
3. Keskeytykset 
- hukkaan heitettyä työaikaa



Kognitiivisen 
ergonomian tekoni



”Keskeytysten kulttuuri tekee meistä tyhmiä”  
Minna Huotilainen, aivotutkija

• Miten muutamme keskeytysten kulttuuria?

• Mistä keskeytykset johtuvat?

• Miten saan keskittymistä vaativille työtehtäville työrauhan?

• Miten huomioin muiden työrauhan?



Tehtävä



Muistaminen vaatii keskittymistä

• Muisti ja tarkkaavaisuus vaativat keskittymistä. Työmuisti on 
tiedonkäsittelyn pullonkaula herkkyytensä ja rajallisuutensa vuoksi.

• Tarkkaavaisuuden avulla  valitaan mitkä asiat siirtyvät työmuistin 
aktiiviseen käsittelyyn ja tallennetaan pitkäkestoiseen muistisäilöön. 

• Jos emme keskity, syntyy vain pinnallisia muistikuvia, joiden mieleen 
palauttaminen on työlästä ja epätarkkaa.

• Multitasking on harhaa - tee vain yhtä asiaa kerralla.



Keskeytykset vie aikaa ja turhauttaa

”Palautuminen yhdestä keskeytyksestä kestää 1–24 minuuttia, ja 
keskimäärin kolmannes työpäivistä menee keskeytyksistä 
palautumiseen”. (Henri Pirkkalainen, tietojärjestelmätieteen apulaisprofessori)

• Lisäävät kiireen tuntua, lisäävät virheitä ja työtapaturmien riski 
kasvaa. 

• Keskeytyksiä ei saada kokonaan pois – tärkeää on löytää 
keskittymisrauha keskittymistä vaativalle työlle.





Mikä on keskittymiskykysi tilanne:

• Teetkö usein montaa asiaa yhtä aikaa?

• Oletko kadottanut kykysi rauhoittua?

• Onko nukkumaan rauhoittuminen illalla vaikeaa?

• Huomaatko räplääväsi kännykkää elokuvan katselun aikana?

• Tuntuuko kirjan lukeminen niin tylsältä, että mieli harhailee jo ennen kuin 
olet päässyt ensimmäisen sivun loppuun?

• Tulviiko mieleesi jatkuvasti uusia hoitamattomia asioita?

• Huomaatko sählääväsi arjessa tai tekeväsi töissä toistuvasti 
huolimattomuusvirheitä?

Lähde: Huotilainen M. & Moisala M. (2018) Keskittymiskyvyn elvytysopas



Melu ja häly

• Tutkijat uskovat, että kova ääni toimii eräänlaisena vaarasignaalina, 
joka kytkee elimistön stressireaktion päälle.

• Keskushermosto joutuu käyttämään aikaa ja energiaa 
hälyäänien käsittelyyn, silloin riittää vähemmän energiaa muihin 
tehtäviin. Tämä näkyy esimerkiksi avotoimistoissa 
keskittymiskyvyn puutteena, väsymyksenä.

• Ihmiset kokevat melun ja reagoivat siihen yksilöllisesti

Lähde: lääkäri ja tutkija Marja Heinonen-Guzejev



Kuinka hallitsen keskeytyksiä?
Keskeytysten hallitseminen vaatii sitoutumista 

Avoin keskustelu työrauhasta työyhteisön kesken:

•Keskittymistä häiritsevien tekijöiden minimoiminen: 
äänihäly, puhe, liikkuvat kohteet tai muu kuvamelu

•”Ei saa häiritä” –merkeistä yhdessä sopiminen

•Mahdollisuus rajoittaa viestintäkanavien tiettyihin aikoihin

•Etätyön mahdollisuudesta sopiminen

•Mitkä keinot sopivat teille?



Harjoittele 
keskittymistä



Seurantalomakkeen käyttö oman työn 
johtamiseen
• Seuraa omaa työajankäyttöäsi 1 – 3 viikkoa. Seuraamalla voit tavoittaa 

työsi ”aikavarkaat”

• Tee muutoksia työtehtävien sallimissa puitteissa

• Tarvittaessa keskustele esimiehesi ja/tai työkaverisi kanssa

• Valmiita lomakkeita löytyy netistä esim. www.ceriffi.fi

• Esimerkiksi Eisenhowerin laatikko voi olla hyvä työkalu kun priorisoit 

työtehtäviä



Kotitehtävä

Puhelimen käytön seuranta:
• Lataa sovellus YourHour?Apple?

• Seurataan puhelimen aukaisuja, käytettyä aikaa

TAI

Työajanseuranta 
• Esimerkiksi lomakkeella, joka löytyy sivulta: www.ceriffi.fi



VINKKI
www.muistiterveys.fi 

–sivustolta  voit 

tulostaa infosivuja 

vaikkapa 

taukohuoneen seinälle 



pm ja klo

4. Palautumisen merkitys työssä



Kiitos!


