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Tutkimuksessa tarkastellaan ravintolatyöntekijöiden työpäivän jälkeistä palautumista ja sen yhteyttä 

koettuun työhyvinvointiin. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää erilaisten vapaa-ajan toimintojen 

yhteys työntekijöiden palautumiseen sekä pohtia erilaisten vapaa-ajan toimintojen hyötyä ja haittaa 

työstä palautumisessa. Tutkimuksessa halutaan selvittää myös, että millaiset työstä palautumisen 

prosessin seuraukset ovat ravintolatyöntekijöiden työhyvinvoinnille. Tutkimuksen kannalta tärkeitä 

pääkäsitteitä ovat vapaa-ajan toiminnot, työstä palautuminen sekä työhyvinvointi. Tutkimuksen 

tavoitteena on myös löytää ravintolatyöntekijöiden palautumisen kannalta keskeisimmät vapaa-ajan 

toiminnot sekä tarkastella yksilöllisten eroavaisuuksien merkitystä palauttavien toimintojen 

arvottamisessa. 

 

Tutkimuskohde on ravintolayksikkö, josta haastatellaan viittä työntekijää. Haastateltavien 

ravintolatyöntekijöiden työn luonne on perinteisen ravintolatyön ohella myös asiakaspalvelutyötä. 

Tutkimuskohteen kanssa sovittiin, että tässä tutkimuksessa kohteesta ja sen työntekijöistä puhutaan 

anonyymisti. Tutkimushaastattelut suoritettiin teemahaastattelun keinoin ja teemahaastattelu 

valikoitui haastattelumetodiksi erityisesti siksi, että se tarjoaa suhteellisen joustavuuden ja vapauden 

haastattelutilanteeseen. Teemahaastattelun tarjoama suhteellinen vapaus edellyttää kuitenkin vankkaa 

asiantuntemusta tutkimusaiheesta ja haastattelumetodista. Tutkimuksen lähestymistapa on 

kvalitatiivinen ja aineiston käsittelyssä käytettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysiä.  

 

Tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi, että keskeisimmät työstä palautumista edistävät vapaa-ajan 

toiminnot haastateltavilla olivat uni ja liikunta. Tuloksissa ilmeni myös vahvasti näiden toimintojen 

yhteys tutkittavien työhyvinvointiin. Sosiaaliset aktiviteetit työstä palautumista edistävinä vapaa-ajan 

toimintoina tulivat kolmanneksi eniten esille. Tutkittavat erosivat yksilöllisten mieltymysten osalta 

paljolti siinä, että miten he priorisoivat tärkeitä palautumistoimintoja, kuten esimerkiksi nukkumista 

vapaa-ajalla. Tutkittavat erosivat paljon myös yksilöllisten piirteidensä osalta siinä, että kuinka 

palauttavina he kokivat sosiaaliset aktiviteetit työpäivän jälkeen. Osa yksilöistä piti kavereiden 

näkemistä työpäivän jälkeen pääsääntöisesti aina palauttavana ja osa ei taas hyötynyt kaverien 

näkemisestä työstä palautumisen toimintona. 

 

Mahdollinen jatkotutkimusaihe voisi olla esimerkiksi työpäivän aikaisen palautumisen tutkiminen 

erilaisten toimintojen kautta. Työstä palautumista voisi tutkia myös psykologisten kokemusten kautta. 

Tällöin pohdittaisiin psykologisten kokemusten kuten psykologisen irrottautumisen, rentoutumisen, 

taidonhallintakokemusten ja vapaa-ajan kontrollin vaikutusta työstä palautumiseen.  
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1. JOHDANTO 
  

  

Yksilön työhyvinvointi on modernissa intensiivisessä työelämässä yhä enemmän uhattuna. Tässä 

tutkimuksessa analysoin vapaa-ajan toimintojen vaikutusta ravintolatyöntekijöiden työstä 

palautumiseen ja työhyvinvointiin. Tavoitteenani on pääkysymyksen kautta selvittää vapaa-ajan 

toimintojen vaikutus työstä palautumisen prosessille sekä analysoida tämän palautumisprosessin 

yhteyttä koettuun työhyvinvointiin. Palautuminen on psykologinen ja fysiologinen elpymisprosessi, 

joka korjaa työstressin aiheuttamat negatiiviset vaikuttimet yksilössä (Kinnunen 2017, 128). 

Tehtävänäni on haastatella viittä ravintolatyöntekijää ja kuvailla heidän kokemuksiaan vapaa-ajan 

toimintojen merkityksestä omassa palautumisessa sekä työhyvinvoinnissa. Ravintolatyön haasteiksi 

kuvattiin ravintola-alaa käsittelevässä selvityksessä kiire, työn kuormittavuus, henkilöstön suuri 

vaihtuvuus sekä vaativat asiakastilanteet (Isola & Mäntylä 2019, 11-19). Nämä piirtyivät nähdäkseni 

aiemmassa tutkimuksessa keskeisiksi ravintolatyöntekijöiden palautumista sekä työhyvinvointia 

uhkaaviksi tekijöiksi.  

 

Tutkimukseni tarkastelee analyyttisesti ravintolatyöntekijöiden työstä palautumista. Palautuminen 

ajatellaan usein työpäivän jälkeisenä tapahtumana, jossa voimavaroja täydennetään. Palautumista voi 

tapahtua kuitenkin myös työpäivän aikana tehokkaalla tavalla (De Bloom, Kinnunen & Korpela, 

2015). Tässä tutkimuksessa mielenkiintoni kohdistuu kuitenkin työpäivän jälkeiseen palautumiseen 

erilaisten vapaa-ajan toimintojen kautta. Työkuormituksesta palautuminen on työntekijän 

hyvinvointia ylläpitävä prosessi ja työntekijöiden työhyvinvoinnilla on havaittu olevan yhteys 

organisaatioiden tuottavuuteen: työkykyiset, hyvinvoivat tekijät ja työpaikat ovat menestyviä ja 

tuottavia (Kinnunen 2017, 141-144). Viittaus osoittaa, että työstä palautumisen prosessilla on 

merkittävä yhteys yksilön työhyvinvointiin ja organisaatioiden tulokseen, 

 

Vapaa-ajan toimintojen palautumispotentiaalin aiemmassa tutkimuksessa on tullut esille seuraavaa: 

vapaa-ajan toiminnot edistävät palautumista eniten, kun henkilö on sisäisesti motivoitunut tekemään 

niitä (ten Brummelhuis & Trougakos 2013, 195). Tästä seuraa johtopäätös, että vapaa-ajan 

toimintojen palautumispotentiaali ei ole yksiselitteisen tehokas kaikissa tilanteissa, vaan henkilön 

motivaatiolla on suuri merkitys palautumishyödyn saamisessa Toinen mielenkiintoinen huomio 

aiemmassa tutkimuksessa (ten Brummelhuis ym. 2013, 194) on, että työtehtävien tekeminen 
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velvollisuusluonteisena toimintona vapaa-ajalla heikensi vähemmän työntekijän palautumista, kun 

työntekijällä oli sisäinen motivaatio tehdä niitä. Tutkimustulosten pohjalta voi päätellä, että erilaisten 

toimintojen palautumispotentiaalia analysoitaessa on syytä ottaa konteksti sekä yksilön halu suorittaa 

toimintoja huomioon. 

 

Vapaa-ajan toimintoja palautumisen näkökulmasta tutkittaessa on tärkeää ottaa huomioon, että mikä 

toimintoja ohjaa ja pidetäänkö toiminnoista (Kinnunen 2017, 134). Tämä on selkeä tutkimusaukko 

aiemmassa vapaa-ajan toimintojen palauttavuuden tutkimuksessa. On siis tärkeää huomioida 

palautumistoimintojen tutkimuksessa yksilöllisyys, jotta yksilöt voivat oppia paremmin 

ymmärtämään sitä, että minkälainen palautumistoiminta on heille sopivaa. Voidaan ajatella, että 

sosiaaliset aktiviteetit ovat ainakin teoriassa hyviä palautumismuotoja, mutta soveltuvatko ne 

esimerkiksi hiljaisemmalle introvertille yhtä hyvin kuin sosiaalisuudesta nauttivalle ekstrovertille? 

Pyrin tutkimuksessani ratkaisemaan tämän tutkimusaukon tunnistamalla yksilöllisten mieltymysten 

vaikutuksen vapaa-ajan toimintojen palautumispotentiaaliin. Tutkimuksen kannalta keskeisimmät 

käsitteet ovat vapaa-ajan toiminnot, työstä palautuminen ja työhyvinvointi.  

 

Tutkimuksen alussa esittelen tutkimustehtävän ja kuvailen sen ulottuvuuksia sekä tuon esille 

päätutkimuskysymyksen sekä sen jälkeen tutkielman alatutkimuskysymykset. Kolmas luku on 

teoreettista viitekehystä, jossa avaan tarkemmin työhyvinvoinnin, työkuormituksesta palautumisen ja 

vapaa-ajan toimintojen merkitystä sekä määritelmiä. Neljännessä luvussa tuon esille tutkimuksen 

empiirisen kuvauksen, jossa kerron kohdeorganisaatiosta, aineistosta sekä menetelmästä. 

Viidennessä luvussa avaan tutkimukseen liittyviä keskeisiä tuloksia tulkinnan keinoin. Kuudennessa 

luvussa teen johtopäätösten pohdintaa ja avaan jatkotutkimustarpeita.  

 

 

2.TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
  

 

Tämä tutkimus tarkastelee ravintolatyöntekijöiden vapaa-ajan toimintojen vaikuttavuutta työstä 

palautumisen prosessissa ja tämän palautumisprosessin yhteyttä koettuun työhyvinvointiin. Tutkimus 

pyrkii siis analysoimaan erilaisten vapaa-ajan toimintojen tyyppien vaikutusta 

ravintolatyöntekijöiden työstä palautumisessa ja työhyvinvoinnissa. Ensisijainen 

tutkimuskysymykseni on:  
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Millaisena ravintolatyöntekijät kokivat vapaa-ajan toimintojen vaikutuksen omaan työstä 

palautumiseen sekä työhyvinvointiin? 

 

Alatutkimuskysymyksiä ovat: Mitkä olivat ravintolatyöntekijöiden mielestä tehokkaimmat 

palautumista edistävät vapaa-ajan toiminnot? sekä Millä tavalla yksilölliset erot näkyivät vapaa-

ajan toimintojen arvottamisessa? 

 

Johdannossa tuotiin esille, että kuinka ravintolatyötä luonnehditaan usein kiireiseksi, kuormittavaksi 

sekä vaativaksi asiakastilanteisen osalta. Ravintolatyö kuvattiin Isolan ym. (2019, 11-19) 

selvityksessä fyysisesti sekä psyykkisesti vaativaksi. Tämän viitteen valossa on perusteltua olettaa 

palautumista edistävien vapaa-ajan toimintojen olevan tärkeässä roolissa ravintolatyöntekijöillä. 

Tämä tutkimus käsittelee ravintolatyöntekijöiden omia kokemuksia vapaa-ajan toimintojen 

merkityksestä omassa työstä palautumisessa ja pyrkii kuvailemaan ravintolatyöntekijöiden 

näkemyksiä palautumisprosessin yhteydestä koettuun työhyvinvointiin. Palautuminen ja 

työhyvinvointi ovat yhä tärkeämmässä roolissa nykyisessä työelämässä. Tutkimus ja tieto 

palautumisen hyödyistä ja yhteydestä työhyvinvointiin on tärkeää organisaatioille ja työntekijöille.  

 

Rajaan haastattelut ei-esimies/johtoasemassa oleviin työntekijöihin, jotta tutkimuksellinen painopiste 

säilyisi tavallisen työntekijän näkökulman analysoimisessa. Uskon, että vapaa-ajan 

palautumistoimintojen vaikuttavuuden analysoiminen tavallisen työntekijän näkökulmasta on 

mielenkiintoista siksi, että ruohonjuuritasolla työntekijä kohtaa suhteellisen usein omaa 

työhyvinvointiaan potentiaalisesti kuormittavia tekijöitä, kuten vaativia asiakastilanteita sekä kiirettä. 

Tämä antaa hyvän lähtökohdan tutkimukselle.  

 

Käytän tutkimuksessa kvalitatiivista tutkimusotetta. Kvalitatiivista tutkimustapaa käytetään ihmisten 

uskomusten, kokemusten, asenteiden, käyttäytymisen sekä vuorovaikutuksen ymmärtämiseen ja se 

luo ei-numeerista tietoa (Pathak, Jena & Kalra 2013). Pyrin ymmärtämään nimenomaan ihmisen 

toimintaan liittyvää ilmiöitä syvällisesti ja tämän vuoksi koen, että kvalitatiivinen tutkimusote tarjoaa 

tutkimukseeni parhaimmat työkalut. Tutkimusstrategiana käytän tapaustutkimusta. Ominaista 

tapaustutkimuksessa on valikoida tutkimisen kohteeksi tapaus, tilanne, tapahtuma tai ryhmä 

tapauksia, joita tutkittaessa fokuksena on pääasiassa prosessit. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Tässä tutkimuksessa tutkin nimenomaan prosesseja eli palautumisen prosessien vaikuttavuutta 

ravintolatyöntekijöiden keskuudessa, joten tämän perusteella tapaustutkimus istuu hyvin tämän 

tutkimuksen tutkimusstrategiaksi.  
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3.TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tässä teoreettisessa viitekehyksessä tuodaan esille tämän tutkimuksen kannalta kolme merkittävää 

käsitettä, joita ovat työhyvinvointi, työkuormituksesta palautuminen ja vapaa-ajan toiminnot. Näiden 

käsitteiden käsittelyjärjestys tässä teoreettisessa viitekehyksessä ei noudata mitään erityistä 

tärkeysjärjestystä, vaan olennaista on hahmottaa käsitteiden välinen keskinäinen suhde. 

Työhyvinvointia avataan ensimmäisessä alaluvussa ja työhyvinvoinnin taustoittamisessa käytetään 

erinäisiä teorioita sekä havainnollistavia kuvioita. Tämän lisäksi tuodaan myös esille tiiviimpiä ja 

sanallisia määritelmiä työhyvinvoinnista. Seuraavassa alaluvussa taustoitetaan työkuormituksesta 

palautumisen kokonaisuutta ja avataan palautumisen käsitettä syvällisesti. Kolmannessa alaluvussa 

esitetään erilaisia velvollisuusluonteisia ja palautumispotentiaalia sisältäviä vapaa-ajan toimintoja 

taustoittavan teorian valossa. Viimeisessä alaluvussa vedetään teoreettisessa viitekehyksessä esille 

tuodut käsitteet yhteen.  

