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Ergonomian osa-alueet
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• Ymmärretään ihmisen tapa käsitellä tietoa: kyvyt ja rajoitukset

• Tunnistetaan työn kognitiiviset vaatimukset ja aivoja kuormittavat työolosuhteet

• Kognitiivisen ergonomian avulla suunnitellaan

• työkäytännöt

• työvälineet 

• työympäristö 
siten että ne ovat mitoitettu ihmisen tiedonkäsittelyn normaalien ominaisuuksien 

ja rajoitusten mittaisiksi

KOGNITIIVINEN ERGONOMIA 
= AIVOJEN TIEDONKÄSITTELYKYVYN 
HUOMIOIVA ERGONOMIA



Millaisia kognitiivisia riskitekijöitä on olemassa?
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Tyypillisiä kognitiivisia kuormitustekijöitä Satasairaalassa

1. Keskeytykset

Työssä on jatkuvasti häiritseviä keskityksiä, työ sirpaloituu, hypitään tehtävästä toiseen

2. Häiriöt

Työympäristössä on häiritsevää puhehälyä tai kuvamelua; liikkuvat kohteet kaappaavat 
huomion

3. Tietotulva

Asiaa ja opittavaa tulee paljon, jatkuvasti ja joka taholta

4. Tietojärjestelmäongelmat

Tietojärjestelmät eivät riittävästi sujuvoita työtä vaan luovat tarpeetonta kuormaa: huono 
opittavuus ja muu käytettävyys, epäyhdenmukaisuus

5. Jokin muu sote-alalle tyypillinen tai tulevaisuudessa tärkeä

Monitehtävävaatimukset, nopea reagointi, pakkotahtisuus, digitalisoitumisen mukanaan 
tuomat uudenlaiset osaamisvaatimukset, miten ja millä termeillä viestitään, 
kommunikaatiosuositukset esim. lääkemääräyksiin, vaihtelevat asiakkaat/opiskelijat, alan 
vastuullisuus, toisten ja oma turvallisuus ja terveys, tunnekuormitus, nopea vireyden 
palauttaminen
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Ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen suorituskykyyn

vaikuttavat:

• yleiset inhimilliset tekijät (esim. aistien ja muistien rajoitukset)

• yksilölliset inhimilliset tekijät (esim. ikä, kyvyt)

• ihmisen tila (esim. univaje, stressi, motivaatio)

• työskentelyolosuhteet (esim. kuumuus, häly)

Teemu Paajanen

Ihmisen suorituskyky on rajallinen



Työikäisten muistioireiden taustalla ovat stressi ja useamman asian 
samanaikainen tekeminen (Vestergren & Nilsson 2011). 

Työhön liittyvät kognitiiviset ja muut psykososiaaliset kuormitustekijät ovat 
yhteydessä huomio-, muisti- ja toimintavirheiden määrään (Elfering y. 2011).

Kognitiivisten virheiden määrä on yhteydessä muun muassa työtapaturmien 
määrään organisaatiossa ja esimerkiksi potilasturvallisuuden tasoon (Kalakoski ym. 

2015, Pereira ym 2015, Wallace & Chen 2005).

Töiden huono organisointi ja kiire ovat yhteydessä stressioireisiin, virheisiin 
työssä sekä työuupumukseen Karasek & Theorell 1990, Shaufeli & Enzman 1998) 

ja vaikuttavat sydänsairauksiin, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja psyykkisiin 
oireisiin (Honkonen ym. 2003) .

Kognitiivisesti kuormittavat työolosuhteet vähentävät 
työn sujuvuutta ja lisäävät virheitä sekä heikentävät 
terveyttä

Paajanen 2015
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• Taustalla monia erilaisia syitä:
• Hoitotilanne keskeytyy

• Vastataan kysymyksiin

• Joku henkilöitä joutuu käymään muualla

• Hoitotilanteessa tarvittavat henkilöt eivät 
ole saatavilla
• Lääkäri tai hoitaja eivät ole toisilleen saatavilla

• Lääkärikonsultaatiota ei saada

• Hoitotilanteessa ollaan valmiita eri aikaan

• Hoitotilanteeseen ei olla valmiita
• Tietoja ei ole saatavilla

• Tutkimustulokset eivät ole valmiit

• Laitteet/tilat eivät ole käsillä

• Hoitotilanteen päättäminen viivästyy
• Jatkohoitopaikkaa ei heti löydy

• Potilasta ei tavoiteta

• Työolosuhteet vaikeuttavat sujuvaa 
työskentelyä
• Tilat, tietojärjestelmät, henkilöstöpula…

