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Matkusta 
maltilla

>

Säännöllinen liikematkustaminen on 
huomattava rasitustekijä. Aikaeron 

lisäksi matkaajaa kuormittavat 
pitkiksi venyvät päivät, riittämätön 

palautuminen sekä haasteet työn ja 
yksityiselämän yhteensovittamisessa. 

Evento keräsi parhaat asiantuntijavinkit 
kerosiininkatkun, hotellikuoleman 
ja reissuväsymyksen värittämään 

oravanpyörään. 



Lue lisää 
Juttua varten 
haastateltu Barbara 
Bergbom on 
ollut kokoamassa 
Työterveyslaitoksen 
opasta Työmatkalla 
maailmalla. Tutustu 
kirjaan tarkemmin 
Työterveyslaitoksen 
sivuilla.

verkkokauppa.ttl.fi

!

Mikäli heräät aikaeron vuoksi 
aikaisin, ota ilo irti aamun 
ensi tunneista. 
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Juo, liiku ja lepää lennolla
Valtaosa suomalaisten liikematkoista tehdään Eurooppaan, 
jossa yhdensuuntainen lentoaika jää pisimmilläänkin pa-
riin–kolmeen tuntiin. Juo lennon aikana silti paljon vettä, 
äläkä karta vessakäyntejä: liikkuminen lentokoneen käytä-
villä saa veren kiertämään alaraajoissa. 

Mikäli lennät paljon, käytä lentosukkia. Ne ehkäisevät 
laskimo-ongelmia, kuten veritulppia ja suonikohjuja. Ne 
myös parantavat verenkiertoa, tukevat ja rentouttavat jalkoja 
sekä ehkäisevät jalkojen väsymistä ja turpoamista. 

Virkistäydy kevyillä venytysliikkeillä etenkin pidempien 
lentojen aikana. Yritä myös nukkua tai vähintäänkin levätä 
lentokoneessa kellonajasta huolimatta. Mukavan asennon 
löytymistä edesauttaa hyvä niskatyyny.

Ole varovainen alkoholin kanssa. Se kuivattaa kehoa ja 
pahentaa mahdollista aikaerorasitusta.

Kukista jetlag
Euroopan sisäisillä matkoilla aikaero on pieni, mutta saat-
taa silti vaikuttaa herkkäunisimpiin matkustajiin. Perintei-
sen neuvon mukaan kohdemaan rytmiin olisi hyvä asettua 
jo kotimaassa ennen lähtöä; käytännössä tämä on kuiten-
kin usein hankalaa. Jonkin verran unirytmiä voi säädellä 
melatoniinilla. Salli itsellesi myös pienet päiväunet, mikäli 
mahdollista. 

Paikalliseen aikaan voi olla vaikea päästä, jos matka kes-
tää vain muutaman päivän. Pyri silti elämään kohdemaan 
aikataulussa laskeutumisesta lähtien. Älä jää nuokkumaan 
hotelliin, jollei ole ilta, vaan lähde liikkeelle: tutki kaupun-
kia ja liiku kevyesti. Älä kuitenkaan syö liian raskaasti – me 
kaikki tiedämme, mitä vireystilalle tapahtuu, kun vatsa on 
täynnä hyvää ruokaa…

Kun palaat kotiin, pysy liikenteessä, kunnes on kotimaan 
kellon mukainen nukkumaanmenoaika. Pura laukut, puu-
hastele kotona tai harrasta kevyttä liikuntaa. Mikäli seuraavat 
päivät tuntuvat hankalilta, salli mahdollisuuksien mukaan 
jälleen pikku nokoset.

Reititä järkevästi
Työnantajan tulee laskea hinta myös työntekijän ajalle ja 
hyvinvoinnille – unohda siis lento- ja hotellisopimukset, 
jos ne tuntuvat vain vaikeuttavan matkantekoa. 

Liikematkustajan ei ole järkeä kiertää Aasiaan Lontoon 
kautta vain siksi, ettei sopimusyhtiö tarjoa suoria lentoja. 
Suora lento kannattaa myös taloudellisesti, vaikka olisi-
kin hinnaltaan kalliimpi: se säästää matkalaisen aikaa ja 
voimavaroja, jotka ovat täten käytettävissä tuotteliaaseen 
työntekoon. 

Majoitu siellä, missä tapahtuu. Näin säästät liityntäkul-
jetuksiin kuluvaa aikaa ja rahaa. 

Vältä mobiiliansa
Reissu-Roope löytää itsensä helposti kahden työn loukusta. 
Mobiililaitteiden siunaus on myös niiden kirous, ja koska 
yhteys on jatkuvasti olemassa, odotetaan liikematkalaisen 
usein hoitavan samanaikaisesti sekä työmatkan ohjelman 

että kotimaan sähköpostiliikenteen – mahdollisesti vielä 
eri aikavyöhykkeillä! Pyri kuitenkin olemaan vain yhdessä 
paikassa kerrallaan. Aseta sähköpostiin lomavastaaja, joka 
kertoo sinun olevan työmatkalla ja vastaavan viestiin, mutta 
normaalia pidemmällä vastausajalla.

