
Työterveyspsykologi, PsM 

Johanna Heinonen 



Staattisuus 

1970 

Säännöllisyys 

1980 

Kompleksisuus 

1990 

Epäjatkuvuus 

2000 

Sydänmaalakka 2014, TTL 

Uudistamisen tarve 

jatkuvaa 

Muutosjoustavuutta 

tarvitaan 

Toimintaympäristön muutosvoimakkuuden kasvu 





 Latinan sana ”re-salire” = hypätä takaisin 

 

 Fysiikka: materiaalin kimmoisuus ja 
iskunkestävyys, kyky palautua muotoonsa 

 

 Suomennettu mm. muutosjoustavuus, sisu, 
selviytymis-, toipumis- ja palautumiskykyisyys, 
kriisikestävyys 

 

 Dynaamisen systeemin kyky sopeutua 
onnistuneesti häiriöihin, jotka uhkaavat sen 
toimintaa, elinkykyisyyttä tai kehitystä 

     

(Poijula 2018) 









 

 

 

Tiedonkäsittelyn tasolla 

- Päätöksentekovaikeudet 

- Keskittymisvaikeudet 

- Muistivaikeudet 

- Suunnitteluvaikeudet 

Tunnetasolla  

- Hermostuneisuus 

- Ärtyisyys 

- Ahdistuneisuus 

- Mielialan lasku 

- Rajut tunne-elämän muutokset 

Ruumiilliset tuntemukset 

- Unihäiriöt 

- Kivut 

- Elimistön toimintahäiriötuntemukset 

KUORMITUS 

OIREITA 

Käyttäytymisen tasolla 

- Eristäytyminen 

- Aloitekyvyttömyys 

- Arvaamattomuus 

- Käyttäytymisen  

   säätelyvaikeudet 

Yleiset tuntemukset 

- Tyytymättömyys 

- Hyvän olon puuttuminen 

- Vaikeus rentoutua 

- Kalvava epäily siitä, ettei selviä 

Toppinen-Tanner & Ahola 2012 



 

Myönteinen kuormitus  

– työn imu ja helppous 

 

 
Haitallinen kuormitus 

- alentunut toimintakyky 
 

Katso: https://www.ttl.fi/tyontekija/tyostressi-ja-uupumus  

Stressioireiden 

tunnistaminen ajoissa 



TILANNE 

TUNTEET 

TULKINTA 

REAGOINTI 

KÄYTTÄYTYMINEN 



• Ruminoivat ajatukset  

• Vatvotaan menneitä, 
katastrofiajatuksia 

• Joustava ajattelu 

• Ratkotaan tilanteita, 
myönteinen odote 

Katastrofien maailma Mahdollisuuksien maailma 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Innostus 

Viihtyminen Masennus 

Ahdistus 

-    Mielipaha Mielihyvä    + 
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50% 

10% 

40% 

Geenit,
kasvuympäristö

Ulkoiset olosuhteet
(mm. terveys,
rikkaus, ikä,
ammatti,
elämäntarina)

Asenteet,
näkökulmat,
elämäntapa

(Lyubomirsky 2007) 



Taipumus kokea negatiivisia 

tunnetiloja, ”neuroottisuus” 
Ulospäinsuuntautuneisuus 

 Huolestua asioista 

 Murehtia asioita 

 Kokea ärtymyksen tunteita 

 Reagoida voimakkaasti 

tunneperäisiin asioihin 

 

 Innostuneisuutta 

 Kokeilunhalua 

 Nopeatempoisuutta 

 Seurallisuutta 

 Energisyyttä 

 Kokee myönteisiä tunteita 

 On aloitteellinen ja virkeä 

 

 

Suojaa 

stressiltä 

Toppinen-Tanner, Ahola 2012 

Omiin temperamentti- ja persoonallisuuden 

piirteisiin kannattaa tutustua! 

+ Tunnollisuus 



 ”Hyvä itsetunto on optimistista realismia” 

 

 ”Hyvä itsetunto tuottaa riittävän vahvan omakuvan 
niin, että omien haasteiden ja puutteiden 
havaitseminen ei romuta itseluottamusta, eikä tuota 
voittamatonta ahdistusta.” 

 

 ”Realistiseen omakuvaan ja hyvään itsearvostukseen 
liittyy pyrkimys kehittyä ja tehdä parhaansa.” 

 

 ”Itsetunto on muuttuva ja kehittyvä kokemus itsestä” 

 

 

    

www.mielenterveysseura.fi 



AUTONOMIAN KOKEMUS PÄTEVYYDEN KOKEMUS 

SOSIAALISEN 
YHTEENKUULUVUUDEN 
JA HYVÄN TEKEMISEN 

KOKEMUS 

Edward Decin ja Richard Ryanin itsemääräämisteoria, Martela & Jarenko 2014 

Sisäisen motivaation johtaminen - toiminta itsessään koetaan palkitsevana 

Osaamisen 

kehittäminen, 

toimiva 

palautejärjestelmä 

Työn itsenäisyys 

ilman liikaa 

kontrollia 

Aikaansaaminen, 

oppiminen 
Valinnan ja toiminnan 

vapaus 

Osa välittävää yhteisöä 



 Uteliaan mielen ylläpitäminen elämässä  

 Nostalgiamatka omaan elämään:  

 Poimi uudelleen elämääsi asioita, jotka ovat sinua 

joskus koskettaneet ja herättele niitä uudelleen 

henkiin  

 Itselle arvokkaiden asioiden vaaliminen arjessa 

 Elämänarvojen pohtiminen ja arvojen mukaisen 

elämän rakentaminen 

 Omien vahvuuksien, kykyjen ja osaamisalueiden 

tunnistaminen ja arvostaminen 

 Millaisia asioita haluat saada aikaan maailmassa? 



 Vahvojen siirrettävien taitojen tunnistaminen 

 Perustehtävän arkisten osaamisalueiden arvo  

 Vahvuuksien kehittäminen ja hyödyntäminen 

uusilla tavoilla 

 Palautteen pyytäminen ja antaminen 

Osaamisalueiden markkinointi 



  
TOIVO  

TÄRKEÄÄ 

ONNISTUMISET 

ESILLE 

MUUTOSJOUSTAVUUDEN 

OSAAJAAJAKSI 

KASVAMINEN 

TYÖELÄMÄN 

PÖRSSIKURSSI 

VAIHTELEE 

PALAUTUMINEN 
TYÖN 

TUUNAAMINEN 

VAHVAT 

SIIRRETTÄVÄT 

TAIDOT 

YHTEISTYÖLLÄ 

ETEENPÄIN 

APUA JA TUKEA 

VOI PYYTÄÄ  

JA ANTAA 

OSAAMISTA VOI 

KEHITTÄÄ 

PERUSASIOIDEN 

ARVOSTAMINEN 

UUSIEN 

KOKEMUSTEN 

HANKKIMINEN 



1. Psykologinen irrottautuminen 

2. Rentoutuminen 

3. Taidon hallintakokemukset 

4. Vapaa-ajan kontrolli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sonnentag & Fritz, 2007, Toppinen-Tanner, Ahola 2012) 

 

Aktiivinen 

palautuminen 

Passiivinen 

palautuminen 
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