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Hyvinvoinnista virtaa – kognitiivinen ergonomia ja
jaksaminen työssä
• Kognitiivinen ergonomia
• KIIRE, KIIRE – aikavarkaat ja ajatusmallit
• Kyllin hyvä opettaja

Kognitiivinen ergonomia
• Miten ihmisen havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, muistin ja ajattelun kyvyt

ja rajoitukset tulee huomioida tietotyössä

• Kognitiivista kuormittumista voi välttää

• Kognitiivisen ergonomian tavoitteena on toiminnan tehokkuus, sujuvuus ja

turvallisuus sekä hyvinvointi työssä.

• Jos käyttöliittymät ja ympäristöt eivät kuormita ihmistä tarpeettomasti,

työskentely on sujuvaa, innostavaa ja motivoivaa.

Nykyaikaisen tietotyön

kuormitustekijöitä

Työn pirstaleisuus, keskeytykset:

Uuden oppimisen ja suurien tietomäärien
hallinta:

• useita yhtäaikaisia tehtäviä
• kommunikointikanavat lisääntyneet

(puhelin, sähköposti, intranet,
pikaviestitoiminnot ja muut virtuaaliset
mahdollisuudet yhteydenpitoon)

• keskimäärin 45 % työssäkäyvistä raportoi

kokevansa työtä haittaavia keskeytyksiä
melko usein tai jatkuvasti vuonna 2010
(Kauppinen ym.) -> virheet lisääntyvät
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• tietoa tulee joka paikasta, jatkuvasti ja liian

paljon -> kuinka oppia seulomaan
olennainen epäolennaisesta?

• vaikea vertailla ja tarkistaa eri

tiedonlähteiden tietoa -> ristiriitaisuudet
ja epätarkkuudet lisääntyvät

• ajankäyttö rajallista -> riittämättömyyden

tunteet
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Nykyaikaisen tietotyön
kuormitustekijöitä
Informaatioteknologian
lisääntyminen:
• uusien järjestelmien jatkuva

opetteleminen

• aikaa järjestelmien opettelemiselle

liian vähän

• käyttöliittymät usein liian

hajanaisia tai vaikeaselkoisia;
aistiergonomia
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Ääni- ja kuvamelu:
• osan ihmisistä vaikea keskittyä

puhehälyssä

• ympäristössä liikkuvat kohteet

voivat kaapata huomion ja
kuormittaa työmuistia

• häly saattaa suunnata huomion

epäolennaiseen
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Aivojen kuormittumiseen vaikuttavat
• Työhön ja työympäristöön liittyvät

tekijät:

• työn vaativuus
• työrauha
• työhön liittyvän informaation

määrä ja laatu

• ihmissuhde- ja tunnekuormitus

• työaika ja työn tauotus

• Yksilölliset tekijät:
• uni, vireystila

• ravitsemustila
• ikä
• päihteet
• muut

Kapasiteetin rajat
• Työmuistin kapasiteetti on rajallinen,

emmekä pysty täysin samanaikaisesti
suorittamaan kahta tehtävää, joista
kumpikin vaatii päättelyä ja ongelmanratkaisua.

• Yhtäaikaisuus on illuusio, sillä aivot

siirtävät aina joka tapauksessa syrjään
aikaisemman tehtävän siirtyessään uuden
kimppuun. Tämä aiheuttaa viivettä
jokaisen yksittäisen tehtävän
suorittamisessa.
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• Lisäksi työmuistista saattaa “valua”

aineksia yli laidan, kun se kuormittuu liikaa.
Monen asian yhtäaikainen tekeminen on
siten vain näennäisesti tehokasta.

• Ainoastaan rutiinitehtäviä pystyy aidosta

hoitamaan samalla kun ratkaisee jotain
ongelmaa.

