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Ymmärretään
ihmisen tapa 

käsitellä tietoa: 

kyvyt ja 

rajoitukset

Tehdään työstä ihmiselle sopivaa:
työkäytännöt, työvälineet, työympäristö

Kuva: Kristian Lukander, Aivot ja työ -tutkimuskeskus

Kognitiivisella ergonomialla hyviä ratkaisuja 
– jotta työ olisi sujuvaa, turvallista, terveellistä ja tuottavaa

Tunnistetaan 
työn kognitiiviset 

vaatimukset ja 

kognitiivisesti 

kuormittavat 

työolosuhteet

Kalakoski, V. (2014): 

Cognitive Ergonomics. OSHwiki article. 

http://oshwiki.eu/wiki/Cognitive_ergonomics
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• huomiota on vaikea jakaa eri 
asioiden kesken

• mielessä voi olla vain pari asiaa 
kerrallaan

• lukeminen, oppiminen ja ajattelu 
vaatii aikaa

• ihminen on tehokkain tehtävissä, 
joissa voi käyttää hyvin opittuja 
tietoja ja taitoja

Ihmisen kyky käsitellä tietoa on 
monin tavoin rajallinen
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Kun kognitiivinen ergonomia 
on kunnossa

• Tietotyön vaatimukset ovat ihmisen 

mittaisia

• Työtehtävien hoitamisen edellyttämä 

havaitseminen, huomaaminen, muistaminen, 

oppiminen, ajattelu, ongelmanratkaisu, 

lukeminen, kirjoittaminen ym. on mahdollista

• Tietotyön olosuhteet eivät vie 

kapasiteettia itse työskentelyltä

• Työympäristön häiriöt ja keskeytykset ovat 

hallinnassa; tietotulva on kurissa, tietoon liittyvät 

epäselvyydet on tunnistettu ja korjattu
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• Keskeytykset, tietotulva ja 
tiedonkulun puutteet ovat 
yhteydessä stressioireisiin

• Työhön liittyvien kognitiivisten 
virheiden pohtiminen vapaa-ajalla 
vaikeuttaa työstä palautumista 

• Töiden huono organisointi ja kiire 
ovat yhteydessä stressioireisiin, 
virheisiin työssä, työuupumukseen 
ja sairauksiin

• Puhehäly heikentää 
toimistotyötehtävissä suoriutumista 
noin 10% 

• Tietojärjestelmäongelmat hukkaavat 
jopa 10 % työajasta

• Keskeytykset vievät aikaa, synnyttävät 
aikapainetta ja altistavat virheille

• Muisti-, havainto- ja toimintavirheet 
ovat yhteydessä työtapaturmien 
määrään

Kognitiiviset kuormitustekijät heikentävät 
työn sujuvuutta ja hyvinvointia
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• Satakunnan sairaanhoitopiirin 
kehittämishankkeen 2017-2018 tavoitteena oli

• parantaa hoitotyön (lääkärien ja hoitajien työn) 
sekä hallintotyön kognitiivista ergonomiaa

• vähentää tarpeettomia kognitiivisia 
kuormitustekijöitä

• parantaa työn sujuvuutta, tuottavuutta ja 
työhyvinvointia

• Tutustu materiaaleihin: 
https://www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/

Kognitiivisen ergonomian parantaminen 
hoitotyössä
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Aivotyön avaimet

PALAUTE JA TOIMENPITEET

• Tarkastellaan tilannetta ja 
ratkaisuehdotuksia

• Räätälöidään sujuvat 
toimintatavat

• Sovitaan käytännöistä

MUUTOSTEN JALKAUTUS

• Järjestetään organisaation 
tuki uusille toimintatavoille

• Tarvittaessa muokataan 
toimenpiteitä

• Seurataan vaikutuksia

KOHDENNETTU TARKEMPI
SELVITYS

• Havainnointi ja haastattelu

• Konkreettinen 
tilannekatsaus sujuvan työn 
edistäjistä ja esteistä

AIVOTYÖN TILANNEKUVA

• Tiivis verkkokysely

• Kattava yleiskuva 
organisaation aivotyön 
tilasta
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Kognitiivisen 
ergonomian 

selvitys

Aivotyöpaja
Aivotyön 

tuki

Aivotyö-
kysely
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Aivotyö innostaa ja kuormittaa

6.6.2019

• Aivotyö on tiedolla työskentelyä

• Lukemista, kirjoittamista, järjestelmällisyyttä, tarkkuutta, 
huolellisuutta, yksityiskohtaisten tietojen muistamista, 
useiden asioiden tarkkailua

• Aivotyö innostaa

• Tiimityö, luova ajattelu, ideointi, uusien ratkaisuiden 
löytäminen, tietojen ja osaamisen päivittäminen, 
käden ja silmän yhteistyö

• Aivotyö kuormittaa

• Ristiriitaiset odotukset, keskeytykset, epäselvät ja 
puutteelliset ohjeet, puhehäly, jatkuva huomion siirtäminen
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Hoitotyössä: useita asiakkaita, 
monenlaisia tehtäviä ja osatehtäviä