 

3.1. Työhyvinvointi 

Työhyvinvoinnin tutkimuksen juuret ovat 1920-luvun lääketieteellisessä ja fysiologisessa 

stressitutkimuksessa ja tutkimuksen fokus oli tuohon aikaan yksilö. Stressi nähtiin silloin yksilön 

vasteena erinäisiin kuormitustekijöihin, kuten myrkkyihin, meluun, kylmään tai fyysiseen 

rasitukseen. Nämä aiemmat stressiin liittyvät mallit jättivät huomioimatta mm. työorganisaatioon, 

työyhteisöön ja yksilön aktiiviseen toimijuuteen liittyvät tekijät. Lisäksi näillä stressiin liittyvillä 

malleilla oli tendenssi keskittyä työn psyykkisiin kuormitustekijöihin ja siihen, että mikä tuottaa 

pahoinvointia työssä. Stressimallit eivät tarkastelleet sitä, että mistä voisi syntyä positiivisia 

kokemuksia työssä ja millä tavalla nämä positiivisuuden kokemukset voisivat olla yhteydessä 

organisaation tuloksellisuuteen. (Manka & Manka 2016, 64-68.) Uudempi työhyvinvoinnin tutkimus 

tuonut tuoreen näkökulman työhyvinvoinnin tutkimiseen, verrattuna aiempiin työhyvinvoinnin 

stressimalleihin. Tiivistetysti voidaan sanoa, että työhyvinvointi on monimuotoinen ja orgaaninen 

kokonaisuus. Työhyvinvointi on systeeminen ilmiö, sillä kokemus siitä     riippuu  siihen kytkeytyvien  

asioiden muutokseen ja työhyvinvointi  muodostuu symbioosissa muiden elämässä vaikuttavien 

asioiden  ja kokonaishyvinvoinnin mukana  (Vartiainen 2017, 13).

 

Seuraavassa tuon esille muutamia työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisempia määritelmiä, jossa on 

huomioitu myös mm. työorganisaation/työyhteisön merkitys työhyvinvoinnille ja huomioitu myös 

työntekijän aktiivisen toimijuuden vaikutus työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisessa muodostumisessa. 
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Yhtenä määritelmänä on Sosiaali- ja terveysministeriön kuvaus työhyvinvoinnista: Sosiaali- ja 

terveysministeriö (2020) kuvailee työhyvinvoinnin kokonaiskuvana, jossa olennaisia osia ovat työn 

mielekkyys, terveystekijät, turvallisuuteen liittyvät asiat sekä yleisesti hyvinvointi. Työterveyslaitos 

(2020) kuvaa työhyvinvoinnin työksi, johon sisältyy turvallisuutta, terveyttä sekä tuottavuutta ja tätä 

työtä tekevät kompetentit työntekijät osaavasti johdettavissa työpaikoissa, jonka jäsenet/yhteisö 

kokevat työnsä mieleiseksi sekä kannustavaksi. Edelliseen Työterveyslaitoksen (2020) 

työhyvinvoinnin määritelmään sisältyy myös se, että työntekijät kokevat työnsä tukevan myös heidän 

elämänhallintaansa. Keskeistä näille uudemmille työhyvinvoinnin määritelmille on se, että ne 

huomioivat ne tekijöitä, joita aiempi stressimalleihin perustuva työhyvinvoinnin tutkimus ei 

noteerannut. 

 

Työhyvinvointi ei ole enää pelkästään fyysisen työympäristön parantamiseen ja yksilön oireisiin 

puuttumiseen tähtäävää ”korjausta”, vaan mukaan on tullut laajempi näkemys työhyvinvoinnista. 

Sata vuotta sitten alkanut työhyvinvointiin liittyvän tutkimisen ja kehittämistyön traditio alkoi työn 

turvallisuuden parantamisesta ja sairaustilojen torjumisesta, jonka jälkeen yksilökeskeisestä 

paradigmasta siirryttiin huomioimaan koko työyhteisön toimivuus ja terveyteen liittyvä edistäminen 

(Manka, Heikkilä-Tammi & Vauhkonen 2012, 12.) Työhyvinvoinnin uusi paradigma keskittyy 

vahvistamaan sitä mikä on jo hyvää ja parantamaan työhyvinvointia tätä kautta. Seuraavissa 

kappaleissa tuon esille näitä työhyvinvoinnin uutta paradigmaa mukailevia ja työhyvinvointia 

laadukkaasti kuvailevia malleja. 

 

Työhyvinvointia voidaan hahmottaa laajasti esimerkiksi voimavaralähtöisen työhyvinvoinnin mallin 

(Manka ym. 2016, 76) avulla; tässä mallissa työhyvinvointi koostuu viidestä tekijästä sekä niiden 

vuorovaikutuksesta. Näitä tekijöitä ovat organisaatio, työyhteisö, johtaminen, työ sekä yksilö. Tämä 

malli ilmentää vahvasti työhyvinvoinnin systeemistä luonnetta. Työhyvinvoinnin 

voimavaralähtöisessä mallissa työorganisaation kulttuurinen ilmasto ja toimintamallit luovat 

pohjarakenteen hyvinvoinnille, mutta työhyvinvoinnin kokemusmahdollisuuksiin vaikuttavat myös 

yksilön omat asenteet, psykologia (psykologinen pääoma), henkiset voimavarat, terveystekijät sekä 

fyysinen suorituskyky
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(Manka ym. 2016,77)

 

Kuvio 1.Työhyvinvoinnin voimavaralähtöinen malli (Manka & Manka 2016, 76) 

 

Mankan ym. (2016, 76) malli tuo kontribuutiota tähän tutkimukseen siten, että se tuo esille 

yksilöllisten tekijöiden merkityksen työhyvinvoinnin kokemisessa esimerkiksi terveyden sekä 

fyysisen kunnon kautta ja se korostaa nimenomaan yksilön aktiivista toimijuutta työhyvinvoinnin 

luomisessa. Tämä on olennaista siksi, että tutkimani vapaa-ajan toimintojen palautumisvaikutukset 

näkyvät nähdäkseni selkeimmin juuri yksilötasolla työntekijässä. Päivittäinen palautuminen on yksi 

tärkeimmistä määrittävistä tekijöistä työntekijöiden työhyvinvoinnissa, terveydessä sekä stressin 

kokemisessa (Kecklund, Beckers, Leineweber & Tucker & Sverke 2017, 430). Tässä tulee esiin 

selkeä yhteys palautumisen ja voimavaralähtöisen työhyvinvointimallin mukaisen työhyvinvoinnin 

kokemisen välillä. Työhyvinvoinnin voimavaralähtöinen malli tuo esille myös yksilön ulkopuoliset, 

organisaation rakenteessa ja kulttuurissa olevat työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tällaisia tekijöitä 

ovat esimerkiksi työyhteisö, työn ominaisuudet ja johtaminen.  

 

Tämän tutkimuksen kannalta malli voi myös auttaa ymmärtämään esimerkiksi vapaa-ajan toimintojen 

heikkoa palautumisvaikutusta työntekijöihin; työ saattaa olla esimerkiksi fyysisesti raskasta tai 
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muulla tavalla voimavaroja vievää, joka taas vie voimia yksilöltä harrastaa palauttavia vapaa-ajan 

toimintoja 

työpäivän jälkeen. Mallin pohjalta siis näkisin, että työhyvinvoinnin kokemusmahdollisuuksiin 

vaikuttaa suuresti yksilölliset valmiudet ja tulkinta, johon löytyy perusteet tutkimuskirjallisuudesta: 

suomalainen laaja-alainen käsite työhyvinvoinnista sisältää myös työn sujumisen arjessa ja 

työhyvinvointiin vaikuttaa organisaatiokulttuuri, johto, ilmapiiri, työtehtävät ja yksilö itse oman 

tulkinnan kautta (Manka ym. 2016, 75) 

 

Aiemmassa tekstissä nivoin yhteen työhyvinvoinnin voimavaralähtöistä mallia ja sen tuomaa kuvaa 

yksilön sekä organisaation välisestä suhteesta työhyvinvoinnin osalta; keskeistä oli hahmottaa se, että 

miten työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavat yksilöllisten voimavarojen yhteisvaikutus 

organisaatiossa vaikuttavan todellisuuden kanssa. On kuitenkin myös olemassa toisenlaisia 

työhyvinvointia kuvaavia teorioita, jotka keskittyvät enemmän työhyvinvointia kuvastavien tunteiden 

ilmenemiseen yksilötasolla. Tällainen yksilön työhyvinvoinnin tunneilmiöihin keskittyvä 

työhyvinvointimalli on Mäkikankaan ym. (2017, 105) malli tunneperäisen työhyvinvoinnin eri 

ulottuvuuksista. 

 

 
Kuvio 2. Malli tunneperäisen työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksista (Mäkikangas & Hakanen 2017, 

105) 

 

Mäkikankaan ym. (2017, 105) malli on saanut ajatuksellisesti vaikutteita Peter Warrin (1990) 

tunneperäisestä työhyvinvoinnin mallista. Tunneperäisen työhyvinvoinnin kokemukset jäsennetään 
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esiin tuodun kuvion mukaisessa mallissa niiden mielihyvän ja virittäytyneisyyden mukaan, jolloin 

teoriassa työhyvinvoinnin kokemukset voivat sijoittua vapaasti kaksiulotteisessa tilassa (Mäkikangas 

ym. 2017, 105) Malli sisältää täsmällisiä kuvaajia työhyvinvoinnin positiivisista sekä negatiivisista 

ilmentymistä. Mallissa mielihyväakselilla nähdään olevan suurempi painoarvo kuin virittymisellä ja 

virittyneisyyden ulottuvuutta Warr ei suoranaisesti pidä hyvinvoinnin osoittimena (Mäkikangas ym. 

2017, 105). Kategorisesti voidaan sanoa, että työn imu sekä työtyytyväisyys ovat mallissa 

tavoiteltavia työhyvinvoinnin tunnetiloja, kun taas negatiivisia tunteita työhyvinvoinnin kannalta 

mallissa ovat työholismi, työuupumus sekä työssä tylsistyminen. Tässä tutkimuksessa malli 

tunneperäisen työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksista, on se malli, jonka mukaan pääsääntöisesti 

tarkastelen työhyvinvointia.  

 

Malli tunneperäisen työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksista soveltuu käsittääkseni hyvin 

työhyvinvoinnin tutkimiseen. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että työpaikalla korkeassa 

asemassa olevat henkilöt kokevat enemmän työhön liittyvää innostusta ja sukupuolten osalta naiset 

kokevat enemmän työhön liittyvää innostusta kuin miehet (Warr 1990, 201-2010). Lisäksi on 

havaittu, että työntekijöillä, jolla oli korkea mukavuuden sekä innostuksen taso, kokivat usein samaan 

aikaan vain vähän masennusta sekä ahdistusta (Mäkikangas, Feldt & Kinnunen 2007, 214). Malli 

tunneperäisen työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksista tarjoaa kattavan näkökulman työhyvinvointiin 

liittyviin positiivisiin sekä negatiivisiin ilmentymiin. Eräs keskeinen havainto, kuten aiempi viittaus 

osoittaa, on myönteisten työhyvinvoinnin ilmentymien keskinäinen korrelaatio. Myös 

työhyvinvoinnin negatiiset ilmentyvät mallin osalta ovat usein yhteydessä keskenään; tyypillisesti 

työssä tylsistyminen on seurausta alikuormituksesta, kun taas työuupumus syntyy usein pitkään 

jatkuneen ylikuormituksen seurauksena (Mäkikangas ym. 2017, 116). 

 

Tässä tutkimuksessa painotan enemmän Mäkikankaan ym. (2017, 105) tunneperäisen 

työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksien mallia Mankan ym. (2016, 76) työhyvinvoinnin 

voimavaralähtöisen mallin sijaan. Tunneperäisen työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksien malli soveltuu 

tähän tutkimukseen paremmin juuri sen vuoksi, että se keskittyy työhyvinvoinnin kuvaajiin 

yksilötasolla. Tutkin osana päätutkimuskysymystä ravintolatekijöiden palautumisen yhteyttä heidän 

koettuun työhyvinvointiinsa. Näen tunneperäisen työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksien mallin 

tarjoavan tässä tutkimuskysymyksen osan ratkaisemisessa selkeitä työkaluja, sillä tutkittavien 

ilmaukset omasta työhyvinvoinnista ovat potentiaalisesti yhdistettävissä mallin mukaisiin termeihin. 
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3.2. Työkuormitus ja palautuminen 
 

Oikea tasapaino työn, vapaa-ajan ja päivittäisen palautumisen välillä on tärkeä määrittävä tekijä 

työntekijöiden työhyvinvoinnissa, terveydessä sekä stressin kokemisessa (Kecklund ym. 2017, 430). 

Tätä taustaa vasten tasapainon luominen vaatii siis työntekijältä suunnitelmallisuutta. Työstä 

palautuminen voidaan määritellä prosessiksi, joka korjaa työstressin aiheuttamat kielteiset 

vaikutukset (esim. väsymyksen lisääntyminen ja stressihormonitason kohoaminen) yksilöön ja hänen 

elimistöönsä (Kinnunen 2017, 128). Viittaus osoittaa, että palautumisen tarve voidaan todeta 

objektiivisesti elimistön stressihormonipitoisuuksista. Tämän perusteella voidaan havaita, että 

yksilön palautumisen tarve on todellinen fysiologinen ilmiö, eikä pelkästään yksilön subjektiivisen 

näkemyksen tuote. 

