ennakoi liikunnan harrastamisen esteet. Liikkumaan lähteminen ei aina tunnu helpol-
ta. Usein liikunnan harrastamisen esteenä on ajan, kaverin tai varusteiden puute. 

Unohtuuko liikunta lomalla tai työmatkoilla? Millaisia esteitä

y olet kohdannut liikunnan harrastamisesi suhteen? Keksi käytännön 
ratkaisuja kunkin mahdollisen esteen raivaamiseksi tieltäsi. Käytä on-
gelmanratkaisumenetelmää apunasi (ks. luku 1 ja liite 1). 
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Hyvät eväät 10 
Säännöllinen, kohtuullinen ruokailu on tärkeää työtehon 
ja painon hallinnan kannalta. Lihomisen ehkäisyyn kannattaa 
panostaa tarkkailemalla myös ruokamääriä ja herkkujen syömistä. 
Tässä kappaleessa tarkastellaan terveellisen ruokavalion periaatteita. 

Millaiseksi arvioit oman ruokavaliosi? 

y Mitkä asiat omassa ruokavaliossasi ovat kunnossa? 
Missä on haasteita? 

Lautasmalli havainnollistaa ateriakokonaisuuden. Hyvällä aterialla puolet lauta-
sesta täytetään kasviksilla – salaattia, raastetta tai keitettyjä vihanneksia. Sa-
laattiin voi lisätä pienen määrän, noin yhden ruokalusikallisen, öljypohjaista sa-

Lautasmalli kuvaa 
terveellistä ateria-
kokonaisuutta. 
Kuva Valtion ravit-
semusneuvottelu-
kunta. 
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laattikastiketta. Neljännes täytetään perunalla, riisillä tai makaronilla. Neljännes 
jää kala- tai liharuoan osuudeksi. Ruokajuomaksi suositellaan rasvatonta maitoa 
tai piimää. Lisäksi otetaan pari palaa leipää, mieluiten ruisleipää, ja sipaistaan 
niille kasvimargariinia. Jälkiruoaksi nautitaan marjoja tai hedelmä. 

Millainen tavallinen ateriasi on lautasmalliin verrattuna? 

y Mitä hyvää lautasmalli-ideassa on? 

Ruokaa sopivasti ja säännöllisesti 
On tärkeää syödä sopivasti ja riittävästi. Runsaasti liikuntaa harrastava tarvitsee 
enemmän ruokaa ja nestettä kuin vähän liikkuva. Liian vähäinen syöminen voi vä-
syttää. Tällöin tuntuu siltä, että ”veto on pois”. Työtehon, vireyden ja oppimisen 
kannalta on hyvä aloittaa päivä syömällä monipuolinen aamupala ja sen jälkeen 
syödä noin kolmen–viiden tunnin välein kasvisvoittoisia aterioita. Tämä auttaa 
myös painonhallinnassa. Runsaasti rasvaa sisältävä ruoka, esimerkiksi pitsa, sisäl-
tää usein paljon energiaa, mikä väsyttää ja heikentää työtehoa sekä lihottaa. 

Säännölliset kunnon ateriat pitävät verensokerin tasaisena, mikä on oppimisen 
ja työkyvyn kannalta hyväksi. Kohtuukokoiset ateriat ovat parhaita vireyden kan-
nalta ja auttavat syömisen kontrolloimisessa ja painonhallinnassa. Runsas sokeri-

Kunnon ateria säännöllisesti pitää verensokerin tasapainossa ja olon virkeänä. 
Makeat välipalat saavat veren sokeritason heittelehtimään, mistä tulee vain huo-
no olo. 
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pitoisten ruokien syöminen ja makeat välipalat todennäköisesti heikentävät työ-
tehoa, koska verensokeri vaihtelee tällöin nopeasti. Verensokerin nopeat vaihtelut 
voivat väsyttää ja heikentää keskittymistä. Tämä voi hankaloittaa myös painon 
hallintaa. 

Kunnon aamiainen aloittaa tehokkaan päivän, iltaa kohden syömis-

y tään voi vähentää. Syötkö aamulla kuin kuningas, päivällä kuin prinssi 
ja illalla kuin kerjäläinen? 

Puoli kiloa kasviksia päivässä 
Kasviksilla tarkoitetaan vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja. Tuskin kukaan 
pystyy syömään puolta kiloa porkkanaraastetta päivittäin, mutta tavoitteen voi 
toteuttaa syömällä vaihtelevasti erilaisia kasviksia päivän aikana. 

Miten usein olet syönyt En 1–2 3–5 6–7 
viimeksi kuluneen viikon aikana kertaakaan päivänä päivänä päivänä 

– vihanneksia tai juureksia 
(ei perunaa) sellaisenaan, { { { { 
raasteena tai tuoresalaattina 

– hedelmiä sellaisenaan 
{ { { {tai salaattina 

– marjoja (myös esimerkiksi jälki-
{ { { {ruokien yhteydessä)? 

Värikkäissä tuoreissa kasviksissa on esimerkiksi foolihappoa. Foolihapon terveys-
vaikutukset ovat moninaiset: äidin riittävä foolihapon saanti raskausaikana suojaa 
sikiötä hermostoputken kehittymishäiriöltä ja riittävä foolihapon saanti saattaa 
osaltaan suojata masennukselta ja sydäntautien kehittymiseltä. Foolihappoa saat 
riittävästi syömällä tuoreita kasviksia ja ruisleipää päivittäin. Tällöin et tarvitse 
lisävalmistetta. 

Puoli kiloa kasviksia päivässä. 

TAI 
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Kasvikset tuovat ruokavalioon tuoksuja, makua, väriä ja keveyttä. Kasvikset si-
sältävät vitamiineja, antioksidantteja ja flavonoideja, joten ne suojaavat elimistöä 
haitallisilta reaktioilta. Kasvikset sisältävät yleensä vähän energiaa ja runsaasti 
nestettä mutta pitävät kuitupitoisuutensa vuoksi kylläisenä kauan. Tästä on hyö-
tyä painon ja syömisen hallitsemisen kannalta. 

Kaura- ja ruisvalmisteiden ohella marjat, hedelmät, herneet, linssit ja pavut si-
sältävät vesiliukoista kuitua, joka tasoittaa aterian jälkeisiä verensokerin vaihte-
luja ja poistaa sappihappoja ulosteeseen, jolloin veren kolesterolipitoisuudet pie-
nenevät. Kuitu edistää suolen toimintaa, mikä suojaa mahdollisesti maha-suolika-
navan syöviltä. Kasvikset vaativat kunnollisen pureskelun, mikä lisää syljen eritystä 
ja on hyväksi suun terveydelle. 

