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Kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn perustoiminnot

29.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 2

Inhimillinen tiedonkäsittely työssä ja oppimisessa. Keskeiset kognitiiviset rakenteet ja prosessit kognitiivisen 
tutkimuksen näkökulmasta. Mukaillen Atkinson ja Shiffrin (1968) ja Lovell & Caviglioli (2020).
Kurki ym. (2022). Kuvio 18, s. 76. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-031-7 



Viisi avausta aivotyöhön -tutkimus
Kalakoski, V., Lahti, H., Paajanen, T., Valtonen, T., 
Ahtinen, S., Kauppi, M., Turunen, J., Ojajärvi, A., 
Luokkala, K. (2022). 
Viisi avausta aivotyöhön – Viisikko. 
Tutkimushankkeen loppuraportti. Tietoa työstä 
julkaisusarja, Työterveyslaitos.

www.ttl.fi ->Viisikko
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-044-7
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Mikä aivotyössä innostaa, mikä kuormittaa?
• Tiedonkäsittelyn perusvaatimukset 

Innostavat keskimäärin enemmän kuin 
kuormittavat!

• Muistaminen digityössä kuormittaa! 
• Muut aivotyön tehtävät ja tilanteet 

innostavat pikemmin kuin kuormittavat!

• Kognitiivisesti vaativat olosuhteet 
koetaan yksimielisesti kuormittavina!
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Aivotyön erilaiset tehtävät ja tilanteet voivat olla 
innostavia haasteita tai kuormittavia esteitä 

• Aivotyön tehtävät koetaan eri lailla 
innostavina tai kuormittavina eri 
työyhteisöissä, eri aloilla, eri 
tilanteissa ja eri ihmisten kesken. 

• Aivotyötä vaikeuttavat olosuhteet 
koetaan lähes aina kuormittavina. 

• Huonojen työolojen yleisyys ja 
aivotyön kokeminen kuormittavana 
ovat yhteydessä korkeampaan 
stressiin sekä uupumus- ja 
kognitiivisiin oireisiin

• Kognitiivisesti kuormittaviin työoloihin 
tulee löytää hyviä ratkaisuja!

• Aivotyön vaatimuksen kokeminen 
innostavana ei näytä olennaiselta 
tekijältä stressiä vastaan.
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Kognitiivinen kuormitus on uusi 
psykososiaalinen riskitekijä työssä, joka alalla
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/
psykososiaalinen-kuormitus/kuormitustekijat

• ”Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin
sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat 
aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät 
eivät ole yksilön ongelmia, vaan ne koskevat kaikkia työntekijöitä. 
Kuormitustekijät ovat aina kytköksissä työhön tai työoloihin riippumatta siitä, 
kuka työtä tekee.”



Kognitiivista ja psykososiaalista kuormitusta on 
tärkeä hallita – tutkimustiedon perusteella 
• Terveyden vuoksi
• Töiden huono organisointi ja kiire, 

keskeytykset, tietotulva ja tiedonkulun 
puutteet altistavat stressioireille

• Työhön liittyvien asioiden ja virheiden 
pohtiminen vapaa-ajalla vaikeuttaa 
työstä palautumista 
• Kuormittavat työolot heikentävät 

työkykyä
• Pitkittyvät stressioireet -> työuupumus, 

mielenterveysongelmat, sydän-, tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet

• Työn tuloksellisuuden ja turvallisuuden 
vuoksi
• Puhehäly heikentää toimistotehtävien 

suorittamista noin 10% 

• Tietojärjestelmäongelmat hukkaavat jopa 
10 % työajasta

• Keskeytykset vievät aikaa, synnyttävät 
aikapainetta ja altistavat virheille

• Muisti-, havainto- ja toimintavirheet ovat 
yhteydessä työtapaturmien määrään
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https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-kuormitus
© Työsuojeluhallinto
Kyselyä saa kopioida ja käyttää työpaikoilla tässä muodossa lähde mainiten.

• Työn sisältöön liittyvät 
kuormitustekijät

• Työn järjestelyihin liittyvät 
kuormitustekijät

• Työyhteisön sosiaaliseen 
toimivuuteen liittyvät tekijät

Kognitiivinen kuormitus on työsuojelukysymys



Vaarojen arviointiprosessi
• tunnista työpaikan psykososiaaliset kuormitustekijät
• arvioi kuormitustekijöiden terveydellinen merkitys (riski) ja aseta riskit 

tärkeysjärjestykseen

• toteuta toimet, jotka tarvitaan riskien vähentämiseen
• seuraa toimien vaikutuksia.

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-kuormitus
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Kognitiivinen kuormitus on uusi psykososiaalinen 
riskitekijä työssä, joka alalla
• Työn järjestelyihin liittyviä 

kuormitustekijöitä
• Työvälineisiin tai työympäristöön liittyvät 

epäkohdat, puutteet tai toimintahäiriöt
• Työhön keskittymistä häiritsevät tekijät  

(esim. melu, häly)

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-
kuormitus

© Työsuojeluhallinto
Kyselyä saa kopioida ja käyttää työpaikoilla tässä 
muodossa lähde mainiten.