Toisaalta työmatkustamiseen liittyy aina odottelua. Mo-
biililaitteiden avulla luppoaika on mahdollista muuttaa 
mielekkääksi: maistuisiko matkalaskujen kirjoittaminen vai 
rentoutuisitko mieluummin hetken lempisarjasi parissa? 

Ota omaa aikaa
Usein työmatkan ohjelma on tiivis aamusta iltaan. Silloin 
tällöin nautittuna tiukastakaan lukujärjestyksestä ei ole 
haittaa, mutta paljon matkustavan kannattaa tarkastella 
aikataulua harkiten. Olisiko hyvinvoinnin ja jaksamisen 
kannalta parempi korvata illan cocktailtilaisuus omalla 
ajalla? Ota palautuminen agendaasi jo matkan aikana ja 
mieti, miten voit rentoutua edes pienen hetken joka päi-
vä. 

Liikunta edesauttaa työkykyä ja jaksamista. Huomioi 
urheilumahdollisuudet hotellivalinnoissa ja valitse eten-
kin pidemmälle matkalle majapaikka, jossa on kuntosali, 
uima-allas tai hyvät lenkkeilymahdollisuudet. 

Mikäli heräät aikaeron vuoksi aikaisin, ota ilo irti aamun 
ensi tunneista. Aloita päivä tilaamalla aamiainen huonee-
seen ja valmistaudu päivän haasteisiin omissa oloissasi. 

Voit ottaa omaa aikaa myös majoittumalla eri hotelliin 
kuin muut kokousvieraat. Näin et aloita töitä heti aamu-
kahvin ääressä, vaan vasta kokouspaikalla. 
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Syö säännöllisesti
Työmatkoilla päivän ateriat saattavat jäädä väliin, illallisilla 
taas ehkä ylensyödään. Säännöllinen ruokailurytmi pitää 
verensokerin tasaisena ja auttaa suoriutumaan työtehtävistä 
paremmin. Lisäksi se pitää painon kurissa, vaikuttaa aineen-
vaihduntaan ja ylläpitää vireystasoa. Ruokahetket palaut-
tavat päivän rasituksesta, jolloin palautumisen tarve illalla 
on pienempi.

Tarkkaile myös alkoholinkäyttöäsi. Paljon matkustavalla 
drinkittely voi eskaloitua esimerkiksi rentoutumiskeinona 
tai edustusillallisten myötä. Nautinnoista ei pidä kieltäytyä, 
mutta riskit kannattaa tiedostaa. 

Anna aikaa palautumiselle
Matkalla työpäivä on yleensä pidempi kuin kotona, ja run-
sas matkustaminen pidentää työpäivää helposti myös koti-
maassa, jossa aikaa vievät etukäteisvalmistelut, matkaa seu-
raavat yhteenvedot ja matkan aikana kasaantuneet tehtävät. 
Varaa kunnon puskuri matkan kummallekin puolelle, äläkä 
tee kalenteristasi liian optimistista. 

Univaje ja unihäiriöt ovat paljon matkustavilla yleisiä, 
mutta ne eivät johdu välttämättä aikaerosta, vaan ylikuor-
mittumisesta ja puutteellisesta palautumisesta. Usein jo pel-
kät matkustusajat ovat unelle epäedulliset. Huomioi oma 
jaksamisesi heti matkasuunnitelmaa tehdessäsi ja merkitse 
kotiinpaluun jälkeinen palautumisaika kalenteriisi. Palau-
tuminen tapahtuu unen lisäksi myös valveillaolon aikana. 
Mieti siis itsellesi mieluisia tapoja, joilla voit irrottautua 
työstä ja siihen liittyvistä ajatuksista.

Kukaan ei ole tuotteliaimmillaan työmatkaa seuraavana 
aamuna kello kahdeksan. Mieti, olisiko kotiinpaluun jälkeen 
mahdollista tehdä vaikka pari päivää etätyötä.

Keskustele koti kuntoon 
Etsi ratkaisuja ja keinoja siihen, ettei matkatyö aiheuta  
liiallista kuormitusta itsellesi tai läheisillesi. Sovi selkeät 
pelisäännöt: kun työmatkalainen on reissussa, kotiin jäävä 
huolehtii kodin pyörittämisestä. Molempien puolisoiden 
kipukohdat on hyvä käsitellä ja säännöt sopia etukäteen. 

Elämäntilanteet muuttuvat ajan saatossa. Siksi on hyvä 
ajoittain keskustella, miten matkatyö vaikuttaa parisuhtee-
seen ja perhe-elämään. Toimivatko vanhat ratkaisut edelleen 
vai onko aiheellista miettiä uusia toimintatapoja? 

