
Ergonomia on työn 
suunnittelua ihmisen 
mittaiseksi. Kognitiivisessa 
ergonomiassa työ suunnitellaan 
inhimillisen tiedonkäsittelyn 
piirteet huomioiden.

MONILLA ALOILLA otamme jo 
lähes itsestäänselvyytenä sen, 
että työntekijää suojataan tar-
peettomalta kuormittumiselta 
tai vahingoittumiselta ja työym-
päristö on järjestetty niin, että 
huomion voi keskittää pääasiassa 
itse työtehtävään. Hyväksymme 
sen, että ihmisen lajityypilliset 
fyysiset ominaisuudet eivät ole 
vikoja vaan, no, ominaisuuksia. 
Meillä on korkeintaan kaksi kättä, 
jaksamme nostaa vain kohtuulli-
sen painoisia taakkoja ja keho voi 
vaurioitua, jos se altistetaan liian suurelle kuormi-
tukselle. Tällaiset seikat pyritään ottamaan huomi-
oon työtehtävien suunnittelussa ja jo työsuojelulaki-
kin siihen velvoittaa. 

Onko työsi suunniteltu ihmisen mittaiseksi?

Entä mikä on tilanne aivotyössä? Aivotyöllä tarkoi-
tamme työtä, jossa korostuu erityisesti tarve käyttää 
aivoja eikä niinkään fyysinen toiminta. Aivotyö on 
tiedolla työskentelyä, jossa keskeistä on työn kognitii-
viset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset, jatkuva tarve 
oppia ja päivittää osaamista ja se, että työtä tehdään 
pääasiassa tieto-ja viestintätekniikan avulla. Aivotyös-
sä kognitiivisen ergonomian tulee olla kunnossa. 
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Kognitiivisella ergonomialla sujuvaa, 
tuottavaa ja terveellistä työtä
Kun rakennustyöntekijä liikkuu työmaalla, kypärä suojaa hänen päätään ja 

aidat estävät putoamisen. Kun asentaja tarvitsee apukädet, hän ottaa työparin 

mukaan ja homma hoidetaan yhdessä ja molemmilla on sovittu tehtävä. 

Mutta mitä on tuottavasti sujuva aivotyö?

psykologian tutkimuksessa on jo vuosikymmenien 
aikana kertynyt tietoa siitä, millaisia rajoituksia 
ja vahvuuksia on ihmisen kyvyssä vastaanottaa ja 
käsitellä tietoa ja on myös tunnistettu tekijöitä, jotka 
vaikeuttavat tai edistävät kognitiivisten tehtävien 
suorittamista. Tällaiset seikat tulee ottaa huomioon, 
kun suunnitellaan aivotyötä ja sen olosuhteita. 

Ihmisen tiedonkäsittelyn rajoittuneisuus ja 
ylivertaisuus ovat samassa paketissa

Jokainen törmää tiedonkäsittelyn rajoituksiin päi-
vittäin. Jos kirjoitamme sähköpostia samalla, kun 
kuuntelemme luentoa, osa luennosta menee täysin ohi, 
koska huomio voi olla täysin vain yhdessä asiassa. Kun 
uusi tuttavuus esittäytyy, unohdamme hänen nimensä 
puolessa minuutissa, jollemme ole aktiivisesti nimeä 
kerranneet ja painaneet sitä mieleen. Jos haluamme 
ymmärtää lukemaamme, tekstiä ei voi vain silmäillä, 
vaan tarvitsemme syventyvää ja aikaa vievää lukemis-
ta. Kun teemme päätöksiä nopeasti, toimimme usein 
tiedostamattomien nyrkkisääntöjen varassa, jotka voi-
vat viedä harhaan. Kaiken lisäksi muistimme valehte-
lee ja joudumme usein tilanteeseen, jossa eri ihmisillä 
on täysin erilainen muistikuva tapahtuneen yksityis-
kohdista tai siitä mitä on sovittu. Toisaalta ihmisen ky-
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Työpaikan yhteiset toimintatavat ja 
pelisäännöt auttavat hallitsemaan yleisimpiä 

aivotyön kuormitustekijöitä: puhehälyä ja 
muita häiriöitä, työn keskeytymistä sekä 

tietotulvaa ja tietoon liittyviä epäselvyyksiä.

Työterveyslaitos on jo yli 10 vuoden ajan seurannut sekä 
toteuttanut kognitiiviseen ergonomiaan liittyvää tutkimusta. Olemme 
kehittäneet Aivotyö toimivaksi -menetelmän, jonka avulla tunniste-
taan sujuvan aivotyön esteet ja edistäjät työyhteisössä sekä otetaan 
käyttöön hyvän kognitiivisen ergonomian mukaiset työskentelytavat. 
Olemme kouluttaneet useista eri työterveyshuolloista yli 60 työ-
terveyspsykologia menetelmän käyttöön. Toteutamme moniamma-
tillisessa tiimissämme erilaajuisia aivotyön kehittämishankkeita ja 
tilaustutkimuksia. 