• Työn sisältöön liittyviä kuormitustekijöitä
• Toimiminen epäselvien ohjeiden tai odotusten 

pohjalta
• Liiallinen tietomäärä tai hallitsematon tietotulva
• Usean eri asian  tekeminen  samanaikaisesti
• Työn tekemisen jatkuva keskeytyminen
• Haastavat tai vaikeat työtehtävät

• Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen 
liittyvät tekijät
• Ongelmat työntekijöiden keskinäisessä 

yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa
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Paajanen T. & Kalakoski V.: Mitä työterveyslääkärin tulee tietää kognitiivisesta ergonomiasta? 
Työterveyslääkäri 2017;35(2):16-21 (Terveysportti.fi)



Vaarojen arviointiprosessi
• tunnista työpaikan psykososiaaliset kuormitustekijät
• arvioi kuormitustekijöiden terveydellinen merkitys (riski) ja aseta riskit 

tärkeysjärjestykseen

• toteuta toimet, jotka tarvitaan riskien vähentämiseen
• seuraa toimien vaikutuksia.

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-kuormitus
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Häiriöitä, keskeytyksiä ja tietotulvaa tulee selättää 
sinnikkäästi prosessina

SujuKE – Sujuvuutta työhön kognitiivisella ergonomialla. 
Interventiotutkimus (2017-2019)
http://urn.fi/URN:ISBN:9789522618955

20.5.2021



Kognitiivista kuormitusta
tulee vähentää työyhteisössä 
kehittäen arjen toimintatapoja
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www.ttl.fi/aivotyo-tietopankki
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Askeleet sujuvaan aivotyöhön
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Lähdemme
matkaan

Selvitämme
tilanteen

Aloitamme
kehittämisen

Asetamme
tavoitteet

Kehitämme
ratkaisuja

Kokeilemme
ratkaisuja

Keräämme
kokemuksia

Parannamme
ratkaisuja

Arvioimme
tuloksia

Edistämme
Levitämme

Kehittämishanke: Askeleet sujuvaan aivotyöhön OSAOssa
http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619716



Kehittämisen tulee olla jatkuva prosessi
• Arvioimme tuloksia
• Arviointipajat ja loppukysely

• Edistämme, levitämme
• Johdon sitoutuminen ja läsnäolo, aivotyön teemaviikot, aivotyöagenttiverkoston toiminta

• Viedään ja vakiinnutetaan organisaation infrastruktuuriin
• viikkokokouksiin, tyhy-päiviin, kehityskeskusteluihin, perehdyttämiseen, 

• ohjeistuksiin, dokumentaatioihin, yhtymätason ja yksiköiden käyttösuunnitelmiin

• työsuojeluorganisaation toiminnan osaksi, työterveysyhteistyöhön

29.9.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 19



Kognitiivista kuormitusta voi vähentää!
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Inhimillinen tiedonkäsittely työssä ja oppimisessa. Keskeiset kognitiiviset rakenteet ja prosessit kognitiivisen 
tutkimuksen näkökulmasta. Mukaillen Atkinson ja Shiffrin (1968) ja Lovell & Caviglioli (2020).
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Lisätietoa TTL kognitiivisesta ergonomiasta 
https://www.ttl.fi/aivotyo/
• Tutkimushanke Viisi avausta aivotyöhön 2020-

2022: www.ttl.fi/ ->viisikko
• Tutkimushanke kognitiivisesta ergonomiasta 

toimistotyössä 2017-2019: www.ttl.fi/sujuke
• Kehittämishanke: Askeleet sujuvaan aivotyöhön 

OSAOssa
http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619716

• Tilaustutkimus: VALO Work tilallisena ratkaisuna 
- Fyysiset, kognitiiviset, sosiaaliset ja 
mentaaliset tekijät aivotyön näkökulmasta 
(2021). http://urn.fi/URN:ISBN:9789522619686

• Kehittämishanke Hoitotyökin on aivotyötä: 
https://www.ttl.fi/hoitotyo-on-aivotyota/

• Tutkimushanke työturvallisuudesta: 
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-543-5

• Sujuvan aivotyön tietopankki: 
www.ttl.fi/aivotyo-tietopankki

• Paajanen, P. & Kalakoski, V. (2017): Mitä 
työterveyslääkärin tulee tietää kognitiivisesta 
ergonomiasta?  
(-> kognitiivisen ergonomian tarkistuslista; 
Työterveyslääkäri 2017;35(2):16-21
https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tyt/article
/ttl01557)

• Kalakoski, V. (2014): Cognitive Ergonomics. 
OSHwiki article. 
http://oshwiki.eu/wiki/Cognitive_ergonomics
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ttl.fi @tyoterveys
@fioh
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#aivotyö
#kognitiivinen #ergonomia
#kognitiivinenergonomia

aivotyo@ttl.fi

Kiitos!
@VirpiKalakoski

@aivotyo