6.6.2019

LASTI-PO- LASTI-PO- LASTI-PO- LASTI-PO- LASTI-PO- LASTI-PO- LASTI-PO-

TYÖVUORO 

ALKAA

TYÖVUORO 

PÄÄTTYY

PO-

•Valmistautuminen

•Tutustuminen 

tietoihin

TI-

•Tutkiminen

•Toimenpide

•Avustaminen

•Ohjaaminen

LAS

•Sanelu

•Kirjaaminen

•Jatkotoimenpiteet

TEHTÄVIÄ JA 

OSATEHTÄVIÄ 

HOITOTYÖSSÄ

Hoitotyössä nousee 

vahvasti esiin 

asiakaslähtöisyys: 

jokaisen potilaan asia 

pyritään hoitamaan 

mahdollisimman hyvin 

ja sujuvasti, myös 

potilaan näkökulmasta 

sujuvuutta ajatellen
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Työvuoro on useiden toisiinsa limittyvien tehtävien 
ja osatehtävien hoitamista

PO-

•Valmistautuminen

•Tutustuminen 

tietoihin

TI-

•Tutkiminen

•Toimenpide

•Avustaminen

•Ohjaaminen

LAS

•Sanelu

•Kirjaaminen

•Jatkotoimenpiteet

6.6.2019

PO-

•Valmistautuminen

•Tutustuminen tietoihin

TI-

•Tutkiminen

•Toimenpide

•Avustaminen

•Ohjaaminen

LAS

•Sanelu

•Kirjaaminen

•Jatkotoimenpiteet

PO-

•Valmistautuminen

•Tutustuminen tietoihin

TI-

•Tutkiminen

•Toimenpide

•Avustaminen

•Ohjaaminen

LAS

•Sanelu

•Kirjaaminen

•Jatkotoimenpiteet

• Potilaan hoitamiseen vaadittava aika ja 

tarvittavat toimenpiteet ennen 

vastaanottotilannetta, sen aikana ja 

sen jälkeen vaihtelevat.

• Potilaiden hoidon lisäksi työssä on tehtäviä, 

joille ei ole sovittu aikaa, paikkaa eikä tilannetta.

• Ennakoimattomasti tulee tietoa ja tehtäviä

• Työtä tehdään häiriöiden keskellä (keskeytyksiä, 

visuaalista ja äänihälyä)
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Hoitotyö on yhteistyötä
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PO-

TI-

LAS

PO-

TI- LASPO- LAS

PO-

TI-

LAS

PO- TI-

LASPO- TI- LAS

LAS

LAS

PO-TI- TI-

LAS

PO-

TI-

TI- LAS

LAS

Muu hoito- ja tutkimushenkilökunta Konsultoiva lääkäri

Lääkäri

Hoitaja

• Hoitotyötä tehdään lääkäri ja hoitaja yksin ja yhteistyössä toistensa kanssa sekä 

muun hoito- ja tutkimushenkilökunnan ja konsultoivan lääkärin kanssa

• Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa talon sisällä ja ulkopuolelle

TI-

LAS

LAS

LAS

Muut henkilöt: yksikkö, sairaala, yhteistyötahot, asiakkaat
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Keskeytykset kuormittavat ja altistavat virheille

Kuvio 1. Keskeytyksen anatomia. Muokattu Trafton et al. (2003) mukaan. 

Varsinainen tehtävä

Keskeyttävä tehtävä

Varsinainen 

tehtävä 

alkaa

Tapahtuu 

keskeytys

Keskeyttävä 

tehtävä 

alkaa

Keskeyttävä 

tehtävä 

päättyy

Paluu 

varsinaiseen

tehtävään

Keskeytysviive Jatkamisviive

Varsinainen 

tehtävä 

päättyy



• Työ ja olosuhteet ovat vaativia sotealan
työtehtävissä.

• Turhia kuormitustekijöitä voi vähentää ja 
hallita

• Aivokuorman hallintaan on olemassa
konkreettisia keinoja

• Tärkeää on, että 

• työtä sujuvoittavista toimenpiteistä sovitaan 
yhdessä ja sovitut asiat kirjataan ylös

• muistutamme itseämme ja toisiamme toimimaan 
sovitulla tavalla

Työtä sujuvoitetaan ja aivokuormaa 
hallitaan yhdessä
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• Helpotetaan asioiden huomaamista ja 

hallitaan tietotulvaa

• Vähennetään häiriöitä ja keskeytyksiä

• Kevennetään muistikuormaa

• Helpotetaan kommunikointia ja tiedonkulkua

• Tuetaan ongelmanratkaisua ja 

päätöksentekoa

• Edistetään oppimista ja mahdollistetaan 

asiantuntemuksen käyttö

Mihin kognitiivisen ergonomian 
parantamisella tähdätään?
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Robert Fludd (1619) 
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3. Mitä konkreettisia toimintatapoja
lähdetään ajamaan pidemmällä
tähtäimellä?

