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Työ, palautuminen ja terveys

Kuormittavat

työn piirteet
Akuutit

kuormitusreaktiot

• Krooniset
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Koettu palautuminen ja terveys



Palauttavien jaksojen tärkeys

VUOSI

(40 pv)

Lomat, pyhät

VIIKKO (105 pv)

Vapaapäivät, 

viikonloput

TYÖPÄIVÄ (220 pv)

Tauot

VUOROKAUSI (365 pv)

Lepo ja yöuni



Palatumista voi edistää työssä ja vapaalla

Vähäisempi palautumisen tarve työstä yhteydessä:

•Säännölliseen portaiden käyttöön

•Töissä työstä irrottautumiseen (tauot)

•Vapaa-ajan aktiviteettien kestoon (tuntia)

•Rentoutumiseen ja irrottautumiseen työstä vapaalla
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Työpäivän stressi vaikuttaa koettuun
unenlaatuun ja palautumiseen

Kuormittavat 

asiakaskontaktit

Negatiiviset 

tunteet illalla

Unen 

laatu

Palautuminen

aamulla



Palautuminen työstä on yhteydessä 
ravitsemuksen laatuun
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MIEHET

Palautuminen heikompaa jos 

Söi vihanneksia/marjoja harvemmin

Söi makeisia usein

Söi usein pikaruokaa

NAISET

Palautuminen heikompaa jos 

Söi usein pikaruokaa

Söi usein makeisia 



Akuutti stressi vaikuttaa unen aikaiseen
palautumisprosesseihin

(sykevälivaihtelu)



Liikunta ja uni

Säännöllisellä liikunnalla on suotuisa vaikutus:

• Unen pituuteen (pieni efekti)

• Unen tehokkuuteen (pieni efekti)

• Nukahtamisviiveeseen (pieni-keskisuuri efekti)

• Koettuun unen laatuun (keskisuuri efekti)
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Työstressi ja liikunta-aktiivisuus
vapaalla
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* Verrattuna matalaan työtressiin

(=hyvä hallinta +kohtuulliset

vaatimukset)

Liikunta-aktiivisuus oli 2.6-5.2 Met-tuntia

viikossa vertailuryhmää matalampi.

• Korkea stressi

• Vähäinen hallinta työssä

• Vähäiset vaatimukset + vähäinen

hallinta

Vähemmän fyysistä

aktiivisuutta *



Työn psykososiaaliset tekijät ja uni 
(1)

Tutkimuste

n

lkm

Näytön-

aste

Johtopäätös

Työn vaatimukset 9 --- Korkeat työn vaatimukset 

yhteydessä huonoon unen 

laatuun

Vaikutusmahdollisuudet 10 ++ Hyvät vaikutusmahdollisuudet 

todennäköisesti yhteydessä 

hyvään unen laatuun

Sosiaalinen tuki 7 ++ Hyvä tuki yhteydessä 

todennäköisesti hyvään unen 

laatuun

Organisatorinen 

oikeudenmukaisuus

3 ++ Oikeudenmukaisuus 

todennäköisesti yhteydessä 

hyvään unen laatuun



Työn psykososiaaliset tekijät ja 
uni (2)

Psy.sos. tekijä Tutk.

lkm

Näytön-

aste

Johtopäätös

Ponnistus-palkkio 

epätasapaino

3 -- Epätasapaino todennäköisesti 

yhteydessä huonoon unen 

laatuun

Vaikutusmahdollisuudet

päätöksiin

3 -- Heikot mahdollisuudet 

todennäköisesti yhteydessä 

huonoon unen laatuun

Roolikonflikti 3 - Roolikonflikti mahdollisesti

yhteydessä huonoon unen 

laatuun



Työpaikkakiusaaminen ja unettomuusriski

Poikkileikkaustutkimuksissa riski oli

2.3 kertainen (15 tutkimusta)



Työaika palautuminen ja terveys



Työajat vaikuttavat moneen

• Työn tuottavuuteen
- operatiivinen työaika ja joustot
- vireys ja työtyytyväisyys

• Työterveyteen ja –turvallisuuteen
- kansansairaudet
- vireys ja työtapaturmat

• Työn ja muun elämän yhteensovittamiseen
- työtyytyväisyys ja työelämän vetovoima

• Työelämään osallistumiseen
- työkyvyttömyyseläkkeet
- työurien pituus



Työajoissa on Suomessa vaihtelua enemmän kuin 
monissa muissa Euroopan maissa
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Työstressi ja uni vuorotyössä
Pääunijakson pituus (aktigrafimittaus)

• Enemmän nukahtamisvaikeuksia iltavuoron 
jälkeen

• Vähemmän nokosia ennen yövuoroa

• Enemmän väsymystä yövuorossa

Korkea työstressi



Yötyö ja terveys



Pitkät työajat lisäävät sydän- ja 
verisuonisairauksien riskejä

Aivohalvauksen riski

6.2.2023

Kivimäki et al. Lancet 2015
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Miten vuorotyö vaikuttaa terveyteen?