 

Työstä palautuminen on ajankohtainen aihe siksi, että nykytekniikan mahdollistaman työn tekemisen 

rajattomuuden vuoksi on palautuminen työn vaatimuksista yhä useammin uhattuna työelämässä 

(Kinnunen 2017, 127). Tällainen työn rajattomuus vaatii selkeästi työntekijältä yhä enemmän 

joustavuutta sekä suunnitelmallisuutta, jotta palautumiseen voi varata riittävästi aikaa. Lisäksi 

globaali kilpailu ja viimeisin taloudellinen taantuma ovat asettaneet merkittävää painetta 

organisaatioille kulujen leikkaamiseen, jotta organisaatiot kykenevät säilyttämään kilpailukykynsä 

(Shoss & Probst 2012, 44). Organisaatioiden henkilöstön palautumiseen vaikuttavat näin paikalliset 

ja globaalit kehityskulut. Käsitykseni mukaan tämä paine organisaatioiden henkilöstön arkeen näkyy 

lisääntyneenä epävarmuutena ja sitä kautta palautumista heikentävänä stressinä. Mainittujen 

tekijöiden valossa voidaan sanoa, että modernissa työelämässä on palautumista uhkaamassa 

monenlaiset asiat.  

 

Edellä avasin kehityskulkuja, jotka ovat potentiaalisia uhkia työntekijöiden palautumiselle. 

Seuraavaksi on syytä avata tarkemmin palautumisen käsitettä. Palautumisen käsite voidaan määritellä 

monella tavalla. Palautumisen tutkimuksessa on tärkeää olla täsmällinen siinä, että tutkitaanko 

palautumista puitteina (settings), prosesseina (processes) tai seurauksina (outcomes) (Sonnentag & 

Geurts 2009, 1). Palautumista prosessina tutkittaessa on kiinnostuksen kohteena toiminnot ja 

kokemukset, jotka eivät ole kuitenkaan toisistaan riippumattomia, sillä tietty toiminta saa aikaan 

tiettyjä kokemuksia (Kinnunen 2017, 130). Tässä tutkimuksessa tarkastelemani palautumiseen 

liittyvät vapaa-ajan toiminnot ovat juuri toimintoja ensisijaisesti, mutta osa niistä myös saa aikaan 

viitteessä mainittuja kokemuksia. Kokemus rakentuu esimerkiksi psykologisesta työstä 

irrottautumisesta tai rentoutumisesta, jota kuvaa alhainen virittymisen taso (Kinnunen 2017, 135). 
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Toiminnon ja kokemuksen yhteyden voi esimerkiksi hahmottaa niin, että ajatellaan vaikka liikuntaa 

harrastavaa henkilöä; henkilön harrastaessa liikuntaa (toiminto) hän nauttii ja keskittyy liikuntaan 

niin paljon, että hän onnistuu samalla irtautumaan työasioista henkisesti (kokemus). 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen palautumista nimenomaan työpäivän jälkeisenä prosessina, jossa 

työntekijä palautuu päivän aikana syntyneestä työkuormituksesta.  Palautuminen voidaan käsittää 

psykofysiologisena elpymisprosessina, jossa työn aikana kulutetut voimavarat saadaan takaisin ja 

tämän palautumismekanismin fokuksena on palauttaa keho stressistä lepoon, jolloin stressitilan 

mukana poltetut resurssit tulevat takaisin (Manka 2015, 121). Nähdäkseni tämänkaltainen näkemys 

tukee ajatusta palautumisesta ”akkujen lataamisena”. Huono palautuminen voi aiheuttaa monenlaisia 

terveysongelmia. Riittämätön palautuminen johtaa työpäivän aloittamiseen työntekijällä 

negatiivisessa ja väsyneessä tilassa, jonka seurauksena työntekijä ponnistelee yhä enemmän ja 

lisäponnistelu voi potentiaalisesti aiheuttaa kuormituksen kasautumista, mikä pitkässä juoksussa voi 

aiheuttaa terveydellisiä ongelmia (Kinnunen 2017, 128). 

 

Ihminen tarvitsee kuormitusta ja sopiva kuormitus on elimistölle suotuisaa (Työterveyslaitos 2020). 

Tätä taustaa vasten on selvää, että kuormituksessa voidaan havaita olevan tietynlaisia aste-eroja; 

ihmisen on havaittava itselleen optimaalinen ja sopiva kuormitustaso, jotta negatiivisia seurauksia ei 

pääse ilmaantumaan. Työkuormituksesta palautumisen tulisi nähdäkseni olla korkealla työntekijän 

prioriteeteissa ja on selvää, että sopivan työkuormituksesta palautumisen mahdollistaminen vaatii 

työntekijältä suunnitelmallisuutta. Mikäli työskennellään työpäivän jälkeen, on edullista jättää 

vastaamatta sähköposteihin määrätyn kellonajan jälkeen tai siirtää kotona työtehtävien tekeminen 

työhuoneeseen. (Kinnunen ym. 2016, 255). Tämä viittaus osaltaan vahvistaa näkemystä rajojen 

tärkeydestä oman työn ja vapaa-ajan välillä. Ilman rajoja olevassa työssä tulee henkilön itse järjestää 

henkiset, aikaan liittyvät ja fyysiset raja-aidat työtehtävien ja henkilökohtaisen elämän välille. 

(Kinnunen ym. 2016, 255). 

 

Kuormitusta voi jaotella ja analysoida vielä tarkemmin, kuten seuraavaksi esiin tulevassa 

Työterveyslaitoksen kuvauksessa tulee ilmi: työkuormituksen voi jaotella fyysiseen ja 

psykososiaaliseen kuormitukseen: fyysistä kuormitusta aiheuttavat esimerkiksi nostot ja siirrot käsin, 

toistotyö sekä hankalat/staattiset työasennot, kun taas psykososiaalista työkuormitusta voivat 

aiheuttaa työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät 

(Työsuojelu 2020). Oman tutkimuskohteeni kaltaisissa ravintolatyön organisaatioissa on ilmennyt 

aiemmassa 
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selvityksessä sekä psyykkistä ja fyysistä kuormitusta: ravintola-alan työntekijöitä koskevassa 

selvityksessä todettiin, että ravintolatyöntekijöiden keskuudessa esiintyi sekä fyysistä, että psyykkistä 

rasitusta ja selvityksessä haastatellut noin 30 vuoden ikäiset ravintolatyöntekijät ennakoivat sitä, että 

miten työssä ilmenevää kiirettä, epävarmuutta sekä fyysisiä vaivoja kestäisi ikääntyneenä (Isola ym. 

2019, 10). Analyyttinen katsaus työkuormitukseen ja esille tuotu aiempi tieto ravintolatyöntekijöiden 

työn kuormituksen luonteesta auttaa tämän tutkimuksen toteuttamista monella tavalla; 

työkuormituksen kuvaamiseen luodut käsitteet tehostavat aiheen tarkastelua ja aiempaa 

tutkimustietoa voi esimerkiksi vertailla tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin.  

 

Seuraavaksi haluan tuoda esille erään tärkeän mallin, joka havainnollistaa keskeisen vaaran, mikä voi 

aiheutua heikentyneestä palautumisesta. Palautumista on luodattu aikaisemmin Meijmanin ja 

Mulderin (1998) ponnistelujen ja palautumisen teoriaa (Effort-Recovery-theory) apuna käyttäen. 

Teorian perusolettamus on, että ponnistelu työssä liittyy väistämättä akuutteihin 

kuormitusreaktioihin, kuten kiihtyneeseen sykkeeseen, korkeaan verenpaineeseen sekä väsymykseen 

(Demerouti, Bakker, Geurts & Taris 2009, 87). Teorian mukaan optimaalisinta on, että näistä 

akuuteista kuormitusreaktioista ehditään palautua, sillä epäonnistunut palautuminen taas johtaa 

seuraavan työpäivän aloittamiseen epäedullisessa tilassa, jossa vajavaista palautumista joudutaan 

kompensoimaan lisäponnisteluilla (Demerouti ym. 2009, 87-88). Tämä lisäponnistelu voi aloittaa 

kuormituksen kasautumisefektin, joka voi johtaa pitkässä juoksussa terveysongelmiin (Kinnunen 

2017, 128). 

 

Meijmanin ja Mulderin (1998) teoria kuvaa juuri tarkasti negatiivisen työstä palautumisen kierteen 

prosessia; teoria nähdäkseni indikoi, että palautumisen ongelmiin puuttuminen on tärkeää 

alkuvaiheessa, sillä heikentyneen palautumisen pitkittyessä työntekijän terveys alkaa kärsiä. Tämän 

tutkimuksen aihepiirin, ravintolatyöntekijöiden työpäivän jälkeisen palautumisen osalta, näen mallin 

tarjoavan hyödyllisiä työkaluja palautumiseen liittyvien ilmiöiden havainnoimiseen tutkimuksessa. 

Meijmanin ja Mulderin malli voi auttaa analysoimaan työkuormituksesta palautumisen ilmiöitä 

tutkimuskohteessani ja yhdistämään mahdollisia aineistosta ilmeneviä käsitteitä tähän teoriaan. 

  

3.3. Vapaa-ajan toiminnot ja palautuminen 

Tarkoituksenani on tutkia ravintolatyöntekijöiden palautumista vapaa-ajan toimintojen kautta. 

Palautumispotentiaalia edistäviä vapaa-ajan toimintoja ovat mm. sosiaaliset aktiviteetit, uni, 
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matalatehoiset toiminnot (esim. television katselu), sekä esimerkiksi liikunta (Demerouti ym. 2009, 

96-201).

 

Näiden palautumispotentiaalia sisältävien toimintojen lisäksi, on ryhmitelty vapaa-ajan toimintoja, 

jotka ovat luonteeltaan pikemminkin velvollisuuksia, kuten työtehtävien tekeminen vapaa-ajalla sekä 

kodin- ja lastenhoitoon liittyvät tehtävät (Kinnunen 2017, 133). Edellä esitetty toimintojen 

kategorinen jaottelu auttaa oman näkemykseni mukaan ymmärtämään analyyttisemmin 

palautumiseen vaikuttavien toimintojen luonnetta ja kokonaisuutta. 

 

Yleisesti ottaen vain harvat tutkimukset ovat käsitelleet erilaisten vapaa-ajan toimintojen 

merkittävyyttä ja niiden suhteellista vaikuttavuutta työkuormituksesta palautumiseen (Demerouti ym. 

2009, 86). Tämä on merkittävä puute aiemmassa tutkimuksessa, kun ottaa huomioon vapaa-ajan 

toimintojen sekä työhyvinvoinnin havaitun yhteyden. Esimerkiksi voimavaroja täydentävistä 

aktiviteeteista liikkuminen sekä sosiaalinen aktiivisuus ovat olleet selkeästi korrelaatiossa 

kasvaneeseen hyvinvointiin sekä illalla että aamuna (Kinnunen 2017, 134). Taas työholisteja 

tutkittaessa kävi ilmi, että liikunnan vaikutus hyvään olotilaan ja palautumisen kokemukseen illalla 

oli vahvempi työholisteilla verrattuna ei-työholistisiin työntekijöihin (Bakker, Demerouti, Oerlemans 

& Sonnentag 2013, 103). Nämä tutkimustulokset osoittavat vahvasti vapaa-ajan toimintojen tehon 

palautumisessa sekä työhyvinvoinnin tukemisessa. 

 

Vapaa-ajan toiminnoista erityisesti unella havaittu olevan vahva yhteys palautumiseen. Tyypillisesti 

väsymyksestä kärsivillä yksilöillä on nukkuminen puutteellista ja he tarvitsevat lisäponnisteluja 

työstä suoriutumiseen verrattuna vähän väsymystä kokeviin yksilöihin (Demerouti ym. 2009, 97). 

Vähäinen uni vaikuttaa huonolla tavalla tarkkaavaisuuskykyyn, muistiin, oppimiskykyyn sekä 

yleisesti henkiseen vireyteen ja kognitiivisiin taitoihin (Työterveyslaitos 2020). Viitteiden perusteella 

on selvää, että uni on hyödyksi työstressistä palautumisen kannalta ja kognitiivisten toimintojen 

tehostamisessa. Edellytys unesta saatavalle maksimaaliselle hyödylle on, että järjestää nukkumiselle 

otolliset puitteet; virittynyt tila aivoissa vähän ennen nukkumaanmenoa on yhteydessä 

heikentyneeseen unen laatuun (Demerouti ym. 2009, 97). Viitattu tieto korostaa entisestään 

työasioista irrottautumisen tärkeyttä ennen nukkumaanmenoa, sillä työasioiden vatvominen 

iltamyöhään voi näkemykseni mukaan haitata hyvän unen saamista. 

 

Sosiaaliset aktiviteetit kuuluvat myös palautumispotentiaalia sisältäviin vapaa-ajan toimintoihin. 

Sosiaaliset aktiviteetit tarjoavat tilaisuuden sosiaalisen tuen saamiseen (Sonnentag 2001). Sosiaalinen 
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tuki on tätä taustaa vasten todella tärkeä tekijä työntekijän palautumisen sekä työhyvinvoinnin 

kannalta. Vapaa-ajalla tapahtuva sosiaalinen vuorovaikutus antaa erityisesti 

asiakaspalvelutyöntekijöille tilaisuuden henkiseen irrottautumiseen tiukasta tunteiden säätelystä; 

heiltä ei vaadita samojen resurssien käyttöä, jota heiltä työpaikalla edellytetään (Sonnentag 2001).

Tämä on tärkeä aspekti, sillä se korostaa sosiaalisten aktiviteettien palautumispotentiaalia. Keskeistä 

viitteen perusteella on nähdäkseni sosiaalisten toimintojen vapaaehtoisuus ja ettei tämä ajanvietto 

kuormita samalla tavoin henkisesti, kuten työrooli. Lisäksi on mahdollista, että kaikki henkilöt eivät 

koe sosiaalisia toimintoja erityisen palauttaviksi, vaikka ne perustuisivatkin vapaaehtoisuuteen. 

Esimerkiksi introvertit sekä ekstrovertit saattavat kokea sosiaalisten toimintojen palauttavuuden eri 

tavalla.  

 

Matalatehoiset aktiviteetit ovat eräitä keskeisiä vapaa-ajan palautumistoimintoja, jotka ovat olleet 

esillä palautumiseen liittyvissä tutkimuksissa. Matalatehoisia aktiviteetteja ovat esimerkiksi TV:n 

katselu sekä lukeminen (Kinnunen 2017, 133). Matalatehoiset aktiviteetit muodostavat oman 

näkökulmani mukaan kontrastin verrattuna intensiivisempiin vapaa-ajan palautumistoimintoihin, 

kuten esimerkiksi liikuntaan. Keskeistä matalatehoisen vapaa-ajan toiminnon määritelmässä on se, 

että niitä luonnehtii positiivinen tunnetila sekä matala aktiivisuuden taso (Demerouti ym. 2009, 98). 