Runsas työmatkustaminen kuormittaa paitsi perheellisiä, 
myös yksineläviä, joilta saatetaan odottaa perheen puut tuessa 
jopa suurempaa matkustusvalmiutta. Kuitenkin myös yksin-
elävillä on työn ulkopuolinen elämä seurustelusuhteineen, 
ystävineen, lemmikkieläimineen ja apua tarvitsevine iäkkäi-
ne vanhempineen. Runsas matkustaminen verottaa myös 
aikaan ja paikkaan sidottua harrastustoimintaa.

Kuuntele kaikissa tapauksissa omaa jaksamistasi ja työ-
matkojen sopivuutta muuhun elämään. Jos yhtälö ei toimi, 
liiallisilta tuntuville työmatkoillekin voi sanoa ei.

Vinkkejä jakoivat Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija 
Barbara Bergbom, Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati 
Ihamäki ja Suomen Liikematkayhdistys FBTA:n toiminnanjoh-
taja Sari Viljamaa.
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”Aamulla 
herään,  
otan laukkuni 
ja lähden.”

VIRON AGENTTI 
AVAUTUU
JAAN aikani kahden maan ja kahden kaupungin välillä. Eräs viro-
lainen lehti tituleerasi minua kesällä pesunkestäväksi talsinkilaiseksi, 
enkä pane hanttiin. Virosta on tullut toinen kotimaani, Tallinnasta 
toinen kotikaupunkini. Taitan matkan Helsingistä Tallinnaan ja ta-
kaisin keskimäärin kerran kahdessa viikossa. 

Matka ei ole pitkä, mutta kaikkine kommervenkkeineen edes-
takaiseen laineilla loiskutteluun kuluu aikaa jotakuinkin yhden työ-
päivän verran. Olenkin kehitellyt vedenpitävän suunnitelman, jolla 
lunastan tunnit tiukkaan hyötykäyttöön.

Saadakseni kunnon yöunet pakkaan matkatavarani valmiiksi 
edellisenä iltana. Aamulla herään, otan laukkuni ja lähden. Taksi-
matkasta en tingi – aikani ja mukavuudenhaluni ovat sen arvoisia. 

Laivalle päästyäni dumppaan tavarani hyttiin, syön ravitse-
van buffet-aamiaisen ja palaan laittamaan itseni edustuskun-
toon. Yleensä minulle jää vielä 
tunnin verran aikaa sähköposteille 
tai päivän ohjelman suunnittelul-
le. Paluumatkalla hytti toimii etä-
toimistonani, jossa saatan hyvällä 
omallatunnolla ottaa myös pienet 
palauttavat päiväunet.

Tallinnassa vietän aina muuta-
man päivän kerrallaan. Myönnän – päivät täyttyvät usein minuut-
tiaikataulusta, sillä haluan mahduttaa kalenteriini samalla vaivalla 
mahdollisimman monta tapaamista. Onneni on kuitenkin huvin ja 
hyödyn yhdistäminen. Monista asiakkaistani on tullut ystäviäni ja 
ystävistä hyviä yhteistyökumppaneita. Silloin työ ei tunnu työltä, 
vaan vähän luvattomaltakin hauskanpidolta. 

Helppoa itsensä jakaminen ei kuitenkaan ole. Työajat venyvät 
ja paukkuvat, ja kalenterin on oltava aina ojennuksessa. Kaikelle 
on aikansa ja paikkansa. Välillä joudun sanomaan ei ja muistutta-
maan asiakasta siitä, että kaikella on rajansa – myös pesunkestä-
vällä talsinkilaisella. 

Äitini kysyy säännöllisesti, miten mieheni pärjää minun huidel-
lessani maailmalla. Onneksi hänkin painaa pitkää päivää. En usko, 
että elämämme muuten toimisi yhtä kitkattomasti. Jos meillä olisi 
lapsia, kuvio hajoaisi siihen paikkaan.

Hetkeäkään en silti vaihtaisi pois. Kuunnellessani ympäriltäni 
aika ajoin kantautuvia kauhisteluja totean hiljaa mielessäni, ettei 
tämä elämäntapa selvästikään ole kaikille. Mutta minulle se on. 
Olen luopunut, mutta olen myös saanut. Moninkertaisesti.
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Eventon toimituspäällikkö Terhi Pääskylä-Malmström 
on myös yrittäjä, joka tekee töitä Tallinnassa.
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Oulu
Kuopio
Lahti
Turku
Jyväskylä 
Helsinki, XXL
Tampere

PARAS PIKKUJOULUSHOW!
Osta lippusi nyt: starsshow.fi

Lavalla yli 50 

imitaatiohahmoa!

Yli 50 000 myytyä lippua!
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pe, 4.11

la-su, 5.-6.11
pe-la, 11.-12.11
pe-la, 18.-19.11

pe, 25.11
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