• Moniajo katkaisee työn imun.
• Suurin osa työikäisten muistivaikeuksista

selittyy tarkkaavaisuuspohjaisilla
työmuistin toimintahäiriöillä, jotka
aiheutuvat esim. väsymyksen ongelmista

Lähde: Antti-Juhani Wihuri:
Mindfulness työssä –webinaari,
Ilmarinen

Kognitiivinen oirekartta
Aivot ja kuormitustekijät

Kuormituksen vaikutukset aivojen toimintaan, oireilu

Aivojen muistiverkot

Vireystilan, kognition, tunnekontrollin, tarkkaavuuden, tiedonkäsittelyn
ohjauksen ja palautumisen heikkeneminen

Keskeytykset
Kiire

Yksityiskohtien häviäminen
Yliviritys, tarkkaavaisuuden heikkeneminen, työvaiheiden sekoittuminen

Tietotulva
Psyykkinen kuormittuminen
/stressi

Ylivalppaus
Unohtelu, huolet, hidas mieleen palautus, palautumisvaje,
monimutkaisissa asioissa päätöksenteon hitaus

Allostaattinen kuormitus

Tarkkaavuus, ponnisteluntarve kasvaa,
univaje, kognition heikentyminen, palautumisvaje

Työuupumus

Kognition heikentyminen, persoonallisuuden vaikutuksen vahvistuminen

Univaje
Masennus, ahdistus
Alkoholi
Kipu

Muisti-, keskittymis-, ja kipuoireet, väsyneisyys
Aloitteellisuus ja tunnesäätely heikkenee, tarkkaavaisuus kapeutuu
Uuden oppiminen (monimutkaiset) hidastuu, hitaus
Tiedonkäsittelyn ja päätöksenteon hidastuminen, luovuus heikkenee,
väsyminen, joustavuus heikkenee

Kuorsaus ja uniapnea

Unen aikainen yliviritys, kognition heikentyminen

4/15/2019
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Elimistön kuormitus ja stressi
• Elimistön ja psyyken toiminnot vaativat ärsykkeitä
• sopiva ärsyketiheys ja voimakkuus johtaa toimintakyvyn säilymiseen ja

kehittymiseen mikäli siihen liittyy palautumista

• kuormituksen kasvaessa tarkkavaisuus, työmuistin toiminta ja

toiminnanohjaus alkavat kärsiä

• liikaärsykkeet kuten valo, äänet, informaation paljous, sisäiset paineet, pelot

käynnistävät tilapäisen taistelujärjestelmän -> stressireaktio käynnistyy
• tunteiden kokeminen ja niiden hyödyntäminen vuorovaikutuksessa
kaventuu (erityisesti negatiivisten emootioiden säätely muuttuu)
• oppiminen vaikeutuu, koska stressi tuhoaa hippokampuksen soluja ja
haittaa mieleenpainamista
• ajattelu kapeutuu ja menettää joustavuuttaan alempien aivoalueiden (esim.
amygdala) aktivoiduttua

15.4.2019
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Tietotyötilannettasi kartoittavia kysymyksiä:
Onko sinulla riittävästi töissä lepohetkiä tietotyöskentelystä? Entä vapaa-ajalla?
Miten työssäsi järjestyvät siirtymäajat ja orientaatioajat seuraaville työtehtäville?
Millaisin keinoin pyrit huolehtimaan siitä, että keskittymisesi ja muistisi eivät ylikuormittuisi
työssä?

Teetkö usein montaa tehtävää yhtä aikaa?
Miten suojelet aivojasi liialliselta tietotulvalta?
Miten tunnistat tilanteen, jossa aivosi alkavat olla liian kuormittuneet? (tasot: ajatukset, kehon
tuntemukset, havainnot suoriutumisesta, tunteet ja tuntemukset?

Saatko työssäsi turhaa informaatiota? Kuormittaako se? Miten pyrit välttämään, ettei turha
informaatio kuormita sinua?

Yhteisölliset keinot tietotyön hallitsemiseksi
• Ovatko odotukset ja vaatimukset työntekijöille kohtuullisia?
• Miten varmistetaan riittävän rauhallinen työympäristö?