Tämän määritelmän mukaisesti voidaan matalatehoisten toimintojen kategoriaan rajata nähdäkseni 

suhteellisen suuri määrä toimintoja. Matalatehoisen toiminnon käsitettä voidaan tarkentaa vielä 

seuraavalla kuvauksella: matalatehoiset toiminnot vähentävät psykofysiologista aktiivisuutta ja 

mahdollistavat psykobiologisen järjestelmän palautumisen stressiä edeltävään tilaan (Demerouti ym. 

2009, 99). 

 

Matalatehoisten aktiviteettien palautumista edistävistä vaikutuksista on ollut aiemmin monenlaista 

tutkimusta. Esimerkiksi meditoinnilla sekä rukoilemisella on tutkitusti myönteinen vaikutus 

palautumiseen (Demerouti ym. 2009, 99). Luonnosta nauttiminenkin edistää palautumista; 

esimerkiksi pienikin aika metsässä madaltaa verenpainetta ja luonto edistää useimpien rentoutumista, 

stressistä palautumista ja mielialan nousua (Korkiakangas 2020). Matalatehoisten toimintojen 

kontribuutiona voidaan oman tulkintani mukaan tuoda esille myös se, että ne tarjoavat 

mahdollisuuden palautumiseen myös liikuntaan syystä tai toisesta kykenemättömille. 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä on keskeisessä roolissa palautumispotentiaalia 

edistävät vapaa-ajan toiminnot. Kun puhutaan palautumispotentiaalia edistävistä vapaa-ajan 

toiminnoista, on tärkeä muistaa, että on olemassa myös toinen kategoria vapaa-ajan toiminnoille: 
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velvollisuusluonteiset vapaa-ajan toiminnot. Velvollisuusluonteisia vapaa-ajan toimintoja ovat 

esimerkiksi työtehtävien tekeminen vapaa-ajalla sekä kodin- ja lastenhoitoon liittyvät tehtävät 

(Kinnunen 2017, 133). Velvollisuusluonteisten tehtävien vaikutusta palautumiseen on 

tarkasteltu aiemmassa tutkimuksessa. Aiemmassa tutkimuksessa (Brummelhuis ym. 2014, 17) on 

havaittu, että sisäinen motivaatio tehdä velvollisuusluonteisia vapaa-ajan toimintoja lievensi niiden 

haitallista vaikutusta palautumiselle. Motivaatio on tämän perusteella tärkeä tekijä huomioida, kun 

analysoidaan vapaa-ajan velvollisuuksien vaikutusta palautumiselle; heikosti motivoituneilla ne 

heikentävät palautumista huomattavasti enemmän, verrattuna niitä suorittamaan motivoituneisiin 

henkilöihin. Tutkimuksessa (Brummelhuis ym. 2014) käyttivät näitä motivaatiotyyppejä kuvatessaan 

termejä extrinsic (ulkoinen) sekä intrinsic (sisäinen) motivaatio.  

 

Käsitykseni mukaan on mielekästä tunnistaa olosuhteiden merkitys työstä palautumisen 

onnistumiselle, sillä esimerkiksi stressaava perhe-elämä, huono henkilökohtainen terveys, työkiire 

sekä työpaikan olosuhteet saattavat toimia esteenä onnistunutta työstä palautumista vastaan. 

Nykypäivänä työstä on tullut teknologian ansiosta rajatonta monella tapaa, jonka vuoksi yksilön kyky 

asettaa rajoja omalle työlle korostuu (Kinnunen ym. 2016, 243). Tätä taustaa vasten on selvää, että 

yksilön on kyettävä hallitsemaan vapaa-aikansa olosuhteita, jotta työstä palautuminen onnistuu 

täysipainoisesti. Nähdäkseni on niin, että työasioiden määrittäessä liikaa työntekijän arkea, on 

työntekijällä vaikea luoda puitteita palauttavien vapaa-ajan toimintojen harrastamiselle. Toisaalta 

rajan vetäminen yksityiselämän ja työasioiden välille ei ole aina selkää ja helppoa. Työn ja vapaa-

ajan välinen selkeä raja näyttää toivottavalta sen taatessa tilan palautumiselle omalla ajalla, mutta 

voidaan pohtia, että onko selkeiden rajojen pitäminen modernissa työelämässä saavutettavissa 

kaikille (Kinnunen ym. 2016, 243).  

 

3.4.   Yhteenveto 
 

Päätutkimuskysymykseni punainen lanka on selvittää vapaa-ajan toimintojen vaikuttavuus 

ravintolatyöntekijöiden palautumisprosessiin, sekä selvittää tämän palautumisprosessin yhteys 

koettuun työhyvinvointiin. Ensimmäinen alatutkimuskysymykseni taas pyrkii selvittämään 

tutkittaville keskeisimmät vapaa-ajan toiminnot työstä palautumisessa. Toinen alatutkimuskysymys 

pohtii yksilöllisten erojen ilmenemistä näiden palautumiseen vaikuttavien vapaa-ajan toimintojen 

arvottamisessa. Tutkimuksessa haastattelen viittä ravintolatyöntekijää sekä pyrin ratkaisemaan 

tutkimuskysymykset nimenomaan heidän kokemuksiinsa perustuen. Teoreettisessa viitekehyksessä 

olen tuonut esille tutkimuksellisesti keskeisiä käsitteitä sekä tutkimustuloksia ja tässä yhteenvedossa 
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tavoitteeni on avata keskeisten käsitteiden (vapaa-ajan toiminnot, palautuminen sekä työhyvinvointi) 

linkityksiä tutkimuksessa, tiivistää teoreettinen viitekehys sekä kuvata tutkimusaukkoja tarkemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kuvio 3. Havainnollistus pääkäsitteiden välisestä keskinäisestä suhteesta 

 

 

Kuvio 3 havainnollistaa linkitykset tutkimuksen pääkäsitteiden (vapaa-ajan toiminnot, palautuminen 

ja työhyvinvointi) välillä. Kuvio siis tiivistää teoreettisessa viitekehyksessä esille tulleiden 

tutkimuksen pääkäsitteiden keskinäisen dynamiikan. Tutkimuskokonaisuuteni näen niin, että vapaa-

ajan toiminnot, palautuminen sekä työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Vaikutussuhteita näiden 

tekijöiden välillä voi analysoida monella eri tavalla ja uskon, että ei ole yhtä oikeaa tapaa hahmottaa 

näiden tekijöiden vuorovaikutussuhdetta. Tiivistetysti ilmaisen kaaviokuvan sisällön vielä sanallisesti 

näin: 1) laadukkaat vapaa-ajan toiminnot kohottavat henkilön fyysistä ja psyykkistä kuntoa 2) 

fyysisesti ja psyykkisesti hyväkuntoinen taas palautuu tehokkaammin psyykkisestä sekä fyysisestä 

työrasituksesta 3) tehokkaan palautumisen seurauksena henkilön työkyky, eli tätä kautta 

työhyvinvointi pysyy hyvänä. Kuvion havainnollistusta tukee vielä seuraava tieto 

Työterveyslaitoksen sivuilta: hyväkuntoinen palautuu nopeammin ja hyvä kunto työn vaatimusten 

osalta, erityisesti kehollisesti raskaissa työtehtävissä, on tärkeää suorituskyvyn suhteen 

(Työterveyslaitos 2020).  

 

Teoreettisessa viitekehyksessä toin esille, kuinka vapaa-ajan toimintojen sekä palautumisen yhteyttä 

käsittelevää tutkimusta on suhteellisen vähän. Tämä on merkittävä tutkimusaukko aiemmassa 

kirjallisuudessa. Toinen merkittävä tutkimusaukko liittyy vapaa-ajan toimintojen 

palautumispotentiaalin tutkimukseen, jossa yksilöllisten mieltymysten huomioiminen vapaa-ajan 

toimintojen preferensseissä on jäänyt vähemmälle. Tutkimuskysymysten kautta pyrin suuntaamaan 

huomion näihin tutkimusaukkoihin ja ratkaisemaan niitä tämän tutkimuksen avulla.   

Laadukkaat 
vapaa-ajan 
toiminnot 
kohottavat 
työntekijän 
fyysistä ja 
psyykkistä 

kuntoa 

Fyysisen ja 
psyykkisen 

kunnon noustua 
työntekijä 
palautuu 

työkuormituksesta 
tehokkaammin 

Tehokas 
palautuminen 

tukee työntekijän 
työhyvinvointia 
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Tämän tutkimuksen konteksti on ravintolatyö ja ravintolatyöntekijät. Ravintola-alaa käsittelevässä 

selvityksessä todettiin, että ravintolatyö koettiin kiirettä sisältäväksi, raskaaksi, ehdoiltaan huonoksi 

ja heikoksi johtamisen osalta (Isola ym. 2019, 1). 

 

Ravintola-alan selvityksessä kävi myös ilmi, että siinä mukana olleet työntekijät eivät toivoneet 

rakentavansa omaa uraa siinä työssä ja tehtävät koettiin jo nuorena niin raskaaksi , että ei ole aikaa 

syödä riittävästi ja työpäivän jälkeinen aika sekä loma-aika kului palautumiseen. Nuorilla heräsi 

selvityksessä epäilyksiä sen suhteen, että miten työtä voi jaksaa vanhempana. (Isola ym. 2019, 10.) 

Tämä aiempi tieto ravintolatyöntekijöiden tilanteesta tarjoaa monella tavalla hyvät lähtökohdat 

tarkastella omia tutkimuskysymyksiä ja yleisesti toteuttaa tutkimuksen. Selvityksen tieto indikoi 

ravintolatyöntekijöiden palautumisen tarpeesta; on sen vuoksi syytä olettaa, että vapaa-ajan 

toiminnoilla on potentiaalista palautumistehoa tutkimuskohteeni ravintolatyöntekijöiden 

keskuudessa. 

 

 

4. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

4.1. Kohdeorganisaatio 

Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatio pidetään tutkimuseettisistä syistä anonyyminä, jonka vuoksi 

tutkimuskohteesta ja työntekijöistä puhuttaessa käytän vain ilmauksia ravintolatyö ja 

ravintolatyöntekijät. Haastattelen viittä ravintolatyöntekijää tutkimuskohteesta ja haasteltavien 

ravintolatyöntekijöiden työ on luonteeltaan asiakaspalvelutyötä. Asiakaspalvelutyön ohella 

tehtävissä korostuvat muut päivittäiset työtehtävät kuten ruoanlaitto ja kassatyö. Perinteinen kuvaus 

ravintolatyöstä kuormittavana ja kiireisenä näkyi osittain haastateltavien puhunnassa, mutta suureksi 

voimavaraksi haastatteluissa katsottiin hyvin toimiva työyhteisö. Työyhteisön merkitys koettiin 

päivittäisessä ravintolatyössä tärkeäksi ja työyhteisön luoma yhteishenki auttoi kiireisinä työpäivinä 

ja myös yleisesti hyvän ilmapiirin luomisessa. 

 

Ravintolatyöntekijät kuvailivat työtä ajoittain fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaksi. Työssä joutui 

olla seisaaltaan paljon sekä olla valmis toimimaan kiireessä sekä olemaan valmis palvelemaan 

asiakkaita. Haastateltavien työntekijöiden työ oli luonteeltaan vuorotyötä ja välillä haasteiksi 

mainittiin haastatteluissa henkilökunnan vajaus, jolloin kiirettä koettiin työssä hieman enemmän. 

Haastateltavien elämäntilanne vaihteli ja osa haastateltavista teki töitä opintojen ohessa. 
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Ajankohtainen koronatilanne oli vaikuttamassa osittain työntekijöiden tehtäviin ja osa oli siirretty 

koronakriisin seurauksena erilaisiin työtehtäviin uusiin kohteisiin.

 

4.2. Aineiston keruu teemahaastatteluina 
 

Aineiston keruu toteutettiin teemahaastattelun keinoin. Teemahaastattelu ei kulje täsmällisten ja 

detaljipitoisten, ennakolta muodostettujen haastattelukysymysten varassa, vaan löyhemmin 

keskittyen määrättyihin ennakolta ideoituihin teemakokonaisuuksiin ja teemahaastattelussa tähdätään 

tutkittavien tulkintojen huomioimiseen sekä merkityksiin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Teemahaastattelu oli sopiva itselleni nimenomaan tämänkaltaisen joustavuuden ansiosta; liian 

stabiilit ja yksityiskohtaiset kysymykset olisivat luoneet liiaksi jäykkyyttä haastattelutilanteeseen, 

joka olisi haitannut aineiston jouhevaa keruuta. Haastattelulomakkeen kysymykset olin hahmotellut 

teemoittain ja ne perustuivat teoreettiseen viitekehykseen.  

 

Teemahaastattelua luonnehtii seuraavat piirteet: tutkijalla voi olla aihepiiriin liittyviä muistiinpanoja 

haastattelussa mukana, tutkija voi vaihdella teemojen käsittelyjärjestystä eri haastateltavien kanssa 

sekä teemahaastattelu vaatii tutkijalta huolellista perehtymistä aihepiiriin sekä haastateltavien 

tilanteen tuntemista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tämä premissi vaati minulta 

suhteellisen paljon ennen haastatteluiden aloittamista, mutta ensimmäisen tutkimushaastattelun 

jälkeen aloin löytää sopivan otteen aineiston keruuseen. Teemahaastattelumenetelmän tarjoama 

suhteellinen vapaus edellytti minulta tutkijana menetelmän tuntemista sekä aihepiirin huolellista 

hallintaa. Laajasti teoreettisen viitekehykseen perehtyen ja kysymysten muotoilua työstäen, onnistuin 

lopulta luomaan sopivan haastattelurungon ja tehokkaan tavan esittää lisäkysymyksiä.  

 

Toteutin haastattelut huhtikuun 2020 aikana ja haastatteluita tein yhteensä viisi kappaletta. Aineistoon 

toi sopivasti rikkautta ja laajuutta haastateltavien erilainen elämäntilanne; haastateltavat olivat eri 

ikäisiä keskenään ja osa haastateltavista teki töitä opiskelun ohella. Haastateltavien työkokemus 

ravintola-alalta myös vaihteli, joka myös osaltaan toi mielenkiintoista vaihtelua aineistoon. 