Katri Mannermaa

• Hoitoprosessin sirpaloituminen 

synnyttää lisätyötä: hoito pitkittyy 

työvuoron aikana ja sen yli

• Potilaan hoitaminen ei pääse alkuun

• Potilaan hoitaminen keskeytyy

• Potilaan tilanteeseen joudutaan 
palaamaan

• Hoitoprosessin sirpaloituminen lisää 
työvaiheita

• Potilaan hoidon vaatimien 
työvaiheidenmäärä ja hoidon kokonaisaika 
kasvaa

• Työpäivän aikaisten tehtävänantojen määrä 
ja siirtymisistä johtuva hukka-aika kasvaa

12.4.2021

Kalakoski 2018



Kognitiivinen kuormitus hoitotyössä

Katri Mannermaa

- hoitotyön sirpaloituminen on kognitiivisesti kuormittavaa

- siirtyminen toiseen tehtävään vaatii huomion 

suuntaamista 

- siirtyminen takaisin potilaan asiaan vaatii muistin 

päivittämistä

- hoitokäynnin sirpaloituminen synnyttää katkoksia ja 

keskittymistä työhön

- keskeytysviiveitä

- jatkamisviiveitä

- hoitoprosessi sirpaloituminen voi olla yhteydessä 

turvallisuuteen ja tyytyväisyyteen

- siirtymien määrän kasvaessa hoidon vaatima 

kokonaisaika kasvaa

- siirtymät altistavat virheille

- potilaan näkökulmasta hoito pitkittyy käynnin 

aikana tai pilkkoutuu useisiin käynteihin
Kalakoski 2018
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Satasairaala 2018:hoitotyössä innostaa ja kuormittaa..

Lääkäreitä ja hoitajia innostaa Lääkäreitä ja hoitajia kuormittaa

- tiimityö

- luova ajattelu, ideointi

- uusien ratkaisuiden 

löytäminen

- tietojen ja osaamisen 

päivittäminen (H)

- käden ja silmän yhteistyö 

(L++)

- ristiriitaiset ohjeet ja odotukset

- keskeytykset

- epäselvät ja puutteelliset 

ohjeet (H)

- puhehäly, melu

- jatkuva huomion siirtäminen

Katri Mannermaa12.4.2021

https://youtu.be/FL3qdAH6788


Kehittämisen hyöty

Löydetään keinoja, jolla muutetaan työtä, työprosesseja, työympäristöä:

a) keinot, joilla helpotetaan…

b) keinot, joilla vähennetään…

NÄKÖ- JA KUULOHÄIRIÖT

TIETOTULVA

MONITEHTÄVÄVAATIMUKSET

KESKEYTYKSET

KOMMUNIKAATIO

OHJEET; PELISÄÄNNÖT

OSAAMINEN JA OPPIMINEN

Katri Mannermaa

https://youtu.be/kwjbWcalsr4
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/aivotyo-sujuvaksi/hairiot/
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/aivotyo-sujuvaksi/tietotulva/
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/aivotyo-sujuvaksi/keskeytykset/


Helpotetaan / vähennetään / varmistetaan

• helpotetaan asioiden huomaamista

• helpotetaan keskittymistä yhteen asiaan

• vähennetään häiriöitä ja keskeytyksiä

• vähennetään muistikuormaa ja mielessä pidettävien asioiden määrää

• vähennetään tietotulvaa

• helpotetaan kommunikointia, kirjoittamista ja kirjaamista sekä luetun ymmärtämistä

• helpotetaan ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa

• varmistetaan osaaminen ja mahdollistetaan asiantuntemuksen käyttö

• helpotetaan oppimista

Katri Mannermaa



Helpotetaan 
asioiden 
huomaamista ja 
hallitaan tietotulvaa

Vähennetään häiriöitä ja 
keskeytyksiä

Vähennetään 
muistikuormaa

Helpotetaan 
kommunikointia

Helpotetaan 
ongelman-
ratkaisua ja 
päätöksentekoa

Helpotetaan 
oppimista ja 
mahdoll. asian-
tuntemuksen 
käyttö

- potilaat jaetaan 
”väreihin” 
hoidettavuuden 
mukaan tai tiimin 
mukaan, näkyy 
taululla työntekijöille