• Millä tavalla voidaan vähentää työn keskeytyksiä?
• Voidaanko tehottomia työskentelytapoja ja –menetelmiä muuttaa, korvata,

poistaa?

• Millä tavalla pystyttäisiin suojaamaan työntekijöitä turhalta tiedolta (esim.

sähköpostien etukäteislajittelu)?

• Onko mahdollisuutta ”välitiloihin” ja siirtymiin? Rennot kahvihetket?

15.4.2019
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Toimivia työstrategioita esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

työpäivän suunnitteleminen illalla/aamulla
työ- ja muistilistojen tekeminen
kalenterin käyttäminen
asioiden jäsentäminen kokonaisuuksiin ja toisaalta
pilkkominen hallittaviin osiin
tee yksi asia kerrallaan
jokaista paperia saa käsitellä vain kerran -sääntö
keskity ja tee kerralla oikein
työn tauottaminen
oppiminen vaatii aikaa - sen arvostaminen ja
tiedostaminen
ylläpidä myönteistä ilmapiiriä

Tunnistatko kiireen?
• Ei ole aikaa töiden suunnittelulle, ideoimiselle, uuden oppimiselle
• Työn tulos ja laatu alkavat kärsiä
• Yhteistyö heikkenee kehittäminen ja uudistaminen unohtuu
• Stressi ja sairastaminen lisääntyy

• Et ehdi pitää huolta henkisestä ja fyysisestä kunnostasi

MUTTA
• Ehdit paikkailla virheitä, etsiskellä nurkkiin ja pöydänkulmille ”arkistoituneita ”

papereita, tehdä asioita kahteen kertaan
 Kiire ei synny itsestään, se syntyy valinnoilla

4/15/2019
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Riskitekijöitä
• Kova vaatimustaso, ylisuoriutuminen ja täydellisyyden tavoittelu
• Liika sitoutuminen työhön
• Ylikorostunut velvollisuudentunne

• Liiallinen kiltteys, uhrautuvuus
• Omien tarpeiden tunnistaminen ja puolustaminen puutteellista
• Voimakas auttamisenhalu

• Korostunut yksin selviytymisen vaatimus
• Vähäinen avunsaantitarve
• Vaikeus ilmaista kielteisiä tunteita, murehtiminen

Tunnistitko?

Pariporina
Mistä kiire syntyy – mitkä ovat oman kiireen kokemuksesi
taustalla olevat tekijät?

15.4.2019
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Aikavarkaat
ULKOISET AIKAVARKAAT
• Venyvät kokoukset

SISÄISET AIKAVARKAAT
• Asioiden lykkääminen

•

Huonosti suunnitellut kokoukset

• Menneisyydessä eläminen

•

Jatkuvat keskeytykset

• Tulevassa eläminen

•

Ulkoiset vaatimukset

• Perfektionismi

• Paperitulvan, informaatiotulvan

hallitsemattomuus

• Negatiivinen sisäinen puhe

4/15/2019
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Sisäisiä aikavarkaita
HUOLESTUMINEN ja KATASTROFOINTI
• Pahimman mahdollisen lopputuloksen kuvitteleminen

eli huolestujan vallitsevia taipumuksia on:
• 1) Odottaa pahinta

• 2) Yliarvioi mahdollisuuden, että jotain pahaa tai nolostuttavaa tapahtuu
• 3) Luo suurenneltuja kuvia mahdollisesta epäonnistumisesta ja katastrofista

• Suosikkilause: ”Entä jos…”
• ”Entä jos käteni alkavat täristä ja kaikki huomaavat?”
4/15/2019
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Apuja työpäivän aikavarkaiden taltuttamiseen
• Älä siirrä ikäviä töitä myöhemmäksi – ota ”härkää sarvista” ja tee ne pois.
• Karkoita kohteliaasti mutta jämäkästi pöytäsi ääressä notkuvat ”rantautujat”. ”Anteeksi mutta

minun pitää nyt keskittyä töihini enkä voi keskustella kanssasi.”