Haastattelut toteutettiin etänä Skypen ja puhelimen välityksellä ja haastattelun alussa kerroin 

haastateltaville haastattelujen nauhoituksesta ja siitä, että tutkimukseen osallistuvista sekä 

tutkimuskohteesta puhuttaisiin anonyymisti. Haastattelun aloitin aina suhteellisen avoimella 

kysymyksellä, jotta haastateltavat pääsisivät hyvin mukaan tutkimusaiheeseen. Tutkimukseen 

liittyviä teemoja sekä käsitteitä avasin tutkimuksen edetessä, jotta haastateltavien vastaukset 

kohdistuisivat mahdollisimman hyvin tutkittavaan ilmiöön. Viimeisellä haastattelukysymyksellä 
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pyrin tiedustelemaan haastateltavilta muita relevantteja ja tutkittavaan ilmiöön liittyviä tietoja. 

Lisäksi 

annoin haastateltaville mahdollisuuden kommentoida haastattelukysymyksiä ja antamaan 

mahdollisia korjausehdotuksia niihin.  

 

Haastattelulomakkeen olin jakanut karkeasti kahteen aihepiiriin: vapaa-ajan toimintojen yhteydestä 

palautumiseen ja palautumisen yhteydestä omaan työhyvinvointiin. Nämä aihepiirit perustuvat 

tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja sitä kautta tutkimuksen kannalta keskeisiin vapaa-ajan 

toimintojen, palautumisen ja työhyvinvoinnin käsitteisiin. Tutkimuksessa näiden käsitteiden 

keskinäinen suhde menee niin, että vapaa-ajan toiminnot edistävät työntekijän terveyttä ja 

parantuneen terveyden seurauksena työntekijän edellytykset palautua tehostuvat. Tehostunut 

palautuminen taas lisää yksilön työhyvinvointia. Haastattelutilanteissa avasin haastateltaville, 

kysymysten lomassa, näiden pääkäsitteiden välistä keskinäistä vaikutussuhdetta.  

 

Tutkimuksen pätevyyttä eli validiteettia arvioitaessa kysytään tutkimuksen suhteen, että onko se 

pätevä, perusteiden kautta tehty, ja onko ilmenneet tulokset sekä päättelyketjut oikeansuuntaisia 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Näen tutkimuksen validiteetin toteutuneen suhteellisen 

hyvin, sillä haastattelulomakkeisiin oli selkeästi kirjoitettu vapaa-ajan toimintojen, palautumisen ja 

työhyvinvoinnin käsitteet luontevasti osaksi kysymyksiä. Validiteetin kannalta on myös olennaista 

se, että kuinka hyvin tutkija selittää tutkimukseen liittyvät konstruktiot tutkittaville (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). Selitin käsitteiden sisällön tarkasti haastattelussa tutkittaville, joten 

lähtökohtaisesti tutkimuksessa on onnistuttu mittaamaan juuri tarkoituksenmukaisesti olennaisia 

käsitteitä. Vastauksissa ilmeni myös se, että haastateltavat olivat sisäistäneet tutkimuksen kannalta 

olennaiset käsitteet hyvin. 

 

Luotettavuutta eli reliabiliteettia mietittäessä tulee tarkastella, että kuinka tutkimuksen ominaisluonne 

sekä aihe ovat toimineet vaikuttimena sille, että miten tutkittavat ovat antaneet vastauksensa 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Uskon, että tämän tutkimuksen luotettavuutta edistää se, 

että haastattelukysymykset eivät ole olleet arkaluonteisia esimerkiksi haastateltavien yksityiselämän 

kannalta, vaan haastateltavat sekä tutkimuskohde ovat saaneet anonymiteetin suojan. Tämä luo 

tietynlaista yksityisyyden suojaa, jolloin tutkittavat ovat voineet vastata vapaammin esitettäviin 

kysymyksiin.
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4.3.Teoriasidonnainen sisällönanalyysi 

 
Aineiston analysoinnissa käytin teoriasidonnaista sisällönanalyysia, jossa analyysin ei katsota 

perustuvan suoraviivaisesti teoriaan, mutta yhteydet teoriaan ovat nähtävissä (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006). Teoriasidonnaisen sisällönanalyysin koin oman tutkimukseni kannalta 

parhaaksi käytännöksi, sillä aihepiirini on suhteellisen laaja ja moninainen, joten sen kahlitseminen 

tiukasti teoriaan olisi jäykistänyt tutkimusprosessia. Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissa 

aineistossa esiin nousseille asioille pyritään löytämään teoriasta selittäviä tekijöitä tai varmentamista 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Teoriasidonnaisesta sisällönanalyysista voidaan käyttää 

myös ilmaistua teoriaohjaava sisällönanalyysi.  

 

Tämän tutkimuksen analyysi alkoi haastatteluaineistoihin tarkasti tutustumalla ja pyrkimyksestä 

hahmottaa aineistossa ilmenneet tärkeimmät ja tutkimuksen kannalta relevanteimmat 

asiakokonaisuudet; tutkimusaiheeseen liittyvä laadukas teoria helpotti huomattavasti tätä prosessin 

vaihetta. Palauttavia vapaa-ajan toimintoja oli kategorisoitu aiemmassa tutkimuksessa selkeällä 

tavalla ja lisäksi tutkimukseen liittyvästä työhyvinvoinnin käsitteestä oli paljon aiempaa tutkimusta. 

Tässä vaiheessa etuna oli tutkittavan aiheen selkeys ja yleisyys; työstä palautumista ja 

työhyvinvointia pystyy tutkimaan käytännössä jokaisessa organisaatiossa. Tämä antoi hyvän position 

redusoida, klusteroida ja abstrahoida aineistoa. 

 

Aineiston käsittely jakautui minulla kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellessäni 

aineistoa analyysikysymykseni oli: ”Mistä haastateltava puhuu, kun hän puhuu vapaa-ajan 

toiminnoista ja työstä palautumisesta?”. Tässä vaiheessa pyrin ymmärtämään yksinkertaisesti sitä, 

että minkälainen on erilaisten vapaa-ajan toimintojen vaikutus tutkimuskohteen 

ravintolatyöntekijöiden työstä palautumiseen. Seuraavassa vaiheessa halusin ymmärtää työstä 

palautumisen yhteyttä ravintolatyöntekijöiden koettuun työhyvinvointiin. Tämän selvittämiseksi 

muodosti analyysikysymykseksi: ”Mistä haastateltava puhuu, kun hän puhuu työhyvinvoinnista?”.  

 

Aineiston käsittelyn molemmissa vaiheessa sovelsin redusoinnin, klusteroinnin ja abstrahoinnin 

vaiheita. Molemmille analyysikysymyksille omat tiedostot, johon kokosin niihin liittyviä aineistosta 

löytyneitä pelkistettyjä ilmauksia. Pelkistettyjen ilmauksien tueksi lisäsin niiden perään sulkuihin 

sitaatteja haastatteluaineistosta. Tämän redusointivaiheen jälkeen alkoi ilmausten klusterointi; kävin 
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ilmaukset huolellisesti läpi ja tämän jälkeen aloin etsiä niistä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. 

Tämän jälkeen ryhmittelin samanlaiset ilmaukset ja nimesin ne alaluokiksi luokkaa kuvaavalla 

käsitteellä. Tästä eteenpäin ryhmittelin vielä alaluokkia yläluokiksi ja lopuksi suoritin abstrahoinnin, 

jossa kytkin aineistosta seulotut alkuperäisilmaukset osaksi teoriaa. Tässä prosessissa aiemmin 

mainittu tutkimusaiheen kannalta laadukas teoria auttoi suuresti; erityisesti aineiston käsittelyn 

loppuvaiheessa abstrahointia auttoi suuresti selkeä teoreettinen viitekehys. 

  

 

 

5.ANALYYSI JA TULOKSET 

 

Aineiston käsittelyn jälkeen sain muodostettua tutkimuskysymyksen kannalta kolme relevanttia      

pääkäsitettä, jotka ovat palautumispotentiaalia sisältävät vapaa-ajan toiminnot, velvollisuusluonteiset 

vapaa-ajan toiminnot ja palautumisen seurauksena työpaikalla koettu työhyvinvointi. Tämä 

analyysiin ja tulkintaan keskittyvä pääluku rakentuu alaluvuista, jotka mukailevat sisällönanalyysin 

tuloksena muodostettuja pääkäsitteitä. Päätutkimuskysymyksenäni oli pohtia, että millaisena 

ravintolatyöntekijät kokivat vapaa-ajan toimintojen vaikutuksen omalle työstä palautumiselle ja 

työhyvinvoinnille. Tutkimuskysymyksen ajatus on se, että työstä palautumiselle relevanttien vapaa-

ajan toimintojen vaikutusta palautumiselle halutaan analysoida ja näistä toiminnoista seuraavan 

työstä palautumisen prosessin vaikutusta työhyvinvoinnille selvittää. Ensimmäinen 

alatutkimuskysymykseni käsitteli sitä, että mitkä ovat ravintolatyöntekijöiden mielestä keskeisimmät 

palautumista edistävät vapaa-ajan toiminnot. Toinen alatutkimuskysymykseni taas selvittää, että 

millä tavalla yksilölliset mieltymykset näkyivät vapaa-ajan toimintojen arvottamisessa. Tässä 

pääluvussa profiloin haastateltavat sen mukaan, että missä järjestyksessä heitä haastattelin. 

 

 

Tutkimuksessani hahmotan pääkäsitteiden keskinäissuhteen niin, että laadukkaat vapaa-ajan 

toiminnot edistävät työntekijän palautumista, joka taas tuo edellytykset työstä palautumisen kautta 

kokea parempaa työhyvinvointia työpaikalla. On siis tärkeä hahmottaa pääkäsitteiden suhteet. 

 

Tämä pääluku alkaa vapaa-ajan toimintojen eri kategorioiden käsittelyllä ja alussa analysoidaan 

erityisesti sitä, että millaisena haastateltavat kokivat vapaa-ajan toimintojen vaikutuksen omalle 

työstä palautumiselle. Vapaa-ajan toiminnoista kirjoitetaan tämän osion alaluvuissa kategorisesti 
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siten, että ensimmäisessä alaluvussa analysoidaan palautumispotentiaalia sisältävien vapaa-ajan 

toimintojen 

vaikutusta tutkimuksessa haastateltujen ravintolatyöntekijöiden työstä palautumiselle. Seuraavana 

tulevassa alaluvussa puidaan taas velvollisuusluonteisten vapaa-ajan toimintojen vaikutusta 

ravintolatyöntekijöiden työstä palautumiselle. Työstä palautumisen vaikutusta työhyvinvoinnille 

käsittelen viimeisenä omassa alaluvussaan.  

 

 

5.1. Palautumispotentiaalia sisältävät vapaa-ajan toiminnot ja palautuminen 
 

Aineistossa ilmeni kokonaisuutena vahvasti unen ja liikunnan merkitys kahtena keskeisimpänä 

vapaa-ajan toimintona ravintolatyöntekijöiden palautumiselle. Sosiaaliset aktiviteetit tulivat näiden 

kahden tärkeimmän toiminnon jälkeen myös esille. Toisaalta sosiaalisten aktiviteettien yksilöllisessä 

priorisoimisessa palautumismuotona oli jyrkemmät ääripään vaihtelut verrattuna uneen ja liikuntaan. 

Ennen tutkimushaastatteluja osasin tietyllä tapaa ennakoida unen ja liikunnan mahdollisen 

esiintyvyyden tärkeimpinä vapaa-ajan palautumistoimintoina ravintolatyöntekijöiden keskuudessa. 

Erityisesti unen merkitys on teoreettisessa viitekehyksessäkin keskeisesti tunnistettu erittäin tärkeänä 

työstä palautumista edistävänä toimintona. Haastatteluaineistossa pääsääntöisesti kaikkien 

haastateltavien puhunnassa tuli esille vahva tietämys unen merkityksestä palautumiselle, mutta 

yksilöllisiä eroja ilmeni siinä, että kuinka vahvasti haastateltavat priorisoivat unta omassa 

toiminnassaan vapaa-ajalla. 

  

 

”Mä oon sellanen hyvän unen vaalija ja mä kyllä tarvin hyvät yöunet. Mä teen kyllä kaikkeni,                 

että saan ne hyvät yöunet.”  

 

”Kyllä mä siihen (liikunnan ohella) sen unenkin lasken, en tiedä kummin päin noi olis, voi olla et 

se uni on jopa tärkeempi (työstä palautumiselle).” 

 

Työn ja vapaa-ajan toimintojen yhteen sovittaminen vaati aineiston perusteella suunnitelmallisuutta 

ja joustavuutta työntekijöiltä. Luonnollisesti myös unen saamisessa korostuu suuresti vapaa-ajan 

suunnittelu ja nukkumiselle on pyrittävä järjestämään otolliset olosuhteet. Toinen 

tutkimushaastateltava tunnisti unen tärkeyden objektiivisesti tärkeänä vapaa-ajan 

palautumistoimintona, mutta myönsi unen jääneen vähälle huomiolle omalla vapaa-ajallaan. 
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”No siis joo. Juu kyllähän noi (uni, liikunta ja sosiaaliset aktiviteetit) kaikki on hirveen tärkeitä 

siihen, että sää niinku palaudut ja jaksat töissä. Mut sit jos ei siihen oo niinku aikaa, 

kun sä oot töissä melkeinpä koko aika, niin mites siinä sitten tehdään” 

 

”Mä oon aika huono nukkumaan, että mä en voi niinku sitä (työstä palautumista) laittaa sen 

nukkumisen piikkiin.” 

 

Yksilölliset erot siis näkyivät aineistossa erilaisena nukkumisen priorisointina, vaikka kaikki 

haastateltavat tunnistivat unen merkityksen itsessään laadukkaana ja työstä palautumista edistävänä 

vapaa-ajan toimintona. Ääripäät ilmenivät aineistossa siten, että kolmas haastateltava käytännössä 

arvotti nukkumisen korkeimmalle omassa työssä palautumisessa ja kyseinen haastateltava 

mainitsikin vaalivansa omaa yöunta. Toinen haastateltava taas ilmaisi suoraan olevansa huono 

nukkumaan eikä voinut tämän johdosta laittaa omaa työstä palautumista nukkumisen varaan. 