Kuidun saannin tavoite on 35 grammaa päivässä. Suomalaisten ruokavaliossa tär-
kein kuidun lähde on ruisleipä. Yksi viipale jyväistä ruisleipää sisältää jopa viisi gram-
maa kuitua, kun taas yhdessä viipaleessa paahtoleipää on kuitua vajaa gramma. 

Tarkastele kotonasi olevien leipien tuotepakkauksia. Paljon-

y ko kuitua on yhdessä leipäviipaleessa? Paljonko sinä saat kuituja? Tee 
kuitutesti osoitteessa: www.leipatiedotus.fi 

Riittävästi välttämättömiä rasvahappoja 
Pehmeä rasva sisältää ihmiselle välttämättömiä rasvahappoja, joita elimistömme ei 
pysty valmistamaan, vaan ne on saatava ruoasta. Pehmeää rasvaa sisältävät rasva-
valmisteet tunnistat siitä, että jääkaapista otettaessa sormi uppoaa sujuvasti nii-
hin. N-6 rasvahappoja on kasviöljyissä ja niistä valmistetuissa margariineissa. N-3 
rasvahappoja on kalassa ja rypsiöljyssä. 

Kova rasva lisää veren kolesterolipitoisuutta ja edistää tyypin 2 diabeteksen 
kehittymistä. Esimerkkejä kovasta rasvasta ovat maitorasva, eläinrasva ja kasviras-
voista kookosrasva. Kova rasva ei sisällä välttämättömiä rasvahappoja. Tärkeää on 
valita mahdollisimman vähän kovaa rasvaa sisältäviä eläinkunnan tuotteita ja käyt-
tää leipärasvana ja salaattikastikkeena pehmeää rasvaa sisältävää valmistetta. 

Välttämättömät rasvahapot saadaan ruuasta. 
Ne ovat hormonien kaltaisten yhdis- Ne ovat myös solukalvojen rakenne-
teiden esiasteita, jotka osia, jotka vaikuttavat 
– säätelevät kudosten toimintaa – ihon kuntoon ja kosteuteen 
– säätelevät verenkiertoelimistön toi- – näön tarkkuuteen 

mintaa – hermoston kehityksen ja toimintaan 
– ovat tärkeitä vastustuskyvyn kan- – verisuonten eheyteen. 

nalta. 

Kalaruokia olisi hyvä syödä kaksi kertaa viikossa. Syömällä vaihtelevasti eri kaloja 
ei saa liikaa terveydelle haitallisia dioksiineja, PCB-yhdisteitä ja elohopeaa. Diok-
siineja ja PCB-yhdisteitä on runsaasti Itämeren lohessa ja isoissa silakoissa. Elo-
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hopeaa on löydetty paljon hauesta, jonka syömistä ei suositella raskaus- ja ime-
tysaikana. Normaalisti näitä kaloja voi syödä pari kertaa kuukaudessa. 

Millaista rasvaa käytät leivällä? Onko valintasi terveytesi kan-

y nalta hyvä? Lisäätkö salaattiin öljypohjaista salaattikastiketta? 
Kuinka usein syöt kalaa? 

Ruokaile nauttien ja kiireettä 
Hyvä ruoka on maittavaa ja tuottaa mielihyvää. Arki- ja juhlaruoka erotetaan 
toisistaan. Pienet arkiset valinnat vaikuttavat ruokavalion kokonaisuuteen ja ter-
veellisyyteen. Kun ne ovat kunnossa, satunnainen juhla-ateria voi poiketa suosi-
tellusta. 

Kiireetön ruokahetki antaa mahdollisuuden nauttia ruoan tuoksusta, ulkonäös-
tä ja mausta sekä ruokaseurasta. Työpäivän aikana ruokailuhetkellä on ravinnon 
saannin turvaamisen ohella myös muita merkityksiä, jotka edistävät työkykyäsi. 

Mitä ruokailu ja ruokailutauot työ- tai opiskelupäivän kuluessa 

y sinulle merkitsevät? Merkitse vastauksesi taulukkoon. 

Ruokailu ja ruokailutauot merkitsevät Kyllä Ei 

liikkumista ja ulkoilua { { 

asioimista työpaikan ulkopuolella { { 

muiden ihmisten tapaamista { { 

työympäristöstä irtaantumista { { 

työpäivän katkeamista { { 

lepoa ja virkistymistä { { 

ravinnon tarpeen tyydyttämistä { { 

työasioiden hoitamista { { 

muita asioita – mitä? 
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Onnistunut 
painonhallinta 11 
Aikuisiällä painon ei tulisi lisääntyä enempää kuin viisi kiloa. 
Hyvin moni suomalainen on kuitenkin vähintään lievästi lihava. 
Parisuhteen vakiintuminen, lasten syntymä, auton hankinta 
ja opiskelijasta palkkatyöläiseksi siirtyminen liittyvät usein lihomiseen. 
Epäterveelliset elämäntavat ja huonot ruokailutottumukset kasvatta-
vat vyötärön mittaa hälyttävästi. 

Mitä hyötyä on lihomisen välttämisestä ja normaalipainosta? 

y Mitä mieltä olet painostasi? 

Sopiva paino 
Taistelussa lihavuutta vastaan painon säännöllinen seuranta on tärkeää. Painon 
sopivuuden arvioimisessa tärkeä mittari on painoindeksi. Se suhteuttaa painon ja 
pituuden, ja se voidaan laskea jakamalla paino pituuden neliöllä. 

Laske oma painoindeksisi. Saat sen kaavasta 

y paino (kg) / [pituus (m)]2 = _______kg/m2, pvm. ________ 
Mihin painoindeksiluokkaan sijoitut? 

Painoindeksi 
<18,5 kg/m2 alipaino (terveyshaitat lisääntyvät) 
18,5–24,9 kg/m2 normaalipaino 
25,0–29,9 kg/m2 lievä lihavuus 
>30,0 kg/m2 lihavuus (terveyshaitat lisääntyvät huomat-

tavasti) 

Mikäli painoindeksisi on jo 25 kg/m2 tai enemmän, on tärkeää, että painosi ei enää 
lisäänny. Hyväksi terveydellesi olisi, jos laihtuisit pysyvästi viidestä kymmeneen 
prosenttia, mikä tarkoittaa yleensä noin neljästä kahdeksaan kiloa. Sopiva laihtu-
misnopeus on puolesta kilosta yhteen kiloon kuukaudessa. Laihduttajan kannattaa 
pitää huolta lihaksistaan liikkumalla, koska lepoenergiankulutus on sitä suurem-
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paa, mitä enemmän on lihasmassaa. Nopeat laihtumiset ja lihomiset aiheuttavat 
lihaskatoa ja elimistön rasvamäärän lisääntymistä. Lihomiseen ja lihavuuteen liit-
tyy monia terveydellisiä haittoja. Myös alipainoisuus on terveyden kannalta hai-
tallista. 