• Älä varasta toisten työaikaa – varaa aika etukäteen, sovi aihe ja pysy siinä.
• Puhelimenkin voi laittaa välillä ”äänettömälle” kaikkein tärkeimpien työtehtävien tekemisen

ajaksi.

• Puhu kustakin asiasta asiaankuuluvien henkilöiden kanssa ja asiaankuuluvassa tilanteessa – ei

siellä täällä milloin kenenkin kanssa -> vältät turhaa ajan ja energian haaskausta.

• Käytä tauot työstä irtautumiseen ja palautumiseen – ei työssä havaittujen epäkohtien puimiseen.

15.4.2019
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Ajankäytön rajat
• Työsopimus määrittää sekä ajan käytön minimin että maksimin
• Käytettävissä oleva aika on suorassa yhteydessä siihen mitä ehtii tehdä
• Tehtävät tulee olla toteutettavissa käytettävissä olevan ajan puitteissa
• Neuvottele tehtävien tärkeysjärjestyksestä itsesi ja muiden kanssa

• Aikatauluta tehtäväsi realistisesti
• Järjestä itsellesi työrauha
• Toimi järjestelmällisesti työn vaatimusten mukaisesti

• Pidä tauot, varaa aikaa töiden suunnittelulle
• Vaali työn ja muun elämän tasapainoa
• Varmista, että aikasi on omassa käytössäsi
15.4.2019
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Työpäivän ulkoinen ja sisäinen palautuminen on osa
ajankäytön hallintaa
Palauttavat jaksot työpäivän aikana
 Tauot
 Vaihtelevat työvaiheet (tiedon
vastaanottaminen vs. sen
lähettäminen; yhteenvetojen teko vs.
uuden luominen; paperityöt vs
ihmistyöt jne.)
Ala luopua työstä jo 10–15 minuuttia
ennen työpäivän päättymistä.
Palautuminen työpäivän jälkeen
Vaihtuvat roolit (ei pelkkää
vetovastuuta / ihmispaljoutta /
itsenäisyyttä tms. aamusta yöhön)

Unen merkitys tietotyössä
• Tietotyö lisää unen tarvetta
• Aikuisen unen tarve on 7-9 tuntia
• Huonosti nukuttu yö verottaa kognitiivista kapasiteettia 40-60 %

• Unen puute heikentää eniten otsalohkojen toimintaa ja glukogeenivarastot eivät

pääse uusiutumaan: otsalohkojen toimintakyky oleellinen tarkkaavaisuuden,
muistin, oppimisen, toiminnanohjauksen ja luovuuden kannalta
• uni on välttämätön uusien muistijälkien muodostumiselle aivoissa
• unen aikana seulomme olennaisen tiedon epäolennaisesta tunteiden avulla

15.4.2019
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3-4 HENGEN RYHMISSÄ
• MUOTOILKAA HYVÄ TYÖPÄIVÄ JAKSAMISEN KANNALTA
• OTTAKAA HUOMIOON MM. SEURAAVIA ASIOITA:

- TAUOT
- AIKAVARKAAT

- KOGNITIIVINEN ERGONOMIA

Kun työ haastaa käsityksen itsestä
”Olen Suomen
surkein
opettaja”

15.4.2019
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Itsetunto ja uupuminen
• Ihmisellä on usein mielessään mielikuva siitä, millainen työntekijä on arvokas ja

hyväksyttävä (ihannekuva)