Teknologia ja työasioiden vatvominen voivat heikentää nukahtamista ja unen laatua. Aineistossa esiin 

tulleena kuriositeettina mainittakoon, että ensimmäisessä tutkimushaastattelussa haastateltava kertoi 

TV:n katselun helpottavan omaa nukahtamista, mutta kännykän selaaminen yömyöhään taas valvotti 

samaista haastateltavaa ja tätä kautta vaikutti negatiivisesti uneen. Kokonaisuuden kannalta on 

mielenkiintoista, että tällainen kaksijakoinen suhtautuminen teknologian vaikutuksesta yöuneen, tuli 

aineistossa esille. 

 

 

Liikunta oli toinen keskeinen vapaa-ajan toiminto, joka korostui tehokkaana työstä palautumisen 

muotona aineistossa. Liikkuminen vahvistaa psyykkisiä resursseja, auttaa työasioista 

irrottautumisessa ja vähentää stressikokemusta, henkistä kuormitusta sekä uupumusta 

(Työterveyslaitos, 2020). Viitteet kertovat siis vahvasti siitä, että liikunta mahdollistaa psykologisen 

työstä irrottautumisen lisäksi, psyykkisten voimavarojen lisäämisen sekä korjaa stressin aiheuttamia 

vaurioita työntekijöissä. Liikunta piirtyi aineistossa nukkumisen kanssa tärkeimmäksi palautumista 

edistäväksi vapaa-ajan toiminnoksi. Tutkimushaastatteluissa kävi vahvasti ilmi edellä mainittu 

huomio liikunnan ja psykologisen työstä irrottautumisen yhteydestä; haastateltavat selkeästi 

vahvistivat näkemyksen siitä, että liikunta auttaa saamaan ajatukset irti työasioista. 

Liikuntaharrastusten muodot vaihtelivat haastateltavilla ja sitä kautta liikuntamuotojen intensiteetin 

taso oli erilaista haastateltavilla. Toisessa tutkimushaastattelussa, eräs haastateltavista nosti esille 

oman ratsastusharrastuksen tehon työstä palauttavana liikuntatoimintona.  
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”Mä ehkä palaudun kaikista eniten, kun mä harrastan, siis ratsastan. Mä ehkä siellä 

palaudun kaikista parhaiten, niinku siel tallilla. Kyl mä nyt tietenki telkkaria 

kattelen, mut ehkä se talli just siks, että sä et niinku mieti siellä tai oo koko aikaa 

puhelimella. Sä et vastaa puhelimeen heti, kun sä oot tallilla. Ehkä mulla on kaikista 

tärkein se, niinku se, hevonen ja sen kanssa olo.” 

 

Kolmannessa tutkimushaastattelussa haastateltava painotti myös liikunnan vahvaa merkitystä omalle 

työstä palautumiselle. Haastateltava kertoi omasta liikuntaharrastuksestaan kuntosalin ja 

ryhmäliikuntatuntien muodossa. 

 

”Joo siis mää tota, liikuntaa pidän tosi tärkeenä. Et niinku se et jaksaa 

mennä, mä tota siis käyn salilla ja ryhmäliikuntatunneilla, ehkä enemmän 

ryhmäliikuntatunneilla, niin se että työvuoron jälkeen tuntuu siltä, ettei jaksais mennä, 

mutta kun sinne menee, niin sit saa sillain, siis nimenomaan palautuu ja saa uutta 

energiaa siitä, et se on niinku tosi tärkee.” 

 

”Kyl mä sitä liikuntaa arvostan yli kaiken muun, koska kyl se on vaan ja se 

on kans sellanen, että kyllä siinä keskittyy sen hetken, vaikka se ei olis vaan, kun joku 

tunti tai 45 minuuttia. Siinä keskittyy vaan niinku siihen juttuun vaan, että siinä kyllä 

lähtee etenkin työasiat mielestä. Jotenki siinä, jos on ollu jotenki huono päivä töissä, 

niin siinä saa vaan purettua ne siinä ja tulee 

enemmän semmosta tsemppiä siihe liikuntaan.” 

 

Unen ja liikunnan kanssa aineistosta nousi esille sosiaaliset aktiviteetit kolmantena merkittävänä 

vapaa-ajan toimintona, jolla on palautumispotentiaalia. Tutkimushaastateltavat toivat usein esille 

esimerkiksi kaverien tai läheisten tapaamisen vastauksissaan, kun kysyttiin merkittävimpiä vapaa-

ajan toimintoja, jotka edistävät työstä palautumista. Suurin osa haastateltavista koki sosiaaliset 

aktiviteetit hyvin työstä palauttaviksi. Toisaalta yksilölliset erot näkyivät siten, että sosiaalisen 

aktiviteettien tiheyttä priorisoitiin haastateltavien keskuudessa eri tavoin. Osa haastateltavista koki 

pääsääntöisesti aina palautuvansa työkuormituksesta hyvin, kun kavereita tavattiin työpäivän jälkeen 

ja osa taas suosi harvempaa kaverien tapaamista, sillä työpäivän jälkeen saatettiin olla niin uupuneita, 

että kaverien tapaaminen ei haastateltavilla lisännyt työstä palautumista. 
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Toisaalta aineistosta piirtyi merkittävänä esiin se aspekti, että myös kaikista eniten sosiaalisia 

aktiviteetteja suosivat ravintolatyöntekijät halusivat kuitenkin aina edes jonkin verran aikaa viikosta 

omassa rauhassa oleskeluun. Ravintolatyön luonne psyykkisesti kuormittavana asiakaspalvelutyönä 

oli nähdäkseni vaikuttavana tekijänä siinä, että myös sosiaalisimmat haastateltavat halusivat jonkin 

verran aikaa yksin oleskeluun. Viidennessä tutkimushaastattelussa haastateltava kuvasi toisaalta 

tarvetta omalle rauhalle ja toisaalta sitä, miten sosiaaliset aktiviteetit tehostavat merkittävästi työstä 

palautumista hänellä. 

 

”Ehkä kaksi tärkeintä (työstä palautumiselle) on just, että näkee läheisiä, parhaita 

kavereita ja    perhettä. Sitten se, että voi välillä olla ihan yksin, eikä tarvi olla missään 

sosiaalisissa tekemisissä kenenkään kanssa ja voi vaan olla illan yksin kotona ja kattoa 

jonkun leffan. Niin sekin on hyvä välillä.” 

 

”Hmmm... no ei oikeestaan, koska yleensä sitten tuntuu, että jos on vaikka vapaa-päiviä 

tai aikaa sitten töiden jälkeen, niin se yleensä sitte, on kiva sopia jotain tekemistä tai 

ihmisen näkemistä. Aika usein se on sitten pienellä kynnyksellä joku, vaikka mun sisko 

tai joku muu, kenen kanssa on läheinen ja pystyy sittee vaa sillai rennosti hengaamaan, 

oleskelemaan ja vaihtaa kuulumisia. Yleensä se on sitten semmonen vaa, mikä lisää sitä 

palautumista itellä.” 

 

”Se menee vähän kausittain, mutta kyl ehkä viimeiset puol vuotta on ollut sillain, että aina jos on 

mahdollisuus johonkin sosiaaliseen kanssakäymiseen, niin huolimatta työpäivän rankkuudesta, niin 

se on aina plussaa siihen (työstä palautumiseen).” 

 

Ensimmäinen ja kolmas haastateltavat taas ilmaisivat sosiaalisten aktiviteettien tehon työstä 

palautumisessa hieman heikommaksi, erityisesti raskaan työpäivän jälkeen.  

 

”Joo ne (sosiaaliset aktiviteetit) ei niinku oo palauttavia millään lailla työpäivän jälkeen, mut siis se 

on mun luonteeseen liittyvä asia.” 

 

”Kyllä se silleen joo, mutta usein mulla ei työpäivän jälkeen ole, tai siis se sosiaalisen 

kanssakäymisen kiintiö on useimmiten niin täynnä, että sen jälkeen en usko, että 

ystävistä olis... tai sanotaan näin, että kaikista pahimpien viikonlopputyövuorojen 

jälkeen, niin silloin ystävistä ei välttämättä ollut sellasta hyötyä. Erityisesti ne kaikista 
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kiireisimmät työvuorot, niin silloin oli sellasta, että ei kaivannut mitään seuraa 

työpäivän jälkeen.” 

 

Edellisissä sitaateissa voi selkeästi nähdä yksilöllisten mieltymysten näkymisen siinä, että kuinka 

vahvasti sosiaalisten aktiviteettien vaikutusta työstä palautumiselle arvotetaan; persoonallisuuden ja 

muiden yksilöllisten tekijöiden merkitys sosiaalisten aktiviteettien suosimisessa omassa 

palautumisessa on suuri. Sosiaalisten aktiviteettien työstä palauttavuudelle on keskeistä, että 

sosiaalisessa kanssakäymisessä ei vaadita työroolissa olemista tai muulla tavalla samojen henkisten 

voimavarojen rasittamista, joita työpaikalla vaaditaan. Vaikka työroolin käyttämistä ei 

vaadittaisikaan sosiaalisissa aktiviteeteissa, voi introvertimpi henkilö silti kokea niiden tehon työstä 

palautumisessa heikommaksi verrattuna ekstroverttiin. Tämä aspekti tuli aineistosta esille. 

Persoonallisuus vaikuttaa suuresti sosiaalisten tilanteiden kokemiseen. On otettava myös huomioon, 

että muutkin yksilöön liittyvät tekijät voivat heikentää sosiaalisista aktiviteeteista nauttimista, kuten 

esimerkiksi mielenterveysongelmat tai perhekriisi. 

 

5.2. Velvollisuusluonteiset vapaa-ajan toiminnot ja palautuminen 
 

Tämä ryhmä (vapaa-ajan velvollisuusluonteiset toiminnot) kuvaa niitä vapaa-ajan toimintoja, jotka 

ovat pikemminkin velvollisuuksia, kuten työtehtävien tekeminen vapaa-ajalla sekä kodin- ja 

lastenhoitoon liittyvät tehtävät (Kinnunen 2017, 133). Omissa tutkimushaastatteluissa selvensin 

haastateltaville myös, että lasken tähän vapaa-ajan toimintojen kategoriaan kuuluvaksi myös 

esimerkiksi opiskelun ja erilaiset perheeseen liittyvät velvoitteet, kuten perheenjäsenten 

kuskaamisen. Aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, että esimerkiksi työtehtävien tekeminen 

velvollisuusluonteisena toimintona vapaa-ajalla heikensi vähemmän työntekijän palautumista, kun 

työntekijällä oli sisäinen motivaatio tehdä niitä (ten Brummelhuis ym. 2013, 194). On siis perusteltua 

todeta, että yksilölliset preferenssit vaikuttavat suuresti siihen, että miten vapaa-ajan velvollisuudet 

vaikuttavat työntekijöiden palautumiseen.  

 

Perhevelvoitteiden vaikutus koettiin aineistossa kaksijakoisesti; ensimmäinen haastateltava 

esimerkiksi mainitsi perheenjäsenten kuskaamisen olevan yksinomaan työasioista henkisesti irrottava 

asia, kun taas neljäs haastateltava mainitsi perheenjäsenten kuskaamisen olevan enemmän ”pakko”. 

Tosin jälkimmäisessä tapauksessa haastateltava mainitsi, että itsessään perheenjäsenten kuskaamista 

tekisi mielellään, mutta työasioiden ohella se koettiin pakoksi. 
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”Sitä (perheenjäsenten kuskaamista) tapahtuu niin harvoin, mutta nyt kun otit asian esille niin, kyllä 

se on enemmän sellasta irtaantumista työasioista.” 

 

”Siis joo, tosin kyl sitä (perheenjäsenten kuskaamista) tekis mielelläänki, mutta siinä töitten ohella 

se on vähä semmonen niinku pakko.” 

 

Kenelläkään haastateltavista ei ollut muunlaisia perhevelvoitteita, kuin mainittua satunnaista 

perheenjäsenten kuskaamista. Osa haastatelluista tiedosti, että oma työstä palautumisen tilanne 

saattaisi olla erilainen, mikäli olisi esimerkiksi lapsia tai laajemmin omaa perhettä. Toinen selkeä 

velvollisuusluonteinen vapaa-ajan toiminto, joka nousi esille aineistosta, oli opiskelu. Kaksi viidestä 

haastateltavasta opiskeli töiden ohessa ja opintojen vaikutuksesta työstä palautumiselle oli 

kaksijakoisia näkemyksiä. Kolmas haastateltava ilmaisi opiskelun tietyllä tapaa hyvänä vastapainona 

työlle, mutta työn kuormittavuuden noustessa opiskelun vaikutusta vastapainona/ työstä palauttavana 

toimintona ei koettu niin tehokkaana. Ensimmäinen haastateltava taas koki opintokiireiden 

vaikuttavan negatiivisesti työstä palautumiseen, jos opinnoissa oli kiire tai opintotehtäviä oli paljon. 

 

”Jollain lailla koen sen (opiskelun) kuitenkin hyvänä vastapainona, mutta omalla 

laillaan sekin (opiskelu) kuitenkin kuormittavaa siis sekin, että jos on paljon töitä, 

niin sit on semmonen stressi, että ei ehi niitä kouluhommia tekee. Kyllä siitä kuitenkin 

pääsee irtaantuu siitä työhommasta ton opiskelun avulla., et se on kuitenkin niin eri 

hommia, vaikka samaa alaa opiskelee, niin silti se on jotenki ihan eri hommia.” 

 

”Hmm, en sanoisi, että ne (opinnot) heikentää (työstä palautumista), tai miten sen 

sanoisi. Siis prioriteettinahan mulla on toi koulu ja koulutehtävien suorittaminen. 

Sanoisin, että jos on paljon koulutehtäviä, niin se vaikuttaa (työstä palautumiseen) 

paljon myös ja deadlinet, esimerkiksi jos kokee niiden kaatuvan päälle, niin se vaikuttaa 

palautumiseen.” 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelu vaikutti kolmannen haastateltavan puhunnassa toimivan 

parhaillaan hyvänä vastapainona työasioille, joka ilmentyi erityisesti psykologisen työstä 

irrottautumisen kautta. Kyseinen haastateltava ei suoraan maininnut opiskelua työstä palauttavana 

asiana itsessään, mutta kuvaili miten opiskelut tasapainottavat parhaillaan työstä syntynyttä 

kuormitusta ja kuinka opiskelu irrottaa ajatukset työstä. Ensimmäisen haastateltavan tapauksessa 

suhtautuminen opiskelun vaikutukseen työasioiden vastapainona oli hieman neutraalimpaa. 
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Haastateltava koki opintoasiat itselleen tärkeänä ja mainitsi, että opinnot voivat heikentää työstä 

palautumista, mikäli niitä on liikaa ja ne muodostavat haasteen ajankäytölle. 