Keskivartalolle kerääntyvä rasva, joka sijaitsee vatsaontelossa sisäelinten ympä-
rillä, on erityisesti tyypin 2 diabeteksen kehittymisen kannalta haitallista. Vyötä-
rön ympäryksen tavoite miehillä on alle 94 ja naisilla alle 80 senttimetriä. Vyö-
tärön ympärys mitataan seisaallaan alimpien kylkiluiden ja suoliluun harjanteen 
puolivälistä kevyen uloshengityksen aikana. 

Paljonko on oman vyötärösi ympärys? Muista seurata vyötärösi 

y mittaa parin kolmen kuukauden välein. Mikäli mitta suurenee, etkä ole 
raskaana, tartu asiaan ajoissa. 

pvm pvm pvm pvm 
cm cm cm cm 

Keskivartalolihavuuden ehkäisemiseksi on tärkeää välttää lihomista, käyttää alko-
holia enintään kohtuudella, lisätä liikuntaa, syödä päivittäin kasviksia ja ruislei-
pää, syödä säännöllisesti ja pieniä annoksia sekä vähentää stressiä ja nukkua riit-
tävästi. Syömisen kontrolloiminen on keskeistä onnistuneen painonhallinnan kan-
nalta. 

Millaisissa tilanteissa syöt huomaamattasi enemmän kuin olisi

y tarpeen? Käytä ongelmanratkaisumenetelmää (liite 1) tilanteen kor-
jaamiseksi. 
Mitä hyötyä ylipainoiselle on siitä, että laihduttaa hitaasti (puoles-
ta kilosta yhteen kiloon kuukaudessa)? 

Painonhallinnan hankaloittajia 
Syöminen ei ole vain fyysisen elimistön kunnossapitämistä. Koska ruoka liittyy 
myös sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, painon hallinta on haastavaa puu-
haa. Kilojen lisäksi kurissa olisi saatava pysymään myös stressin ja mielihyvän ai-
heuttajat. 

Stressisyöminen ja -juominen. Pitkittyneessä stressitilanteessa elimistön stressi-
hormonien pitoisuudet ovat koholla ja edistävät rasvan kertymistä keskivartalolle, 
vatsaonteloon. Toisaalta usein pyrimme helpottamaan stressaantunutta oloamme 
ja vaikeita tunteita syömällä herkkuja tai juomalla tavallista reilummin alkoholi-
juomia. Nämä ruoat ja juomat sisältävät paljon energiaa ja ovat lihottavia, mutta 
eivät sisällä juurikaan vitamiineja. 

Stressisyömisestä ja -juomisesta voi tulla tapa, josta eroon pääseminen vaatii 
vaivaa. 
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Miten toimit stressaavissa tilanteissa. 

y Valitse sopiva vastausvaihtoehto! 

en koskaan harvoin toisinaan usein 
Koetatko helpottaa oloa-
si esimerkiksi syömällä tai { { { { 
juomalla? 

Mikäli vastasit toisinaan tai usein, sinun kannattaa kiinnittää asiaan 
huomiota ja käyttää ongelmanratkaisumenetelmää stressaavissa pat-
titilanteissa. 

Paljonko saat energiaa vuodessa, jos joka viikko syöt tai juot

y ylimääräistä jonkin alla olevan kuvan vaihtoehdoista? 

Herkuttelu. Kohtuus on tärkeää herkkujen syönnissä. Mikään ruoka ei ole kiel-
lettyä, ruoan ja syömiskertojen määrä ratkaisevat. Herkkuja ei tule syödä päivit-
täin. Jos ne korvaavat terveellistä ruokaa, saat liian vähän eri vitamiineja ja muita 
terveyttäsi tukevia ravintotekijöitä. Jos syöt ne muun terveellisen ruoan lisäksi, 
saat liikaa energiaa ja lihot. Jos syöt yhden vaihtoehdon joka viikko ylimääräise-
nä, saat ylimääräistä energiaa 79 000 kilokaloria vuodessa. Tämä energiamäärä 
ylimääräisenä vastaa noin 11 kilon lihomista. 
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Liikunnan puute. Liikunta auttaa painonhallinnassa, mutta pelkästään liikuntaa li-
säämällä on työlästä pitää painoa kurissa tai laihtua. Esimerkiksi 80 kiloa painava 
henkilö kuluttaa vauhdikkaassa pyöräilyssä 500 ja 60 kiloa painava 380 kilokalo-
ria tunnissa. 

Kuinka kauan pitää pyöräillä, jotta kuluttaisi 79 000 kilokaloria? 

y 
Makumieltymykset 
ruokavaliomuutosten esteenä 
Ruokavaliomuutosten tekemisessä kannattaa pyrkiä pysyviin uusiin tottumuksiin. 
Kun muutoksia harkitaan, kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään sitä, millaisia 
esteitä itsellä on muutosten tekemiseen. Tämän pohdiskelun avulla löytyy usein 
niitä asioita tai tekijöitä, jotka auttavat onnistumisessa. Oman itsetunnon kannal-
ta on paras tehdä pieniä muutoksia, joissa onnistuminen on todennäköistä. 

Makumieltymykset mainitaan usein ruokavalion muutosten esteinä. Mieltymys 
makeaan on lähes synnynnäistä, koska äidinmaito on hyvin makeaa. Rasva sitoo 
aromiaineita, ja siten rasvainen ruoka maistuu. Myös suolainen ruoka miellyttää, 
mutta vähäsuolaisen ruokavalion makuun tottuu jo muutamassa viikossa. Maku-
mieltymykset vaikuttavat ruokavalintoihin. Myös ruokavalio vaikuttaa makumiel-
tymyksiin, ja sen vuoksi pitää aluksi tietoisesti valita terveellisiä, lautasmallin mu-
kaisia aterioita ja syödä herkkuja vain vähän ja harvoin. 

Jos ihminen söisi vain makumieltymyksiensä mukaan, voi olla, että hänen ruoka-
valionsa koostuisi makeista ja rasvaisista herkuista. Makeisten ja suklaan syöminen 
nälkään vahvistaa mieltymystä niihin, koska ne nostavat verensokeria. Elimistön 
fysiologiset muutokset vahvistavat tätä käyttäytymistä. Sama tapahtuu myös ter-
veellisten ruokien suhteen. Ruisleivän syönti nälkäisenä lisää mieltymystä ruislei-
pään. 

Useimmat ihmiset eivät pysty syömään paljon yhtä makua, mutta erilaisia maku-
ja valitsemalla he voivat syödä reilusti. Tätä tietoa kannattaa käyttää tietoisesti 
hyväksi silloin, kun haluaa lisätä kasvisten käyttöä ja toisaalta hallita herkkujen 
syömistä. 