Lisätietoa kognitiivisesta ergonomiasta 

Työterveyslaitoksen verkkolehdessä on käytännön vinkkejä myös 
oman aivotyön avuksi: https://www.ttl.fi/tyopiste/selata-turha-aivo-
kuorma-toissa-loman-jalkeen-on-hyva-aloittaa/

Tämän kirjoituksen yhteydessä on julkaistu kognitiivisen ergonomian 
tarkistuslista, sopii myös työyhteisön ja työsuojelun käyttöön: Paa-
janen, P. & Kalakoski, V. (2017). Mitä työterveyslääkärin tulee tietää 
kognitiivisesta ergonomiasta?  Työterveyslääkäri 2017;35(2):16–21. 
http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttl01557#F3

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

EU-Occupational Safety and Health -kanavalla julkaistu kirjoitus kog-
nitiivisen ergonomian perusteista: Kalakoski, V. (2014). Cognitive Ergo-
nomics. OSHwiki article. http://oshwiki.eu/wiki/Cognitive_ergonomics

ky ymmärtää merkityksiä ja laajoja kokonaisuuksia on 
parempi kuin millään koneella ja oppimiskykymme on 
poikkeuksellisen hyvä, kun olosuhteet ovat otolliset.

Hyvä kognitiivinen ergonomia parantaa ihmisen 
suoriutumista työtehtävissä ja vähentää turhaa kuor-
mittumista. Tehokkaimmat kognitiivista ergonomiaa 
parantavat keinot ovat niitä, jotka on sovittu yhdessä 
koko työyhteisön kanssa. Työpaikan yhteiset toiminta-
tavat ja pelisäännöt, ”meidän työpaikan aivotyön ohjeet” 
auttavat hallitsemaan yleisimpiä aivotyön kuormitus-
tekijöitä: puhehälyä ja muita häiriöitä, työn keskeyty-
mistä sekä tietotulvaa ja tietoon liittyviä epäselvyyksiä. 
Kukaan ei saa näitä asioita kuriin yksin, vaan ne koske-
vat laajasti koko työyhteisöä. Yhteisellä keskustelulla 
voidaan tunnistaa mitä ovat ne tilanteet, joissa hälyä, 
keskeytyksiä ja tietotulvaa pitäisi saada kuriin. Hyvät 
toimintatavat pitää sovittaa kyseisen työpaikan ja työ-
tehtävien arkeen, jotta niitä voi oikeasti toteuttaa. 

Yhdessä sovitut hyvät käytänteet ovat 
kognitiivista ergonomiaa 

Kognitiivista ergonomiaa on parannettu eri työpaikoilla 
esimerkiksi sopimalla päivän yhteinen rauhoitettu tun-
ti, jolloin pyritään antamaan toisille keskittymisrauha. 
Keskeytysten vähentäminen ja hallitseminen on lähte-
nyt liikkeelle siitä, että hahmotetaan, mitkä keskeytyk-
set ovat välttämättömiä ja mitkä asiat voivat odottaa. 
Keskeytyksiä voidaan harventaa keräämällä useampi 
asia ennen kuin kysytään ja keskeytetään. Asiakastyös-
sä voidaan sopia järjestelystä, jossa asiakas ohjautuu 
”päivystävässä” vuorossa olevalle työntekijälle, kun taas 
muille on kalenteroitu aikaa keskittymistä vaativiin 
tehtäviin ja puhelut on estetty. Tietotulvan hallinnassa-
kin tarvitaan organisaation yhteisiä käytäntöjä, kuten 
sopimista tieto- ja viestintätyökalujen käytöstä: millä 
keinolla otetaan yhteyttä kiireellisissä asioissa, entä 
mitkä asiat ja viestit tulisi hoitaa keskustelukanavissa 
eikä organisaation sisäisellä sähköpostittelulla.

Työtapojen treenauksella trimmattuun 
työkuntoon

Myös omaa työskentelytapaa voi tarkastella kognitii-
visen ergonomian näkökulmasta. Jatkuva tehtävästä 
toiseen hyppiminen voi tuntua tehokkaalta tavalta 
työskennellä, vaikka se todellisuudessa vie aikaa ja 
altistaa virheille. Työskennellessä tulisikin keskittyä 
yhteen asiaan ja hoitaa edes pieni osa tehtävästä val-
miiksi, ennen kuin siirtyy toiseen asiaan. Lukeminen 
ja kirjoittaminen puolestaan ovat tehtäviä, jotka suju-
vat parhaiten ilman turhaa muuta kielellistä kuormaa. 
Sen vuoksi kannattaa vetäytyä hiljaisen tilaan, jossa 
ei kuulu puhetta tai jossa peittoääni tai instrumentaa-
limusiikki vaimentaa puhehälyn. Oppiminen puoles-
taan on tehokkainta säännöllisinä lyhyinä jaksoina. 
Uusi asia kannattaa ottaa haltuun pieninä rupeamina, 
mieluiten varaten siihen pieni hetki, vaikkapa 20–30 

minuuttia joka päivä. Kun asiaa kertaa ja opiskelee tai 
siihen palaa säännöllisesti, unohtuminen katkeaa ja 
tiedot ja taidot opitaan tehokkaimmin.

Kognitiivinen ergonomia koskettaa konkreettis-
ta työskentelyä ja jokapäiväisiä 
tehtäviä. Monet hyvät käytännöt 
ovat yksinkertaisia eivätkä maksa 
enempää kuin niistä keskustelemi-
seen ja sopimiseen käytetyn ajan. 
Sujuva aivotyö on myös tuottavaa 
ja terveellistä työtä. Kun työssä ei 
ole turhaa kitkaa, hukka-aika teh-
täviä tehdessä ja tehtävien välissä 
vähenee. Kun työt sujuvat ja etene-
vät, työntekijät voivat hyvin.

PsT Virpi Kalakoski on johtava tutkija 
Työterveyslaitoksella.
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