 

Kolmas velvollisuusluonteinen vapaa-ajan toiminto, joka ilmeni aineistossa negatiivisemmin työstä 

palautumiseen vaikuttavana asiana, oli työasioiden hoitaminen vapaa-ajalla. Aineistossa ilmeni 

nykyisen teknologisoituneen työelämän mukana syntynyt ilmiö, jossa työasioita hoidettiin vapaa-

ajalla erilaisten älypuhelimen työsovellusten avulla. Muutamat haastateltavat mainitsivat vahvasti 

oman linjauksen siitä, että kun työpaikalta lähdetään kotiin, niin työasiat jäävät työpaikalle. Osin tämä 

ihanne toteutuikin, mutta monesti työsovellusten koettiin häiritsevän työn ja oman vapaa-ajan välille 

tehtyä rajaa. Rajattomuus on osa monien työntekijöiden työtä, jonka seurauksena yksilön taito luoda 

rajat omalle työlleen on tärkeää (Kinnunen ym. 2016, 243). Haastateltavien tapauksessa teknologia 

ei edellyttänyt suoranaista työn tekemistä vapaa-ajalla, mutta teknologian ansiosta heillä saattoi olla 

jatkuvasti työsovellus saatavilla, johon tuli aina tarpeen mukaan vastata työviesteihin sekä sitä tuli 

yleisesti seurata. Toisessa ja neljännessä tutkimushaastattelussa korostui erityisesti työasioiden 

tuleminen vapaa-ajalle teknologian seurauksena. 

 

”Eli meidän organisaatiossahan on hirveesti sellasia sovelluksia, jota pitää ladata 

puhelimeen ja niitä pitäis kytätä joka päivä ja niitä pitäis lukea. Sekä 

niissä pitäis yleisesti vastata viesteihin ja niinku ihan siis sekunnissa. Sanotaan että 

mikset sä haluu lukee (työsovellusta), että se on aika stressaavaa, kuinka 

paljon sun pitäis niinku tehä vielä vapaa-ajalla sen työpaikan eteen. Et 

se olis paljon kivempi et sä oot siel töissö 8 tuntia ja sit sä lähet. Sä meet seuraavana 

päivänä uudestaan ja sitten sä taas alotat alosta. Et se on niinku, sä joudut jatkaa sitä 

työntekoa niinku kotonaki. Kun meillä on kaikki ne saakelin (työsovellukset) ja muut.” 

 

”Niin kyllä siinä palautuu monen päivän vapailla, mut ei se niinku yks tai kaks päivää riitä. Kyllä 

siellä kauheella sykkeellä mennään, kun kaikki työasiat tulee kotiinki sovellusten kautta ja tälleen.” 

 

 

Teknologian mahdollistama työasioiden hoitaminen vapaa-ajalla siis muodosti selkeän haasteen 

ravintolatyöntekijöiden palautumiselle. Aineistossa piirtyi esiin vahvasti se ajatus, että työn ja vapaa-

ajan välisen rajan pitäminen vaatii vahvaa suunnitelmallisuutta työntekijöiltä, jotta ei syntyisi häiriötä 

omalle työstä palautumiselle. Kinnunen ym. (2016, 243) kertovat tutkimuksessaan, kuinka  
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työn ja vapaa-ajan selkeä raja olisi toivottavaa taatessa tilaisuuden palautumiseen omalla ajalla, mutta 

kysymysmerkkinä on, että kykeneekö monikaan henkilö pitämään mainittua rajaa ja onko se 

mahdollista. Tätä taustaa vasten näyttää siltä, että nykymaailmassa suuressa osassa töitä työasiat 

seuraavat jollain tavalla vapaa-ajalle. Suurin osa haastattelemistani ravintolatyöntekijöistä halusi 

pitää selkeän rajan työn ja vapaa-ajan välillä, mutta se vaati aineiston perusteella paljon suunnittelua 

sekä itseohjautuvuutta työntekijöiltä. Kukaan tutkimukseni haastatteluihin osallistuneista 

ravintolatyöntekijöistä ei pitänyt työasioiden hoitamista vapaa-ajalla omaa työstä palautumista 

edistävänä asiana.  

 

 

5.3. Työstä palautumisen yhteys työssä koettuun työhyvinvointiin 
 

Aineistosta ilmeni vahvasti se, että kuinka tärkeä yhteys hyvällä työstä palautumisella on työssä 

koettuun työhyvinvointiin. Teoreettisessa viitekehyksessä avasin työhyvinvoinnin käsitettä mm. 

Mankan ym. (2016, 76) voimavaralähtöisen työhyvinvointimallin avulla sekä Mäkikankaan ym. 

(2017, 105) mallilla tunneperäisen työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksista. Jälkimmäinen tunneperäisen 

työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksien malli perustuu samantyyppiseen Peter Warrin (1990) 

tunneperäisen työhyvinvoinnin malliin ja se onkin käytännössä mukaelma tästä tunneperäisen 

työhyvinvoinnin mallista. Teoreettisessa viitekehyksessä tein tutkimuksellisen valinnan siinä, että 

tässä työssä käsitän työhyvinvoinnin nimenomaan tunneperäisen työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksien 

mallin mukaisesti, joka keskittyy kuvailemaan työntekijän työssä ilmeneviä työhyvinvoinnin 

tunnetiloja, kuten mm. innostusta, työn imua, työtyytyväisyyttä, työuupumusta, työssä tylsistymistä 

yms. Tässä osiossa analysoin nimenomaan ravintolatyöntekijöiden työssä koettua työhyvinvointia 

perustuen aineistoon. Rajaan siten tästä analyysista pois työhyvinvoinnin laajemmat ilmentymät mm. 

työntekijöiden henkilökohtaisessa elämässä. 

 

Työstä palautuminen oli keskeinen työhyvinvointiin vaikuttava asia haastateltavilla. Heikentyneen 

työstä palautumisen seurauksena koettiin työssä ongelmia mm. jaksamisen ja keskittymisen suhteen. 

Ravintolatyön luonne piirtyi haastateltavien puhunnassa psyykkisesti ja fyysisesti kuormittavana, 

joten oletettavaa oli, että huono työstä palautuminen johtaisi moniin työhyvinvoinnin ongelmiin. 

Kolmas tutkimushaastateltava ilmaisi kuinka huono palautuminen johti psyykkisen suorituskyvyn 

heikentymiseen työpaikalla. Tämä näkyi erityisesti heikentyneenä työssä jaksamisena ja mm. 

asiakastilanteiden korostuneena kuormittavuutena. 
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 ”Sitten se, että jos on huonosti palautunut, niin kaikki asiat, on jotenki ärsyttäviä tai tosi raskaita ja   

työpäivä kestää jotenkin kauan, vaikka olis tiiäkkö sama tuntimäärä, niin se vaan 

tuntuu jotenki loputtomalta.” 

 

 ”Tosi pienestä voi provosoitua (työssä) tosi pahasti, jos on niinku nukkunut huonosti tai syönyt   

huonosti tai jotenkin ylipäätään palautunut huonosti. Kyllä silloin on jotenkin tosi herkempi kaikille 

kommenteille, kritiikille tai kaikelle semmoselle.” 

 

Aineistossa tuli psyykkisen rasituksen ohella esille myös ravintolatyön fyysinen rasittavuus. 

Teoreettisessa viitekehyksessä toin esille, kuinka hahmotan tämän tutkimuksen kannalta vapaa-ajan 

toimintojen, palautumisen ja työhyvinvoinnin keskinäisen suhteen; vapaa-ajan toiminnot edistävät 

fyysistä ja psyykkistä kuntoa, joka parantaa taas työkuormituksesta palautumista. Tehostuneen 

työkuormituksesta palautumisen taas katson tässä luovan edellytykset kokea parempaa 

työhyvinvointia työssä. Ensimmäisessä tutkimushaastattelussa tuli esille tämän päättelyketjun 

vahvistavaa puhuntaa. Haastateltava korosti ravintolatyössä nimenomaan fyysisen kunnon merkitystä 

ja kuinka se toimii puskurina työssä syntyneelle fyysiselle rasitukselle. 

 

”Varmaan ainakin se liikunta (edistää työhyvinvointia) siinä mielessä, että se paransi 

fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ainakin se, koska me joudutaan olemaan aika paljon 

jalkojen päällä työvuoron aikana, joten mitä huonompi fyysinen kunto, niin sitä 

raskaammalta se tuntuu. Jos itse voisin antaa vinkkejä jollekkin uudelle aloittavalle 

työntekijälle, niin kehottaisin kiinnittämään erityistä huomiota tohon fyysiseen 

kuntoon.” 

 

Aineistosta on tulkittavissa fyysisen ja psyykkisen kunnon korrelaatio parempaan työssä koettuun 

työhyvinvointiin. Toisaalta haastateltavat toivat vahvasti esille myös työyhteisön ja muiden 

organisaation tekijöiden tärkeyden työhyvinvoinnissa kokemisessa, mutta tässä tutkimuksessa puhun 

nimenomaan vapaa-ajalla tapahtuvan työstä palautumisen prosessin vaikutuksesta 

ravintolatyöntekijöiden työhyvinvointiin. Ravintolatyöntekijät luonnehtivat haastatteluissa työtä 

fyysisesti ja psyykkisesti suhteellisen kuormittavaksi. Erityisesti työpäivien kiireisyydestä mainittiin 

ja työssä onnistumisen eväiksi mainittiin hyvät psyykkiset ja fyysiset voimavarat. Haastateltavien 

puhunnassa työstä palautumisella oli olennainen yhteys näiden voimavarojen ylläpitämiseen; 

erityisesti unen ja liikunnan kautta tapahtuva palautumisprosessi koettiin kaikkein hyödyllisimmäksi 

työhyvinvoinnin kannalta. 
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Ravintolatyön luonne kiireisenä ja psyykkisesti kuormittavana asiakaspalvelutyönä saattoi osittain 

vaikuttaa siihen, että miksi haastateltavista vain vähemmistö koki sosiaalisten aktiviteettien tuoman 

palautumisen lisäävän seuraavana päivänä merkittävästi työhyvinvointia. Aiemminkin tuli esille, 

kuinka sosiaalisten aktiviteettien palauttavuudessa on tärkeää, että ne eivät vaadi samalla tavalla 

työssä vaadittavien voimavarojen aktivoimista tai työroolia. Myös persoonallisuuspiirteiden vaikutus 

sosiaalisten aktiviteettien kokemiseen palauttavana tuotiin esille aiemmin. Neljäs 

tutkimushaastateltava kuitenkin koki sosiaaliset aktiviteetit itsellään selkeästi työhyvinvointia 

edistävänä asiana. 

 

”Kyllä ne kaverit on silleen, että kun niitä näkee, niin siitä on sitten kiva mennä töihin tai sitten 

kun töistä pääsee niin nähdä niitä ja siinä unohtuu työasiat.” 

 

”Juu, kyl se niinku et jos on ollu jotain erityisen kivaa (kavereiden kanssa), niin tottakai se vaikuttaa 

(positiviisesti työhyvinvointiin).” 

 

Aineistossa haastateltujen ravintolatyöntekijöiden työ oli luonteeltaan asiakaspalvelutyötä, joka oli 

samaan aikaa fyysisesti enemmän tai vähemmän kuormittavaa. Tässä osiossa toin esille työstä 

palautumisen merkityksen työssä koettuun työhyvinvointiin ja aineistosta näkyi vahvasti yksilölliset 

erot siinä, että minkä tyyppinen palautuminen lisäsi työntekijöiden työhyvinvointia tehokkaimmin. 

Ravintolatyöntekijöiden mieltymyksissä näkyi suuria eroja sen suhteen, että kuinka paljon 

esimerkiksi uni, liikunta tai sosiaaliset aktiviteetit lisäsivät seuraavan päivän työhyvinvointia 

kullakin. Aineistosta kävi ilmi, että usein työntekijät olivat työpäivän jälkeen niin kuormittuneita, että 

eivät pääsääntöisesti kokeneet sosiaalisten toimintojen olevan hyödyksi omassa palautumisessa ja 

työhyvinvoinnissa. Työhyvinvointi on systeeminen ilmiö, sillä kokemus siitä on suhteessa siihen 

vaikuttavien elementtien muutoksille ja työhyvinvointi muodostuu symbioosissa elämän muiden osa-

alueiden ja yleisen hyvinvoinnin kanssa (Vartiainen 2017, 13). Tätä taustaa vasten on selvää, että 

työhyvinvointi on monimutkainen ilmiö, johon vaikuttavat useat asiat. Tiivistetysti voidaan sanoa, 

että aineiston perusteella työstä palautumisella näytti olevan selkä yhteys seuraavana päivänä 

koettuun työhyvinvointiin. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 
6.1. Tulokset ja pohdinta 
 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää vapaa-ajan toimintojen vaikutusta ravintolatyöntekijöiden 

työstä palautumiseen ja selvittää millä tavalla vapaa-ajan toimintojen kautta tapahtunut työstä 

palautumisen prosessi vaikuttaa ravintolatyöntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin. Tutkimus pyrki 

tarkastelemaan analyyttisesti erilaisia vapaa-ajan toimintojen muotoja sekä hahmottaa näiden 

toimintojen vaikutusta sekä toimivuutta ravintolatyöntekijöiden työstä palautumisessa ja tämän 

kautta työhyvinvoinnissa. Tutkimus pyrki myös muodostamaan tietoa yksilöllisten mieltymysten 

merkityksestä vapaa-ajan toimintojen arvottamisessa sekä pohtimaan tutkimuskohteen 

ravintolatyöntekijöiden palautumiselle tärkeimpiä vapaa-ajan toimintoja. Yleisesti ottaen vain harvat 

tutkimukset ovat käsitelleet erilaisten vapaa-ajan toimintojen merkittävyyttä ja niiden suhteellista 

vaikuttavuutta työkuormituksesta palautumiseen (Demerouti ym. 2009, 86). Tähän tutkimusaukkoon 

tämä tutkielma on erityisesti pyrkinyt vastaamaan ja tuomaan uusia näkökulmia. 