Mitä esteitä ruokavaliomuutoksille tunnistat itsessäsi tai omassa

y elämässäsi? 
Pohdi, mitkä tekijät vaikuttavat omaan painonhallintaasi? 
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Hallittu 
alkoholinkäyttö 

Alkoholin käyttäminen liittyy usein sosiaalisiin tilanteisiin. 
Runsas ja säännöllinen alkoholin juominen on kuitenkin monin tavoin 
terveydelle haitallista. Omiin käyttötottumuksiin kannattaa 
kiinnittää huomiota ja pitää aika ajoin alkoholittomia kuukausia. 
Kannattaa myös ennakkoon miettiä toimintatapoja, 
joiden avulla voi pysytellä kohtuudessa eri tilanteissa. 

Arvioi omia tottumuksiasi. 

y Millaisiin tilanteisiin alkoholinkäyttösi liittyy? 
Miten usein käytät alkoholijuomia? 
Kuinka paljon juot kerralla? Montako annosta? 

Alkoholinkäytön mittareita 
Alkoholin käyttämistä voi arvioida laskemalla juotuja alkoholiannoksia. Yksi alko-
holiannos vastaa ravintola-annosta (4 cl väkeviä) ja sisältää noin 12 grammaa al-
koholia. 

Esimerkkejä alkoholiannoksista 
1 keskiolutpullo	 1 annos 
1 viinilasi (12 cl)	 1 annos 
1 IV-oluttuoppi (0,5 l)	 2 annosta 
1 mieto viinipullo	 6 annosta 
1 viinapullo (0,5 l)	 13 annosta 

Kohtuu- ja liikakäytön välinen raja on vaikea määrittää. Eräiden sairauksien riski 
alkaa lisääntyä jo 25 g alkoholia vuorokaudessa käyttävillä. Naisilla riskiraja on 
matalampi kuin miehillä. Kohtuullisella alkoholin käytöllä voi olla edullisia vaiku-
tuksia. Esimerkiksi vaara sairastua ja kuolla sepelvaltimotautiin on pienempi koh-
tuukäyttäjillä kuin täysin raittiilla. 

Suurkulutuksesta on paljon haittoja. Alkoholin suurkulutus voi vaurioittaa lähes 
kaikkia elimiä. Turvallista kynnysarvoa ei ole. 
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Alkoholin suurkuluttaja on 

mies, joka 
– nauttii kerralla 7 alkoholiannosta tai enemmän 
– nauttii yli 24 alkoholiannosta viikossa 

ja nainen, joka 
– nauttii kerralla 5 alkoholiannosta tai enemmän 
– nauttii yli 16 alkoholiannosta viikossa. 

Kuinka usein viimeisen kuukauden aikana olet ylittänyt suurkulu-

y tuksen rajan? Nettiosoitteesta www.paihdelinkki.fi löydät muun muas-
sa juomatapatestin, alkoholinkäytön riskit (Audit) -testin ja testin 
alkoholiriippuvuuden asteesta (SADD-testi). Tutustu päihdelinkkiin! 

Alkoholin haitat 
Alkoholin takia menetetään vuosittain viisi miljoonaa työpäivää. Tapaturmien riski 
suurenee humalassa, ja hukkumisista joka kolmas sattuu humalaiselle. Vuosittain 
noin 2 200 henkeä kuolee alkoholin käytön takia. Sellaisten hoitojaksojen määrä, 
joissa päihdesairaus oli pääsairautena, oli vuonna 2002 yli 40 000. Alkoholi on 
merkittävin suomalaisen työikäisen miehen ennenaikaiseen kuolemaan johtavista 
tekijöistä. 

Mitä enemmän alkoholia käytät, sitä suurempia vaikutuksia käytöllä on tervey-
teesi. Alkoholin runsas käyttö pahentaa monien sairauksien oireita. Runsas alko-
holinkäyttö voi pahentaa masennusta. Vaikka olisit terve, alkoholi alentaa fyysistä 
suorituskykyä: reaktiokyky alenee, liikkeiden säätely huononee ja arvostelukyky 
heikkenee. Alkoholin nauttiminen huonontaa liikuntasuorituksia. 

Vaikka alkoholi lyhentää nukahtamiseen kuluvaa aikaa, nukkumisen laatuun al-
koholi vaikuttaa haitallisesti. Humalassa nukahtaneen uni on katkonaista, ja hän 
näkee usein painajaisia. Unen eri vaiheet saattavat häiriintyä niin, että aivot ja 
koko elimistö saavat normaalia vähemmän lepoa. Myös aamuyöllä ilmenevän kra-
pulan oireet näkyvät ja tuntuvat unessa. 

Lisätietoja alkoholin haittavaikutuksista ja kulutuksesta löydät hakusanalla al-
koholi osoitteesta ww.ktl.fi. 

Alkoholia käytetään haitoista huolimatta, koska se vaikuttaa miellyttävästi. Al-
koholi lisää mielihyvän tunnetta ja lievittää ahdistuneisuutta. Päivittäistä käyttöä 
ei voida suositella, koska alkoholin säännöllinen juominen aiheuttaa riippuvuutta. 
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Alkoholin vaikutus elimistössä 
Alkoholi leviää elimistöön verenkierron kautta. Siksi sen vaikutukset yltävät joka 
puolelle: sydämeen, aivoihin, maksaan. Ihmiselle elintärkeät toiminnot vaarantuvat. 

Alkoholin vaikutukset muuttuvat veren alkoholipitoisuuden mukaan. Veressä 
olevan alkoholin promillemäärät vaikuttavat seuraavasti: 
– Yli kaksi promillea: Alkoholi alkaa vaikuttaa nukutusaineen tavoin, kivun tunne 

vähenee ja tajunta heikentyy. 
– Yli kolme promillea: Tajunta alkaa kadota – henkilö sammuu. Nuorille ja tottu-

mattomille tämä voi olla tappava pitoisuus. 
– Yli neljä promillea: Veren alkoholipitoisuus on nyt tappava. Kyseessä on alko-

holimyrkytys, jonka seurauksena voi olla kuolema. Hyvin suuren alkoholimäärän 
juominen nopeasti johtaa hengenvaaralliseen syvään humalatilaan. Kuoleman 
syynä on aivojen ydinjatkeessa sijaitsevan hengityskeskuksen lamaantuminen, 
myrkytysshokin aiheuttama sydämenpysähdys tai tukehtuminen hengitysteihin 
joutuneeseen oksennukseen. 

Veren alkoholipitoisuuden eli promillemäärän laskukaava 

nautittu alkoholi (g) 
‰ =	 

nestetilavuuskerroin x paino (kg) 

Nestetilavuuskerroin on naisilla 0,66 ja miehillä 0,75. 

Esimerkki: Kun 50 kiloa painava nainen juo nopeasti neljä annosta 
alkoholia, mikä on hänen verensä alkoholipitoisuus? 
Vastaus: 1,45 ‰. 