4. Miten edistetään työn
kokonaissujuvuutta ja yhteistyötä?

• konkreettisia toiveita eri tahoille: 
lääkäreille, hoitajille, muille
työntekijäryhmille, omalle yksikölle, 
johdolle, asiakkaille

1. Missä tilanteissa työn sujuvuus
kärsii, mihin tilanteisiin kaivataan
työtä sujuvoittavia toimintatapoja?

2. Mitä konkreettisia toimintatapoja
sovitaan ja otetaan heti käyttöön?

• nimeä toimintatapa/pelisääntö

• miten jatkossa toimitaan: jokainen ja 
ketkä erityisesti?

• miksi näin toimitaan, mitä hyötyä työn
sujuvuuden kannalta?

Aivotyöpajoissa sovitaan yhteisistä
toimintatavoista, joilla aivokuorma vähenee
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Aivokuormaa hallitaan yhdessä 
Esimerkki aivotyöpajassa ideoiduista toimintatavoista
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6.6.2019

www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/
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Mikä on muuttunut kun uudet 
toimintatavat on otettu 
käyttöön? 

• Informaation kulku ja oman työn hallinta on 
parantunut ja lisääntynyt

• Potilasvastaanottojen keskeytykset ovat 
vähentyneet

• Tiimityö-kollegiaalisuus ammattirajojen yli ja 
keskinäinen keskustelu on parantunut

• Työrauha ja kirjaamisrauha ovat lisääntynyt ja  
ympäristön hälinä-äänet ovat rauhoittuneet

• Työnteon rauhoittuminen on säästänyt aikaa, 
työkuorma on vähentynyt

6.6.2019
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Aivotyön avaimet

PALAUTE JA TOIMENPITEET

• Tarkastellaan tilannetta ja 
ratkaisuehdotuksia

• Räätälöidään sujuvat 
toimintatavat

• Sovitaan käytännöistä

MUUTOSTEN JALKAUTUS

• Järjestetään organisaation 
tuki uusille toimintatavoille

• Tarvittaessa muokataan 
toimenpiteitä

• Seurataan vaikutuksia

KOHDENNETTU TARKEMPI
SELVITYS

• Havainnointi ja haastattelu

• Konkreettinen 
tilannekatsaus sujuvan työn 
edistäjistä ja esteistä

AIVOTYÖN TILANNEKUVA

• Tiivis verkkokysely

• Kattava yleiskuva 
organisaation aivotyön 
tilasta
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• Esimiehen tuella: herätetään keskustelua 
ja seurataan, miten asiat etenevät

• Perehdyttämällä: tuodaan hyvän
kognitiivisen ergonomian malli myös
perehdyttämisoppaisiin

• Kehityskeskusteluissa ja työn 
ohjauksissa: otetaan esiin myös hyvän 
aivotyön asioita

• Iloitsemalla epäkohdista: kun epäkohdat 
tunnistetaan, asioita voi lähteä 
ratkaisemaan

• Keskustelemalla: kutsutaan kaikki
ammattiryhmät yhteisiin
kehittämispäiviin, jolloin myös
arkipäiväinen keskustelu helpottuu

• Muistuttamalla ja kertaamalla: 
pidetään vireillä keskustelua ja 
muistutetaan asioista osastotunneilla

• Tekemällä näkyväksi: konretisoidaan
mitä on tehty asian hyväksi ja tehdään
yhteenvetoja

Aivokuormaa hallitaan yhdessä
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1. Otan aivokuorman puheeksi yksikössämme ja käynnistän 
työyhteisössämme keskustelun sujuvan aivotyön esteistä ja edistäjistä

2. Tutustun materiaaleihin ja katsomme niitä yhdessä: 
https://www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/

3. Pyydämme työpaikalle apua ja tukea työterveyshuollosta ja/tai 
Työterveyslaitoksesta 

Miten voit edistää asiaa omalla työpaikallasi?
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Lisätietoa kognitiivisesta ergonomiasta 
• Hoitotyökin on aivotyötä: https://www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/

• Työterveyslaitoksesta lisätietoa: 

https://www.ttl.fi/palvelu/aivotyo-toimivaksi-kognitiivinen-ergonomia/

• Käytännön vinkkejä: 

https://www.ttl.fi/tyopiste/selata-turha-aivokuorma-toissa-loman-jalkeen-on-hyva-aloittaa/

• Tietokortti inhimillisten virheiden vähentämisestä: www.ttl.fi/tietokortit

• Tutkimushanke kognitiivisesta ergonomiasta toimistotyössä: www.ttl.fi/sujuke

• Tutkimushanke työturvallisuudesta: www.ttl.fi/sujuva

• Paajanen, P. & Kalakoski, V. (2017): Mitä työterveyslääkärin tulee tietää kognitiivisesta 

ergonomiasta?  

(-> kognitiivisen ergonomian tarkistuslista; Työterveyslääkäri 2017;35(2):16-21

http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttl01557#F3

• Kalakoski, V. (2014): Cognitive Ergonomics. OSHwiki article. 

http://oshwiki.eu/wiki/Cognitive_ergonomics
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Hoitotyö on aivotyötä -verkkosivu
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