- puhelinliikenne eri 
huoneeseen missä 
hoitajat ovat, 
parantaa 
keskittymistä
- potilastaulujen 

hankinta
- varauslistojen 
uudistaminen

- erikoistuva lääkäri voi 
katsoa edellisenä 
iltapäivänä omia potilaita 
ja voi kysyä neuvoa 
koottuaan kysyttävät asiat 
yhteen ja varaa 

erikoislääkäriltä ajan
- sanelut hiljaisessa 
huoneessa, kirjoitusvaihe 
myös rauhallisessa 
huoneessa 
(vastamelukuulokkeet 

tms.)
- ohjeistus kuntoon, jotta 
potilaille tiedotettavat 
asiat selkeitä
- työntekijä keskittyy 
yhteen asiaan kerrallaan, 
eikä hypi koko ajan, lisää 
myös virheitä
- lääkkeenjako tai 
kirjaaminen ”lappujen” 
taakse, työrauha
- raportti rauhoittelu

- liimalaput ja vihot 
käytössä, kirjataan 
heti sinne asiat
- tarkistuslistat 
tiettyihin 
työvaiheisiin

- kaikilla samat 
ohjeet, opetellaan 
mistä tieto löytyy
- kiertokärryn sisältö

- hiljaiset 
työskentelyhetket 
sovittuna
- valmiita 
asiakirjapohjia 
laaditaan yksikön 

tarpeisiin
- kirjaamisen 
yhtenäistäminen
- Effica-viestin 
käyttöönotto
- potilaskutsu-

järjestelmän kehitys
- moniammatillinen 
keskustelu 
säännöllisesti, 
rajapinnoissa 
suurimmat haasteet

- sovitaan 
potilaan asian 
hoitaminen 
mahdollisimman 
selkeäksi 
(yritetään 

vähentää 
sirpaleisuutta)

- hoitajat 
kiertävät eri 
työtehtävissä
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Tuloksellisin keino

• moniammatilliset keskustelut, vaikka se vie työaikaa  parhaimmat tulokset

• toiveiden kautta avataan asiaa, kerrotaan miten toisen tekeminen vaikuttaa 

omaan tekemiseen ja miten toivoisi puolin ja toisin, että asiat hoidetaan

12.4.2021 Katri Mannermaa
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Kognitiivisen ergonomian arviointi osana työturvallisuusriskien arviointia 
vuodesta 2020 lukien

1. Näköesteet ja näköergonomia - läpikulkuliikenne, huomiota kaappaavat kohteet, näkösuojat

2. Ääniakustiikka ja kuuloergonomia - puhehäly, meluiset laitteet, kuulosuojat

3. Keskeytykset - pelisäännöt, keskittymistä vaativiin toimiin aikaa/paikka, rytmitys, sähköpostinlukuajat yms.

4. Sisäinen kommunikointi ja tavoitettavuus - viestintäkanavien sopiminen, äänenkäyttö, päällekkäisen viestinnän 

vähentäminen, tieto vain niille, joita asiat koskee, taulupalavereiden käyttö

5. Ohjeistukset (ohjeet, prosessit, työtehtävät yms.) - selkeät toimintaprosessit, dokumentit yhdessä paikassa, 

samanlaiset ohjeet

6. Muistikuorma (muistin varassa työskentely) - mielessä olevien asioiden määrä, tarkistuslistojen käyttö, 

tekstitiedostopohjat yms.

7. Monitehtävävaatimukset (useat päällekkäiset työtehtävät) - priorisointi ja pelisäännöt, kiireelliset tehtävät, työn 

sujuvuuden tarkastelu

8. Päätöksenteko (ongelmanratkaisutaidot sekä vastuutehtävät ja roolit) 

9. Osaaminen ja uuden oppiminen - osaamisvaatimusten tason seuranta, perehdytyksen laatu ja määrä, osaamisen 

suunnitelmallinen kehittäminen, aikaa ja tukea oppimiselle

10. Työvälineet ja tietojärjestelmät - toimivat ja tarkoituksenmukaiset, helppokäyttöisyys, päällekkäinen 

tallentaminen, riittävyys

Katri Mannermaa
© Satasairaala työsuojelupalvelut



Lisätietoa

Työterveyslaitos; 

hoitotyö on 

aivotyötä –sivusto

Aivotyö sujuvaksi -

verkkopaketti

Katri Mannermaa12.4.2021

https://www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/aivotyo-sujuvaksi/