Arvioi tilannettasi. Voiko nykyisestä alkoholinkäytöstäsi olla si-

y nulle haittaa? Mitä haittaa ja millaisissa tilanteissa? 

Alkoholi poistuu elimistöstä maksassa palamalla. Maksa polttaa alkoholia noin yh-
den gramman tunnissa kymmentä painokiloa kohti. Jos henkilö painaa 60 kiloa, 
kestää yhden olutpullollisen palaminen kaksi tuntia. Palamista ei voi nopeuttaa 
esimerkiksi saunomalla tai kahvia juomalla. 
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Keinoja kohtuuteen 

Alkoholin käyttöä voi vähentää monin eri tavoin. Seuraavassa

y taulukossa on mainittu niistä joitakin. Miten käyttökelpoisina pidät 
taulukon vinkkejä? 
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Opettelen kieltäytymään. 

Jos juon alkoholia, juon harvoin ja kohtuullisesti. 

Pyrin alkoholittomiin päiviin, viikkoihin 
ja kuukausiin. 

Pidän lukua juomistani alkoholimääristä. 

Syön samalla, kun nautin alkoholia. 

Tilanteissa, joissa nautitaan alkoholia, 
juon hitaasti ja pidän taukoja juomien välillä. 

Tilanteissa, joissa nautitaan alkoholia, juon lisäksi 
vettä ja alkoholittomia juomia alkoholin sijaan, 
jolloin alkoholipitoisuus elimistössäni pysyy koh-
tuullisena. 

Vähennän juomisaikaa ja -tilanteita. 

Vältän tuntemattomia juomia, sillä esimerkiksi 
hedelmäisissä juomissa alkoholipitoisuus voi 
olla korkea ja sitä on vaikeaa havaita. 

Vaadin itseltäni ehdotonta raittiutta esimerkiksi 
seuraavissa tilanteissa: liikenteessä, tarkkuutta 
ja aivoja vaativassa liikunnassa, työssä, seksissä, 
sairaana, lääkityksen ja raskauden aikana. 

Omia vinkkejäni: 

{	 {	 { 

{	 {	 { 

{	 {	 { 

{	 {	 { 

{	 {	 { 

{	 {	 { 

{	 {	 { 

{	 {	 { 

{	 {	 { 

{	 {	 { 

Millaisia tavoitteita asetat itsellesi alkoholin käytössä? Aikataulu? 

y Käytä ongelmanratkaisumenetelmää (liite 1) apunasi. 
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Tavoitteena 
tupakoimattomuus 13 
Tupakkatuotteiden kulutus on vähentynyt 1990-luvulla. 
Nykyisin suomalaiset polttavat keskimäärin 1 300 savuketta vuodessa, 
eli jokainen polttaa 3,5 savuketta päivässä. Vähentymisestä huolimatta 
Suomessa on edelleen noin miljoona tupakoijaa. Vuonna 2005 miehistä 
26 prosenttia ja naisista 18 prosenttia tupakoi päivittäin. 

Nuuskaa käyttää päivittäin 1,3 prosenttia ja satunnaisesti 
2,7 prosenttia suomalaisista miehistä. 
Nuuskaaminen on yleisintä 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä. 

Mikäli tupakoit, voit tutkia omaa tupakointiasi vastaamalla seu-

y raaviin kysymyksiin: 
– Mitä tupakointi sinulle merkitsee? Miksi poltat? 
– Oletko koskaan miettinyt tupakoinnin lopettamista? 
– Millaisissa tilanteissa poltat yleensä aina? 
– Millaisissa tilanteissa et polta juuri koskaan? 
– Millaisia myönteisiä kokemuksia ja tuntemuksia 

liität tupakointiisi? 
– Millaisia kielteisiä kokemuksia ja tuntemuksia sinulla 

on tupakoinnista? 
– Mitä etuja lopettamisesta on? 
– Oletko aiemmin yrittänyt lopettaa? 

Mikä lopettamisessa oli vaikeinta? Miksi se epäonnistui? 

Tupakan haitat 
Tupakansavussa on noin 4 000 erilaista ainetta, joista 50 aiheuttaa syöpää. Tupa-
kan sisältämistä aineista osa on peräisin itse tupakkakasvista, osa viljelyssä käyte-
tyistä lannoitteista ja tuholaismyrkyistä. Lisäksi tupakkatuotteisiin lisätään niitä 
valmistettaessa lukuisia aineita, esimerkiksi ammoniakkia, tehostamaan nikotiinin 
imeytymistä ja siten vahvistamaan riippuvuutta. 
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Tupakointi on yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja länsimaissa. 
Yleisesti tiedetään, että pitkään jatkunut tupakointi lisää erityisesti syöpää, hen-
gityselinten sairauksia ja sydän- ja verisuonisairauksia, mutta jo lyhyemmälläkin 
tupakointihistorialla on terveysvaikutuksia. 

Suomalaistutkimuksen mukaan tupakoivan naisen lapsettomuusriski kasvaa 35 
prosenttia. Tupakointi myös kaksinkertaistaa keskenmenon ja ennenaikaisen syn-
nytyksen riskin. Keskosina syntyvillä alipainoisilla vauvoilla on enemmän ongelmia, 
jos vauva on altistunut jo kohdussa tupakansavulle. Miehillä tupakointi heikentää 
hedelmällisyyttä vähentämällä siemennesteen siittiöiden määrää ja liikkuvuutta. 
Tupakointi vaikuttaa myös potenssin heikkenemiseen: tupakoivan miehen riski saa-
da erektiohäiriö on kaksinkertainen tupakoimattomaan verrattuna. 

Suu joutuu ensimmäiseksi ja eniten tekemisiin tupakansavun kemiallisten ainei-
den kanssa. Niinpä tupakan terveyshaitat näkyvät ensimmäisinä suussa: hampaat 
kellastuvat ja ientulehduksen riski kasvaa. Myös maku- ja hajuaisti heikkenee. Tu-
pakointi heikentää ihon pintaverenkiertoa ja vähentää ihon kimmoisuutta. Lisäk-
si tupakointi synnyttää estrogeenivajausta, jonka seurauksena iho muuttuu kal-
peaksi ja harmahtavaksi. Se edistää erityisesti kasvojen alueen rypistymistä ja saa 
tupakoijan näyttämään ikäistään vanhemmalta. 

Nuuska sisältää jopa 20 kertaa enemmän nikotiinia kuin tupakka. Se sisältää 
myös huomattavia määriä raskasmetalleja sekä jäänteitä useista myrkyllisistä kas-
vinsuojeluaineista. Nuuska aiheuttaa limakalvoärsytystä, ientulehdusta, pahanha-
juista hengitystä ja pitkään käytettynä syöpää. 