 

Päätutkimuskysymykseni oli muodossa: Millaisena ravintolatyöntekijät kokivat vapaa-ajan 

toimintojen vaikutuksen omaan työstä palautumiseen sekä työhyvinvointiin? 

Alatutkimuskysymyksinä tutkimuksessa olivat: Mitkä olivat ravintolatyöntekijöiden mielestä 

tehokkaimmat palautumista edistävät vapaa-ajan toiminnot? ja Millä tavalla yksilölliset erot näkyivät 

vapaa-ajan toimintojen arvottamisessa?  

 

Vastauksena päätutkimuskysymykseen ” Millaisena ravintolatyöntekijät kokivat vapaa-ajan 

toimintojen vaikutuksen omaan työstä palautumiseen sekä työhyvinvointiin?” aineistosta nousi esille 

tieto siitä, että haastateltavat kokivat erityisesti palautumispotentiaalia sisältävien vapaa-ajan 

toimintojen kuten unen, liikunnan ja sosiaalisten aktiviteettien vahvistavan heidän fyysisiä sekä 

psyykkisiä voimavaroja, joka johti parempaan työkuormituksen sietokykyyn ja palautumiseen. 

Parantuneen työkuormituksen sietokyvyn ja työstä palautumisen haastateltavat näkivät olevan 

positiivisessa yhteydessä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin ravintolatyössä. Aineistosta saadut 
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havainnot ovat linjassa aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa, sillä Kinnunen (2017, 134) kirjoitti, 

että voimavaroja täydentävistä aktiviteeteista liikkuminen ja sosiaalinen aktiivisuus korreloivat 

yhdenmukaisesti hyvinvoinnin kasvuun illalla ja aamulla. varsin yhdenmukaisesti yhteydessä 

hyvinvoinnin lisääntymiseen sekä illan aikana, että seuraavana aamuna. Myös unella ja 

palautumisella on havaittu olevan tärkeä yhteys; vireä ja levännyt henkilö on tuloksellinen ja valpas 

työntekijä (Työterveyslaitos 2020). Haastateltavat mainitsivat univajeen heikentävän työssä koettua 

jaksamista ja huonosta nukkumisesta seuranneen väsymyksen seurauksena ravintolatyöntekijät 

mainitsivat tekevänsä myös enemmän virheitä töissä. Aiemman tutkimuksen tieto univajeesta tukee 

mainittua aineistosta noussutta havaintoa; vähäinen nukkuminen korreloi negatiivisesti valppauden, 

oppimiskyvyn ja muiden kognitiivisten ominaisuuksien kanssa (Työterveyslaitos 2020). 

 

Haasteltavien vastauksissa tuli vahvasti esille luonnehdinta omasta ravintolatyöstä psyykkisesti ja 

fyysisesti kuormittavana, joka vaatii paljon voimavaroja. Erityisesti yhteys hyvän fyysisen kunnon ja 

työssä jaksamisen välillä ravintolatyössä nähtiin selkeäksi, sillä työ vaati paljon jalkojen päällä 

olemista. Psyykkiset voimavarat nähtiin erityisen tärkeänä sen vuoksi, että ne olivat hyödyksi 

vaativissa asiakastilanteissa ja työkiireen keskellä. Nämä huomiot ovat linjassa aiemman ravintola-

alaa käsittelevän selvityksen (Isola ym. 2019, 10) kanssa, jossa haastatellut ravintolatyöntekijät 

ilmaisivat kiireen ja työn kuormittavuuden olevan läsnä ravintolatyössä ja mainitsivat huolensa 

mahdollisista tuki- ja liikuntaelinsairauksista vanhempana, sillä haastateltavat kokivat työn fyysisen 

kuormittavuuden olevan riskitekijä.  

 

Vastauksena alatutkimuskysymyksiin Mitkä olivat ravintolatyöntekijöiden mielestä tehokkaimmat 

palautumista edistävät vapaa-ajan toiminnot? ja Millä tavalla yksilölliset erot näkyivät vapaa-ajan 

toimintojen arvottamisessa? aineistosta piirtyi esille liikunta, uni ja sosiaaliset aktiviteetit 

tehokkaimpina vapaa-ajan toimintoina ja yksilöllisten erojen merkitys näkyivät suurimpana 

erityisesti sosiaalisten aktiviteettien ja nukkumisen priorisoimisessa vapaa-ajan toimintona. 

Tärkeimmistä vapaa-ajan toiminnoista mainittakoon, että haasteltavat arvottivat liikunnan ja unen 

tiheimmin vastauksissaan palauttavimmiksi ja sosiaaliset aktiviteetit tulivat vasta näiden kahden 

toiminnon jälkeen kolmanneksi yleisemmin esille vastauksissa. Yksilölliset erot ilmentyivät 

haastateltavien keskuudessa erityisesti sosiaalisten aktiviteettien arvottamisessa. Osa haastateltavista 

selkeästi ilmaisi sen, että sosiaaliset aktiviteetit eivät tehosta heillä työstä palautumista työpäivän 

jälkeen. Osa haastatelluista taas koki 
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esimerkiksi kavereiden näkemisen suoraan työpäivän jälkeen palauttavana ja he mainitsivat, että 

harrastivat mielellään työviikon keskellä sosiaalisia aktiviteetteja pienellä kynnyksellä. Sosiaalisten 

aktiviteettien palauttavan funktion voi nähdä perustuvan siihen, että ne vaativat erilaisten 

voimavarojen käyttöä kuin työssä vaadittavia, joka mahdollistaa palautumisprosessien alkamisen 

(Demerouti ym. 2009, 99). Keskeistä sosiaalisten aktiviteettien palauttavuudessa on siis se, että ne 

eivät vaadi työroolin käyttöä ja toisaalta, kuten aiemmin tässä tutkimuksessa tuli ilmi, sosiaalisten 

toimintojen palautumispotentiaali riippuu osittain työntekijöiden persoonallisuudesta. Aineistossa 

ilmeni se, että osa työntekijöistä ei kokenut esimerkiksi kaverien tapaamista työpäivän jälkeen 

palauttavaksi juuri sen vuoksi, että introverttina henkilönä haastateltava koki saavansa enemmän 

palautumisvaikutusta omassa rauhassa. 

 

Velvollisuusluonteisten vapaa-ajan toimintojen vaikutus työstä palautumisessa koettiin 

kaksijakoisesti. Toisaalta tiettyjen velvollisuuksien, kuten opiskelun, katsottiin irrottavan ajatuksia 

työasioista ja toimivan hyvänä vastapainona, mutta haastateltavat eivät suoraan maininneet opiskelun 

lisäävänä työstä palautumista. Opiskelun vaikutus työstä palautumiseen oli suhteellisen neutraali 

kokonaisuudessaan. Toisaalta opiskelun koettiin häiritsevän palautumista, jos työssä koettiin samaan 

aikaan paljon kuormitusta. Perhevelvoitteiden vaikutus työstä palautumiselle koettiin aineistossa 

osittain samalla tavalla; neutraalina työstä ajatuksia irrottavina toimintoina, jotka eivät kuitenkaan 

olleet mainittavasti yhteydessä tehostuneeseen työstä palautumiseen ja tätä kautta työhyvinvointiin. 

Työasioiden hoitaminen vapaa-ajan velvollisuutena koettiin tuloksissa taas lähes yksinomaan 

negatiiviseksi toiminnoksi työstä palautumisen suhteen. Tämä tulos on linjassa aiemman tutkimuksen 

kanssa; velvollisuuksina kuvatuista toiminnoista työhön liittyviin tehtäviin vapaa-ajalla käytetyn ajan 

on todettu vähentävän hyvinvointia illalla sekä seuraavana aamuna (Kinnunen 2017, 134). Toisaalta 

on todettava, että laajemmalla tasolla voi yksilöiden välillä vaihdella radikaalisti se, että millaisena 

työasioiden hoitaminen vapaa-ajalla koetaan omalle työstä palautumiselle ja työhyvinvoinnille.  

On olemassa myös tutkimuksia, jossa työhön liittyvät tehtävät eivät ole vähentäneet hyvinvointia 

illalla ja seuraavana aamuna (Kinnunen 2017, 134). Henkilön sisäisellä motivaatiolla tehdä 

työtehtäviä vapaa-ajalla on suuri merkitys siinä, että kuinka paljon työtehtävien tekeminen vapaa-

ajalla heikentää työntekijän palautumista (ten Brummelhuis ym. 2013, 194). Tätä taustaa vasten 

voidaan sanoa, että työntekijän asenteella ja olosuhteilla on suuri merkitys siinä, että millaisena 

työhön 
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liittyvien tehtävien tekeminen vapaa-ajalla koetaan. Aineistossa ilmeni kuitenkin yksioikoisesti 

työntekijöiden näkemys siitä, että työhön liittyvien tehtävien hoitaminen vapaa-ajalla heikensi 

työhyvinvointia ja työstä palautumista. Haastateltavilla työvelvoitteet vapaa-ajalla eivät olleet 

suoranaista työn suorittamista, mutta työvelvoitteet ilmenivät käytännössä työviesteihin vastaamisena 

ja työsovelluksen seuraamisena. 

 

6.2. Jatkotutkimustarpeet 

Tässä tutkimuksessa keskityin tarkastelemaan erilaisten vapaa-ajan toimintojen vaikutusta 

ravintolatyöntekijöiden työstä palautumiseen ja tämän kautta työhyvinvointiin. Pyrin myös 

alatutkimuskysymyksillä laajentamaan kuvaa teemakokonaisuudesta ja pohtia eri näkökulmia 

aiheeseen. Tässä tutkielmassa mielenkiintoni kohdistui työpäivän jälkeisiin palauttaviin 

toimintoihin, mutta jatkotutkimustarpeita ajatellen olisi mielenkiintoista tutkia myös työpäivän 

aikana tapahtuvaa työntekijöiden palautumista tarkemmin ja tuoda esiin erityisesti työpäivän aikana 

tapahtuvassa palautumisessa keskeisimmät toiminnot. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista 

tutkia myös muiden ammattiryhmien työpäivän jälkeistä palautumista ja analysoida tässä 

palautumisessa keskeisiä vapaa-ajan toimintoja, jonka pohjalta voitaisiin pohtia yhteneväisiä 

piirteitä eri ammattiryhmien välisessä työstä palautumiseen arvottamisessa. 

Tämä tutkimus keskittyi pääasiallisesti palautumista edistäviin yksilöllisiin vapaa-ajan toimintoihin. 

Tutkimuskysymyksessä ei ollut mukana esimerkiksi työyhteisön tai asiakkaiden merkitystä 

palautumisen tai työhyvinvoinnin edistäjänä. Tämän vuoksi olisi myös tulevissa tutkimuksissa 

mielekästä ottaa mukaan myös esimerkiksi työyhteisön pohdinta työntekijöiden palautumiseen 

vaikuttavana tekijänä; on nähdäkseni perusteltua olettaa, että myös työyhteisö vaikuttaa jollain tasolla 

työntekijöiden palautumiseen. Asiakkaiden ja työyhteisön tutkiminen työntekijöiden palautumista 

edistävinä tekijöinä voi tosin olla hieman abstraktimpaa ja vaikeampaa. Tästä huolimatta tämä olisi, 

jatkotutkimustarpeita ajatellen, mielenkiintoinen näkökulma ottaa huomioon tulevaisuuden 

tutkimuksessa. 

Tässä tutkimuksessa priorisoitiin vapaa-ajan toimintojen tarkastelemista työstä palautumisen 

edistämisessä. Tutkimus ei keskittynyt psykologisen työstä irrottautumisen, taidonhallinnan tai 

esimerkiksi vapaa-ajan kontrollin mekanismien tutkimiseen työstä palauttajina. Näiden kaikkien 

psykologisten mekanismien huomioiminen tulevaisuuden työstä palautumisen tutkimuksessa, toisi 

myös uudenlaista ja tärkeää tietoa palautumisesta. Yksilöillä voi olla tässä tutkimuksessa lueteltujen 
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toimintojen lisäksi monenlaisia muita ja psykologisempia keinoja kokea työstä palautumista. 

Nähdäkseni tässä tutkimuksessa ilmeni pääasiallisesti perinteisemmät palautumisen keinot kuten 

esimerkiksi uni, liikunta ja sosiaalinen vuorovaikutus. 
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LIITE 1. HAASTATTELURUNKO 

 

 
ALOITUS 

  

 

1. Millaiset tekijät johtivat/vaikuttavat nykyiseen työstä palautumiseesi? 

2. Mitkä asiat näet itse keskeisimpinä oman työstä palautumisen onnistumiselle? 

  

VAPAA-AJAN TOIMINNOT JA PALAUTUMINEN 

 

3.Millaisena näet oman työstä palautumisesi vapaa-ajalla? 

4. Mitkä vapaa-ajan toiminnot ovat keskeisimpiä omalle työstä palautumisellesi? 

5. Mitkä vapaa-ajan toiminnot heikentävät/eivät lisää palautumistasi? 

6. Millaisena näet vapaa-ajan velvollisuuksien (esim. työtehtävien tekemisen, opiskelun tai perhe-

elämään liittyvien velvoitteiden) vaikutuksen omalle työstä palautumisellesi? 

7. Mitä mieltymyksiä sinulla on vapaa-ajan toimintoihisi liittyen (arvostatko esimerkiksi joitain 

tiettyjä toimintoja ylitse muiden palautumisessa)? 

  

PALAUTUMISEN VAIKUTUS OMAAN TYÖHYVINVOINTIIN 

 

8. Millaisena näet oman työhyvinvointisi tällä hetkellä? 

9. Mitkä vapaa-ajan toiminnot lisäävät työhyvinvointiasi eniten? 

10. Mitkä vapaa-ajan toiminnot heikentävät työhyvinvointiasi eniten? 

11. Mitkä tekijät ylipäätään näet tärkeänä työhyvinvoinnin syntymiselle? 

 

LOPUKSI 
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12.Tuleeko sinulle mieleen muuta, että mitä haluaisit kertoa vapaa-ajan toimintojen vaikutuksesta 

omaan palautumiseesi sekä työhyvinvointiin? 

13.Kysyinkö mielestäsi olennaisia asioita vapaa-ajan toimintojen yhteydestä palautumiseen sekä 

työhyvinvointiin liittyen? 