• Ihmisellä usein myös pyrkimys pitää yllä myönteistä kuvaa itsestä hyväksynnän

saamiseksi

• Tämä voi johtaa työssä ylisuorittamiseen ja pätemiseen, virheiden liialliseen

pelkäämiseen tai toisten työntekijöiden virheiden korostamiseen

• Joskus seurauksena siitä, että ei yllä tähän ihannekuvaan, voi olla uupuminen ja

masennus

• Nykypäivän työelämä tavoitteineen voi olla monen itsetunnolle liikaa

15.4.2019
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Työstressille altistavia ajatus- ja toimintamalleja
• Ylitunnollinen suorittaja ”Mikään, mitä teen, ei ole

tarpeeksi hyvää” ”Jos hellitän hetkeksikin, seuraava tehtävä täytyy tehdä
entistä paremmin” ”Minulla on koko ajan suoritettavaa, en ehdi levätä”

• Pakonomainen suorittaminen ja tarkkuus

”Haluan näyttää hyvältä tilanteessa kuin tilanteessa” ”Riittävän hyvä ei
riitä minulle” ”Jäikö johonkin sittenkin virhe…”

• Uhrautuvuus ”Tunnen syyllisyyttä, jos asetan muiden tarpeet

omieni edelle” ”Huolehdin muista, niin ettei minulla jää tarpeeksi aikaa
itselleni”

• Alistuminen ”Minun täytyy antaa periksi muiden toiveille, muuten
he hylkäisivät minut” Minun on vaikeaa vaatia, että oikeuksiani
kunnioitettaisiin ja että tunteeni otettaisiin huomioon”

Mitä tehdä uuvuttaville ajatusmalleille?
• Laske laatua 5 % sieltä, missä se ei ole aivan välttämätöntä
• Normaalien työaikojen noudattaminen ja työn tauotus
• Töiden priorisointi ja delegointi

• Rentoutuminen ja itsestä huolehtiminen
• Aikaa ihmissuhteille
• Suvaitsevaisuuden opettelu
• Opettele sanomaan EI

• Murehtimisen ja huolen tunnistaminen ja haastaminen
• Liikunta, ruoka, uni

RIITTÄVYYDEN TUNTEEN VAHVISTAMINEN
Käytä työpäivän lopuksi kolme minuuttia aikaa riittävyyden
tunteen vahvistamiseen.
Mieti, mitä tänään sait aikaan tai missä työtehtävässä edistyit
vaikka vain vähänkin.
Kiitä itseäsi ponnisteluista työpäivän aikana
Vaikka vielä on paljon tehtävää, niin se, mitä teit tänään, on
merkityksellistä.

Mikä riittää?
• ””Useimpiin hommiin riittää seiskan taso”, Hakala sanoi. Hän muistutti, että

kaikki työtehtävät eivät ole yhtä tärkeitä. Jotkut eivät ole tärkeitä lainkaan. Edes

kaikki kiireiset työtehtävät eivät ole tärkeitä, ne ovat vain kiireisiä. Kenenkään
aika ja voimat eivät riitä siihen, että kaiken yrittää tehdä koko ajan kympin
arvoisesti. Siksi työt on luokiteltava tärkeysjärjestykseen ja päätettävä: tuossa
tähtään kymppiin, tuohon riittää seiska miinus. ”
• Kasvatustieteen professori Juha T. Hakala, Kodin Kuvalehti 17.10.2018
• https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/psykologia/yrita-parhaasi-

vaarallinen-neuvo-valilla-kannattaisi-ollaihan?fbclid=IwAR2c6xBI6mEHTOYTASfAttquJ9utbKyOzs90j8NHEmjd5jbaHyLS5
D1Ufa4

Itsemyötätunto
• Samalla tavoin kuin tunnet myötätuntoa toista ihmistä kohtaan voit kokea

myötätuntoa myös itseäsi kohtaan.

• Suhtautumista itseen lämmöllä, kaverillisesti ja ymmärtäen, siis

myötätunnolla.

• Et haukkuisi hyvää ystävääsi epäonnistumisesta, virheestä tai vahingosta

– miksi tekisit niin itsellesi.
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Itsemyötätuntoa voi kehittää
• Hyväksy oma harmisi ja pettymyksesi kun epäonnistut.