Tupakkalain (693/1976) myötä on yhä enemmän alettu kiinnittää huomiota myös 
ympäristön tupakansavuun. Tupakansavua leviää ympäristöön sekä sivusavussa eli 
silloin, kun tupakoija ei itse ime savua keuhkoihinsa, että pääsavussa eli silloin, kun 
tupakoija hengittää savua ulos. Ympäristön tupakansavussa on toistasataa ihmi-
selle haitalliseksi tunnettua yhdistettä, joista merkittävin on nikotiini. Ympäristön 
tupakansavulle altistuminen lisää keuhkosyöpäriskiä, sydän- ja verisuonisairauk-
sia, raskauteen liittyviä komplikaatioita ja hengitysteiden sairauksia. Ympäristön 
tupakansavu vaikuttaa myös lasten hengityselimiin. Se aiheuttaa kroonisia hengi-
tystieoireita sekä lisää astman puhkeamisen riskiä ja hengitystieinfektioita. 

Tupakointi aloitetaan Suomessa nuorena; 14–16-vuotiaista noin puolet on ko-
keillut tupakkaa. Vain harva aloittaa tupakoinnin kuitenkaan hyvän maun vuoksi! 
Nopeasti syntyvä riippuvuus voi olla yllätys. Muutokset aivoissa alkavat kehittyä 
jo parin kuukauden kuluessa säännöllisen tupakoinnin aloittamisesta. Yksilöiden 
nikotiiniriippuvuuden kehittymisessä ja pysyvyydessä on geneettisiä eroja. Niko-
tiini imeytyy nopeasti keuhkojen kautta verenkiertoon, minkä välityksellä se vai-
kuttaa sekä aivoihin että muualle elimistöön. Riippuvuus tupakasta on fyysistä, 
psyykkistä, emotionaalista ja sosiaalista. Elimistö tottuu tupakan nikotiiniin ja 
vaatii sitä lisää. Tupakointi tuo mielihyvää, siihen liittyy hyviä muistoja, joista ha-
lutaan pitää kiinni. Tupakoitsijoiden kanssa on helpompi olla, kun itsekin tupakoi. 
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Tupakoinnin lopettaminen 
Seitsemän kymmenestä tupakoitsijasta haluaisi päästä tupakasta eroon. Lopetta-
misen kannalta sopivaan tahtotilaan päädytään eri tavoin. Ihminen punnitsee hyö-
dyt ja haitat samaan tapaan kuin muissakin elämän valintatilanteissa. Jos mahdol-
lista, lopettaminen kannattaa tehdä rauhallisessa elämänvaiheessa, koska silloin 
ihminen voi keskittää tarmonsa siihen. Tupakasta eroon pääseminen vaatii usein 
monia yrityksiä. Paras tukija lopettamisessa saattaa olla saman kokenut henkilö. 
Suomessa on 660 000 tupakoinnin lopettanutta, joten onnistuneita tukijoita löy-
tyy. 

Nikotiinikorvaushoitoa suositellaan yli kymmenen savuketta päivässä polttaville 
lopettajille. Ennen korvaushoidon aloittamista kannattaa mitata nikotiiniriippu-
vuus esimerkiksi www.tupakka.org -sivustolta löytyvän testin avulla. Korvaushoi-
toon löytyy erilaisia valmisteita: purukumeja, laastareita, tabletteja ja inhalaat-
toreita. Myös reseptilääke bupropioni on tehokasta tupakkariippuvuuden hoita-
misessa. 

Kysy omasta opiskelija- tai työterveyshuollostasi myös savuttomuuteen tukevis-
ta ryhmistä. Muista kuitenkin, että ammattilaiset ja lähipiiri voivat olla apuna ja 
tukena, mutta lopettaa voi vain tupakoija itse! 

Tupakoitsija alkaa olla vahvoilla, kun lopettamisesta on kulunut vuosi. Tupakoin-
nin lopetettuaan vain harvat pystyvät polttamaan muutaman tupakan silloin täl-
löin. Jos lopettaminen ei innosta, niin vähentäminenkin kannattaa. 

Käytännön vihjeitä lopettamisen tueksi: 
– Päätä etukäteen lopettamispäiväsi. 
– Kerro lähiympäristölle päätöksestäsi. 
– Varaudu vierotusoireisiin. 
– Hävitä tupakointivälineesi. 
– Kertaa lopettamispäätöksen syitä ja lopettamisesta saamiasi hyötyjä. 

Tupakoinnin lopettamiseen liittyviä www-sivuja: 
www.tupakka.org 
www.ktl.fi 
www.hengitysliitto.fi 
www.stumppi.fi 

RaPatti – Ratkaisuja pattitilanteisiin t yök i r j a 6� 

www.stumppi.fi
www.hengitysliitto.fi
www.ktl.fi
www.tupakka.org
www.tupakka.org


  6� RaPatti – Ratkaisuja pattitilanteisiin t yök i r j a 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	
 

	 	  

Vuorotyö 
– haasteellinen 
työaikamuoto 14
Ihmisen elimistö on suunniteltu päiväkäyttöön. 
Elimistömme noudattaa noin 24 tunnin vuorokausirytmiä, 
johon kuuluu aktiivisuus- ja lepovaihe. 
Lepovaiheessa monet elimistömme toiminnot 
tapahtuvat verkkaisemmin. Vuorotyöhön liittyy usein 
sekä biologisista että sosiaalisista syistä aiheutuvia ongelmia. 
Vatsaan koskee, uni ei tule eikä päivätyötä 
tekevien rytmissä toimivaan yhteiskuntaan aina 
oikein tahdo päästä mukaan. Vuorotyöhön sopeutumiseen 
voit itse vaikuttaa valon ja unirytmin sekä elintapojen avulla. 

Mitkä ovat mielestäsi vuorotyöhön liittyvät hyvät puolet tai asiat? 

y Millaisia ratkaisuja olet tehnyt vuorotyöhön liittyvien pulmien 
ja ongelmien ratkaisemiseksi? 

Kehon kunnossa pitäminen 
Vuorotyö rassaa elimistöä. Tyypilliset vuorotyöläisten ongelmat liittyvät kipeään 
vatsaan, menetettyihin uniin ja väsymyksen tuomaan tapaturmariskiin sekä sydän- 
ja verisuonitauteihin. Elämäntavoilla voi helpottaa kaikkia kehon ongelmia. 