Vuorotyö

PSYKOSOSIAA-
LINEN STRESSI

• työstressi

• työn ja muun 
elämän yhteen-
sovittaminen

• työstä
palautuminen

MUUT SAIRASTUMISTA 
ENNUSTAVAT TEKIJÄT

• atroskleroosi

• metabolinen oireyhtymä

• Tyypin II diabetes

FYSIOLOGINEN 
STRESSI

• tulehdustekijät

• veren hyytymistekijät

• Autonomisen 
hermosto toiminta

• stressi hormonit 
(HPA, SA akselit)

• verenpaine

BEHAVIORAALINEN
STRESSI

• unen pituus ja laatu

• tupakointi

• ravinto

• painon kehitys

• liikunta

SYDÄN- JA 
VERISUONISAIRAUDET

Puttonen ym. Scand J Work 
Environ Health, 2010



Vuorotyö ja matala-asteinen tulehdus 
(hsCRP) miehillä (n=1037)
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Vuorotyö ja ateroskleroosi
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Työaikoihin liittyvä unen häiriintyminen vaikuttaa

Kognitiiviseen toimintakykyyn

Occup Environ Med, 2015



Vuorotyö ja väsymys
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Vireyttä heikentäviä työvuoron piirteitä

Vuoropiirre Vaikutus Syy

Yötyö (klo 23-06) - voimakasta väsymystä esiintyy 40-50 

%:ssa yövuoroista

- voimakkaan väsymyksen riski

3-13-kertainen kertainen verrattuna 

päivävuoroon

- heräämisetä kulunut pitkä 

aika

- yöhön ajoittuva vireyden

lasku

Aikainen aamutyö 

(klo 03-06)

- voimakasta väsymystä esiintyy 

10-20 %:ssa aikaisista aamuvuoroista

- voimakkaan väsymyksen riski 2-4-

kertainen verrattuna päivävuoroon

- vuoroa edeltävän unen

lyheneminen

- aamuyöhön ajoittuva

vireyden lasku

Pitkä työvuoro 

(> 12 t) ja työaika/vko 

(> 48 t)

- vaikeuttaa hereillä pysymistä - pitkä yhtäjaksoinen 

työskentely

- vuoroa edeltävän unen

lyhentyminen 

Lyhyt vuoroväli

(≤ 11 t)

- vaikeutta hereillä pysymistä 

- voimakkaan väsymyksen riski kasvaa 

60 %:lla verrattuna ≥ 16 t vuoroväliin 

- vuoroa edeltävän unen lyhentyminen 

Lähteet: Dall’Ora ym. Int. J Nursing Studies 2016, 57, 12-27; Härmä ym. J Sleep Res 2002, 11, 141-151; Ingre ym. 

Chronobiol. Int. 2004, 21, 973-990; Ohayon ym. Chronobiol Int. 2010, 27, 575-589; Pylkkönen ym. Acc Anal Prev. 

2015, 80, 201-210; Sallinen & Kecklund, SJWEH 2010, 36, 121-133; Åkerstedt ym., Chronobiol Int. 2010, 27, 975-986.



Työaikojen kuormittavuus = monen summa
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Työaikaratkaisut

Muut työn ja
elämäntilanteen
kuormitustekijät

Työntekijän omat
hallintakeinot

Työntekijän
yksilöllisyys



KEINOT EDISTÄÄ

HYVINVOINTIA

VUOROTYÖSSÄ

ergonominen

vuorojärjestelmä

osallistuva

suunnittelu
työolosuhteet

perhe ja 

sosiaalinen

tuki

henkilökohtainen

terveys-

käyttäytyminen

ja voimavarat

nukkuminen

kotona

matkustaminen

kodin ja työn välillä
terveydenhuolto

esimiesten ja 

vuorotyöntekijöiden 

koulutus

vireydestä ja

hyvinvoinnista

huolehtiminen

Keinoja edistää hyvinvointia
vuorotyössä

Nokoset,

Valaistusjärjes-

telyt



Yksilön keinot vuorotyössä jaksamiseen

UNI ja VIREYS

• hyvä nukkumisympäristö

• lyhyt nukahtaminen mahdollisimman lähellä ennen ensimmäistä yövuoroa

• kolmivuorotyössä lyhennetty päiväuni viimeisen yövuoron jälkeen

RAVINTO

• kevyt ruokavalio yövuorossa

• kofeiinin (esim. kofeiinia sisältävät juomat) välttäminen liian lähellä nukkumaan menoa

LIIKUNTA

• Säännöllinen liikunnan harrastaminen unettomuuden ehkäisemiseksi

SOSIAALINEN ELÄMÄ

• Perhe-elämän ja muun elämän suunnittelu työrytmin mukaan

Hyvä työterveyshuolto



Olemme vieneet Työterveyslaitoksen liikennevalomallin osaksi 
SOTE-alan vuorosuunnitteluohjelmistoja (Titania , CGI) -ohjelma 

neuvoo ja valvoo työaikojen suunnittelijaa
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Yksilön tukemiskeinoja epäsäännöllisessä
työssä

•Nokoset

•Valaistus

•Ravinto

•Unettomuus

•Liikunta



Kiitos! 
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