• Hankalat tunteet kuuluvat elämään – sinulla on oikeus olla

esim. pettynyt tai loukkaantunut

• Tunteet syntyvät hetkessä. Voimme kuitenkin valita, kuinka

suhtaudumme niihin ja kuinka toimimme niiden kanssa

• Ole ystävällinen ja hyväsydäminen itseäsi kohtaan – anna

itsellesi lämpöä ja ymmärrystä itsekritiikin ja oman tuskan
ohittamisen sijasta.

• Itsemyötätuntoisina suhtaudumme tasapainoisesti kielteisiin

tunteisiimme

37

Itsemyötätuntoiset ihmiset:
• Ovat keskimäärin tyytyväisempiä elämäänsä, tyytyväisempiä

parisuhteissaan ja kokevat vähemmän ahdistusta ja
masennusta kuin kriittisemmin itseään tarkastelevat

• Ovat jämäkämpiä, kestävät vastoinkäymisiä paremmin niistä

lannistumatta ja ottavat enemmän vastuuta virheistään

• Asettavat itselleen yhtä vaativat standardit ja tavoitteet kuin

vähemmän myötätuntoiset ihmiset

• Itsemyötätunto vaatii rohkeutta kohdata omat tunteensa sen

sijaan, että pakenisi niitä esimerkiksi syömiseen, juomiseen
tai netin selailuun

38

Aivokuntoa positiivisella ajattelulla
• älykkyys selittää 25% työssä menestyksestä
• optimismi selittää 75% työssä

menestymisestä
• Positiivisen ajattelun lisääminen luo onnellisuusedun
• Aivojen toimintavarmuus ja tehokkuus
• Tuottavuus
• Virkeys
• Pysyvyys

Tutkimusten mukaan keinoja lisätä onnellisuutta ja hyvinvointia
ovat esimerkiksi
• Ystävällisyyden ja kiitollisuuden osoitukset
• Anteeksiantaminen
• Ihmissuhteitten vahvistaminen

• Myönteisten ajatusten ja tunteiden viljely
• Asioiden vatvomisen lopettaminen – ”mikä kaikki meni tänään pieleen?”
• Sosiaalisesta vertailusta pidättäytyminen

• Muisteleminen ja pienistä asioista nauttiminen
Lähde: Jari Hakanen: Työn imu -webinaari

Mitä otat arkeesi tästä luennosta? Kerro se
vieruskaverille.

KAKSI INTIAANIA JA KOIRA
Kaksi intiaania istui iltanuotiolla. Toinen intiaaneista oli nuori ja innokas. Utelias
oppimaan uutta. Toinen intiaaneista oli monia kesiä nähnyt. Hiuksissa harmaata,
mokkasiinit jo kuluneet. Vanhempi intiaani kertoi, että hänen sisällään asuu kaksi
koiraa ja ne kamppailevat keskenään. Toinen koirista haukkuu ja moittii häntä. ’Ei
sinusta ole mihinkään, et kuitenkaan onnistu. Ei kannata yrittää. Olet ruma ja
vanha.’ Koira näkee negatiivisia asioita myös muissa ja kaikkialla ympäristössä.
Toinen koira on toista maata. Se kehuu vanhaa intiaania komeaksi ja
charmikkaaksi. Uskoo aina tämän kykyihin ja mahdollisuuksiin. Kannustaa, vaikka
jokin olisikin mennyt pieleen. Uskoo hyvää myös muista ihmisistä ja näkee
positiivisia asioita kaikkialla.
Ilta painui mailleen. Intiaanit menivät nukkumaan ja nuorempi intiaani katseli
tähtiä ja pohti. Mietiskeli vanhemman intiaanin sanoja. Viimein hän rohkaisi
mielensä ja kysyi vanhemmalta intiaanilta. ’Kuule, kerroit niistä sisälläsi olevasta
kahdesta koirasta, jotka kamppailevat keskenään. Kumpi niistä koirista on nyt
voitolla?’ Vanhempi intiaani vastasi: ’Se kumpaa minä ruokin.’
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Kiitos ajastanne!