Vatsavaivat asettuvat ruokavaliolla. Vuorotyöntekijöille tyypilliset vatsavaivat, 
kuten närästys ja ummetus, voivat johtua osittain siitä, että ruoka ei sula hyvin 
yövuorossa elimistön lepovaiheen vuoksi. Huonot ruokailutottumukset ja runsas 
kahvinjuonti voivat aiheuttaa vatsavaivoja. Yövuoron aikana nautitut isot, erityi-
sesti runsaasti rasvaa sisältävät ateriat väsyttävät. 
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Vatsavaivojen ja väsymyksen välttämiseksi on hyvä syödä yövuoron pääateria 
yövuoron alkupuolella, ennen kello yhtä. Sopivia ruokia ovat esimerkiksi kasvisso-
sekeitot, puurot ja marjakeitot, voileivät, hedelmät, marjat ja kasvissalaatit sekä 
vähärasvaiset ja rasvattomat maitotuotteet. Aamuyöstä voi välipalaksi syödä esi-
merkiksi hedelmän tai jogurtin. Vatsavaivoja aiheuttavan ruoan asemasta kannat-
taa valita vaihtoehto, josta ei vaivoja tule. Esimerkiksi paprikan ja sipulin ase-
masta nautitaan tomaattia tai kurkkua, omenan asemasta banaania tai marjoja, 
tuoreiden kasvisraasteiden asemasta keitettyjä porkkanoita. Kokonaan syömättä 
työvuorossa ei kannata olla, koska silloin työteho ja vireys kärsivät. Lisäksi nälän 
tunne voi haitata myös seuraavaa unijaksoa. 

Vuorotyöntekijöiden toimivat ruokaratkaisut ovat usein hyvin yksilöllisiä. So-
pivien ruokien ja ruokailuaikojen löytämiseksi voit pitää päiväkirjaa, johon mer-
kitset syömisesi ja mahdolliset vaivat. Lisäksi kannattaa kysyä neuvoa kokeneilta 
vuorotyöntekijöiltä ja työterveyshuollosta. 

Millaiset ruoat ovat sinulle sopivimpia? Mitkä ruoat aiheuttavat 

y vaivoja? 

Riittävä uni takaa vireyden. Työ- ja toimintakyvyn sekä terveyden kannalta on 
tärkeää nukkua riittävästi, koska univajeen haittoja et voi poistaa millään vip-
paskonsteilla. Liian vähäinen uni voi olla työturvallisuusriski etenkin yövuorossa, 
koska aamuyön tunteina väsymys on voimakkainta elimistön vuorokausirytmistä 
johtuen. Väärään aikaan torkahtaminen voi aiheuttaa inhimillisen, kohtalokkaan 
virheen. 

Kun turvallisuuden kannalta on pysyttävä hereillä, voi tietoisesti lisätä vireyt-
tään juomalla kahvia tai muita kofeiinipitoisia juomia (esimerkiksi cola-juomat), 
imeskellä jääpaloja, haukata raitista ilmaa ja jaloitella. On hyvä huomata, että ko-
feiinin vaikutus kestää useamman tunnin. Yövuorossa kofeiinipitoisia juomia kan-
nattaa nauttia alkuyöstä, jotta kofeiini ei häiritsisi yövuoron jälkeistä unijaksoa. 

Terveelliset elintavat suojaavat sairauksilta. Vuorotyötä tekevillä on tavallista 
suurempi vaara sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, joiden kehittymiseen voi-
daan vaikuttaa myös elintavoilla. Liian vähäinen uni aiheuttaa muutoksia monien 
hormonien erityksessä, mikä voi terveyden kannalta olla ajan mittaan haitallista. 
Stressihormonien sekä ruokahaluun ja syömiseen vaikuttavien hormonien pitoi-
suudet muuttuvat, mikä altistaa muun muassa lihomiselle ja keskivartalolihavuu-
delle. Vuorotyöntekijän onkin tärkeä kiinnittää erityistä huomiota riittävän unen 
saannin turvaamiseen ja terveellisiin ruokailu- ja liikuntatottumuksiin sekä välttää 
epäterveellisiä tottumuksia, kuten tupakointia ja runsasta alkoholinkäyttöä. 

Tutkimusten mukaan vuorotyön vakaviakin terveyshaittoja voidaan merkittäväs-
ti vähentää muuttamalla työvuorojen kiertojärjestelmää mahdollisimman säännöl-
liseksi, nopeaksi ja eteenpäin kiertäväksi (aamu-ilta-yö). Tällainen kiertojärjestel-
mä takaa riittävästi palautumisaikaa työvuorojen välillä ja pitää vuorokausirytmin 
häiriöt mahdollisimman vähissä. 
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Vuorotyön sosiaaliset vaikutukset 
Epäsäännöllinen, ilta- ja yötyön ympärillä pyörivä elämänrytmi on ristiriidassa 
perheen ja yhteiskunnan päivärytmin kanssa. Vuorotyöntekijät joutuvat usein luo-
pumaan perhe-elämän ja muun sosiaalisen elämän vietossa tärkeinä pitämistään 
vapaahetkistä, illoista, viikonlopuista ja juhlapyhistä. Erityisesti iltatyö vieroittaa 
perherooleista ja vapaa-ajan harrastuksista. Perhe-elämän häiriintyminen koetaan 
usein vuorotyön haittapuoleksi. 

Toisaalta vuorotyön parhaana puolena pidetään vapaa-ajan määrää ja sijoittu-
mista. Vaihtelevat työajat helpottavat asioiden hoitamista, esimerkiksi virastoissa 
asioimista. Joissakin lapsiperheissä puolisot järjestävät työaikansa tarkoituksella 
lomittain, jotta lastenhoito järjestyisi omin voimin. 

Vuorotyön sosiaaliset ja terveydelliset haitat jäävät vähäisemmiksi silloin, kun 
työntekijät voivat itse vaikuttaa työvuoroihinsa tai valita vuorojärjestelmänsä. 
Säännöllisesti toistuvat työvuorot helpottavat työn ja muun elämän yhteensovit-
tamista. Myös perheen piirissä on eduksi, että vuorotyöntekijän työvuorot tie-
detään edeltä käsin. Siksi onkin suositeltavaa, että kotona on kaikkien näkyvillä 
kalenteri, johon työvuorot ja vapaapäivät on merkitty. Näin muut perheenjäsenet 
tietävät, milloin esimerkiksi työvuorosta palaavan täytyy saada nukkua rauhassa. 

Työaikojen aiheuttamista pulmista on syytä keskustella avoimesti myös kotona. 
Perheeltä saatu sosiaalinen tuki vähentää vuorotyön rasittavuutta. Tueksi riittää 
se, että perhe ottaa huomioon vuorotyöntekijän väsymyksen ja levon tarpeen sekä 
on valmis auttamaan asioiden hoidossa. 

Millaisia tavoitteita asetat itsellesi vuorotyöhön liittyvien pul-

y mien ratkaisemiseksi? Miten saavutat tavoitteet? Käytä ongelmanrat-
kaisumenetelmää apunasi (liite 1). 
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Pysyvä muutos 

Ylläpitää 

Toimii 

Valmistautuu 

Harkitsee 

Ei harkitse 

Muutosvaiheen tunnistaminen auttaa muutoksen teossa. 

Et koe muutostarvetta. 
Vähättelet ongelmaa. 
Et ole kovin kiinnostunut asiasta. 

Olet muuttanut toimintaasi. 
Nykyinen toimintasi 
tuntuu luontevalta, 
etkä koe tarvetta palata 
aiempiin tapoihisi. 
Repsahdus ei huolestuta. 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

Muutos 
etenee vaiheittain 

Jotkut tapasi ja tottumuksesi eivät edistä hyvinvointia, 
työkykyä tai terveyttä ja haluaisit ehkä muuttaa niitä. 
Muutoksen tekoon liittyy eri vaiheita. Muutoksen tekemistä auttaa se, 
että tunnistat, missä vaiheessa olet. 

Ihan aluksi muutostarvetta ei välttämättä huomaa olevan ollenkaan, mutta harkin-
nan jälkeen mieli muuttuu ja muutos etenee vaiheittain valmistautumisesta varsi-
naiseen toimintaan ja muutoksen ylläpitämiseen. 

Esiharkintavaiheessa et vielä koe muutostarvetta eikä sinua ehkä kiinnosta miet-
tiä omaa tilannettasi. Voit vähätellä ongelmaa, esimerkiksi alkoholinkäyttöäsi tai 
ruokailutottumuksiasi. Toisten huomautukset tavastasi voivat jopa ärsyttää ja kiu-
kuttaa. Oman tilanteen arviointi on ensimmäinen askel näiden tapojen tunnista-
misessa. Arviointiin pyrkivät myös työkirjassa kunkin teeman alussa olevat kysy-
mykset omasta tilanteestasi tai tavoistasi. Kiinnostusta voit parantaa hankkimalla 
sopivassa vaiheessa asiatietoa. 

Harkintavaiheessa tunnistat jo muutostarpeen. Harkitset muutoksen tekemistä, 
mutta et vielä sitoudu siihen. Pohdit ratkaisuvaihtoehtojen etuja ja haittoja. Olosi 
tuntuu kuitenkin ristiriitaiselle. 

Valmistautumisvaiheessa pidät ratkaisuvaihtoehdon etuja tärkeämpinä kuin mah-
dollisia haittoja. Päätät ryhtyä tekoihin. Kokeilet ja testaat uutta tapaa toimia. 
Samalla aloitat surutyön luopuaksesi entisistä tavoistasi. 

Toimintavaiheessa olet aktiivinen. Pyydät mahdollisesti tukea lähi-ihmisiltäsi. Us-
kot onnistuvasi. 

Ylläpitovaiheessa harjoittelet eri tilanteissa ja toteutat uutta tapaasi toimia. Vä-
lillä kuitenkin huomaat toimivasi entisten tapojesi mukaisesti. Toisinaan olet huo-
lestunut uuden toimintatapasi pysyvyydestä. 

Joskus repsahdukset vanhoihin tapoihisi ovat pysyvämpiä. Koet tällöin epäon-
nistumisen tunteita ja mahdollisesti toivottomuutta. Sinun kannattaa ottaa opiksi 
näistä tilanteista ja pohtia, miten voisit onnistua vastaavassa tilanteessa. Lisäksi 
sinun kannattaa harrastaa mielikuvaharjoittelua onnistumisesta. Muistuta itsellesi, 
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että uusien tapojen oppiminen ja vakiinnuttaminen vaativat usein paljon harjoit-
telua. Harva on seppä syntyessään! 

Pysyvän muutoksen vaiheessa nykyinen toimintasi tuntuu luontevalta, etkä koe 
tarvetta palata aiempiin tapoihisi. Repsahdukset eivät huolestuta sinua. 

Tarkastele jotakin elämäntapaasi, johon haluaisit muutosta.

y Missä muutosvaiheessa olet? 

{ En harkitse 

{ Harkitsen	 

{ Valmistaudun	 

{ Toimin	 

{ Ylläpidän	 

{ Muutos on pysyvä 
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Liite 1. 

Ongelmanratkaisu-
menetelmä 
Ongelman määrittely 
Määrittele ongelma yksityiskohtaisesti, riittävän pieniin osiin jaettuna: miten se nä-
kyy käytännössä. Ongelma voi liittyä esimerkiksi ihmissuhteisiin, työhön tai opiske-
luun tai taloudelliseen tilanteeseen. Ota käsittelyyn yksi ongelma kerrallaan. 

Tavoite 
Mistä tiedät, että ongelma on ratkennut? Kuvaa tavoitteet niin, että niiden to-
teutuminen voidaan havaita ja mitata (esimerkiksi mitä tapahtuu ja minkä ajan 
kuluessa). 

Aivoriihi 
Keksi mahdollisimman monta (vähintään viisi) erilaista käytännön ratkaisua ongel-
maasi. Kirjaa kaikki ylös, jopa kaikkein hassuimmat. 

Ratkaisut 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Kun et keksi enää enempää ratkaisuja, tarkastele listalle laittamiasi yksitellen. Kir-
jaa ylös, mitä etua sinulle olisi tästä ratkaisusta. Mieti ja kirjaa sen jälkeen, mitä 
haittaa sinulle olisi tästä ratkaisusta. 
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Edut 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Haitat 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Valitse tämän jälkeen paras ja helpoimmin toteutettava ratkaisuvaihtoehto (yksi 
tai useampia). Suunnittele ratkaisun toteutus: mitä pitää käytännössä tehdä sekä 
mitkä ovat tarvittavat voimavarat ja mahdolliset esteet. Mieti myös varasuunni-
telma, jolla kierrät esteet. 

Toteutus 

Tee muistiinpanoja ongelmanratkaisun edistymisestä. Kirjaa myös kaikki esteet. 
Muista palkita itsesi edistymisestä. 

Edistyminen 

Kun suunnitelma on toteutettu, käy se yksityiskohtaisesti läpi. Saavutitko ta-
voitteen? Jos et, niin miksi? Jos et saavuttanut tavoitetta, palaa alkuperäiseen 
ratkaisuvaihtoehtojen listaasi ja valitse toinen ratkaisu. 

Arviointi onnistumisestani 

RaPatti – Ratkaisuja pattitilanteisiin t yök i r j a 7� 



  

 

	  

	
	  

	
	

Kaikki RaPatin tekijät työskentelevät 
Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipisteessä. 

Jaana Laitinen dosentti, filosofian tohtori, RaPatti-projektin johtaja, 
ravitsemusterapeutti, erikoistutkija 

Heli Hannonen psykologian maisteri, psykologi 
Eija Mäenpää-Moilanen terveydenhuollon maisteri, 

työterveyshoitaja, koulutussuunnittelija 
Maire Huurre terveydenhuollon maisteri, työterveyshoitaja, kouluttaja 
Tuija Tammelin filosofian tohtori, liikuntafysiologi, tutkija 

7� RaPatti – Ratkaisuja pattitilanteisiin t yök i r j a 


