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Mitä ergonomia on?

Ergonomian avulla työ, työvälineet, 

työympäristö ja muu toimintajärjestelmä 

sopeutetaan vastaamaan ihmisen 

ominaisuuksia  ja tarpeita. Ergonomian 

avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, 

terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien 

häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.
(International Ergonomics Association 2002)



Ergonomian osa-alueet:

 Fyysinen ergonomia: voimat, asennot, 
liikkeet, työpisteet, ääniergonomia

 Kognitiivinen ergonomia: tiedon käsittely, 
laitteiden hallinta

 Organisatorinen ergonomia: työn 
järjestäminen, työajat, tuotantotavat, 
työn kehittäminen





Keinoja  etätyössä pärjäämiseen

Työrauhan takaaminen

Mikrotauot

Aikataulutus päivän tekemisille

Työn rajaaminen

Keskittymisrauha

Työasentojen vaihtelu usein
Ruoka- ja kahvitauot

Omat rentoutumiskeinot

Palautuminen työstä illan aikana
Työvälineet esille työn alkaessa ja piiloon, kun työ 

loppuu

Ulkoilu, ”korttelikierros”

Huolehdi selän ja niskan hyvästä asennosta

Muu perhe kunnioittaa työaikaasi

Taukojumppaa 

päivittäin Ole yhteydessä työkavereihin, esimieheen ja ystäviin

Oman kehon ja mielen tarpeiden kuuntelu



Selän terveydestä ja toimintakyvystä:

• Selkäranka on loivan s-kirjaimen mallinen

• Selkä pitää liikkeestä

• Paikallaan ollessa selän hyvä asento on tärkeä

• Syvien lihasten tuki selkärangalle on tärkeää

• Pinnallisten lihasten tehtävä on tuottaa liikettä

• Selän jokapäiväinen tiedostaminen, 

huoltaminen lisää selän hyvinvointia

• Iän myötä välilevyn nestepitoisuus vähenee, 

jolloin huollon merkitys entisestään kasvaa



Fyysistä oireilua – kevyt siisti 

sisätyö?
 Kuormitus staattisesta asennosta, totutuista 

”vääristä” työskentelytavoista, työvälineistä

 Keskiasennosta poikkeavat vartalon, käden ja 
pään asennot

 Tukemattomat tai hankalat käden asennot

 Tietokone ja työ vie ajantajun – tauotusta liian 
harvoin

 Tarkkuusvaatimus vastuullisessa työssä, 
asiakaskontaktit, työmäärät – lisääntynyt 
henkinen kuormittuminen – lihasjännitys lisääntyy

 Työntekijän fyysiset ominaisuudet ja elintavat
Lähde: www.salli.fi 



Mitä keholle tapahtuu tässä 

asennossa?

 Olkapäiden eteen työntyvä asento, kurkottelu eteen tai 
kyynärpäät keskilinjan takana: Vaikuttaa myös niskan asentoon 
(kirjanpitäjän kyhmy) ja olkanivelten asentoon

 Vartalo eteen kallistunut: Selän lihasten staattinen työ lisääntyy 
vartalon painon kannattelusta

 Lantion asento taakse kallistunut: Vaikutus koko ylävartalon ja 
niskan ryhtiin- alaselkä pyöristyy, välilevypaine kasvaa

 Liian korkealla / matalalla istuminen
 Korkealla ei hyödynnetä selkänojaa oikein, epämukavuus 

takareisissä, alaraajojen aineenvaihdunnan ongelmat
 Matalalla alaselän pyöristyminen vaarana, samoin makuuasentoon 

liukuminen

Liikakuormitus!!





Pään asennon 
vaikutus-
niskan 
kuormitukseen



Työtuolin säädöt kuntoon:

 Istu työtuolin perälle ja säädä tuolin korkeus ensin niin 
alas, että jalat ovat tukevasti lattialla 

 Säädä istuimen syvyys siten, että selkä tukeutuu 
selkänojaan, eikä tuolin etureuna paina polvitaipeita. 
Syvyyttä voit säätää joko istuinpintaa tai selkänojaa 
siirtämällä. 

 Säädä selkänojan korkeus - ristiselän tuen täytyy tuntua 
alaselän notkon kohdalla. 

 Säädä selkänojan kaltevuus. Sopivan kaltevuuden 
selkänojaan ja istuinpintaan löydät vain kokeilemalla. 
Kumpaa tahansa kallistamalla vartalon ja reiden välinen 
kulma suurenee, mikä vähentää lanneselän kuormitusta. 

 Säädä käsinojat siten, että kun hartiat ovat rentoina ja 
olkavarret lähellä vartaloa, kyynärvarret asettuvat 
mukavasti käsinojille ja pääset lähelle työpöytää. 

 Säädä työtason korkeus siten, että kyynärvarret ovat 
näppäimistöllä tai työpöydällä noin vaakatasossa. 
Tässäkin juuri sinulle sopiva korkeus löytyy vain 
kokeilemalla. Jos työtasossa ei ole korkeussäätöä, säädä 
tuolia korkeammalle. Tällöin voit tarvita jalkatuen. 

 Opettele säädöt hyvin ja käytä niitä monipuolisesti 
tukemaan erilaisia asentoja. Älä unohda tuolin 
keinumekanismin käyttöä. 

Lähde: Työterveyslaitos, www.ttl.fi

http://www.ttl.fi/


Seisten tai satulatuolilla:

• Satulatuolilla istuessa 
vartalon ja reisien välinen 
kulma n. 120-128 astetta

• Seistessä välilevypaine 
kevenee, koska jalat 
kantavat osan painosta

• Kyynärvarret tukeutuvat 
työtasolle 90 asteen 
kulmassa molemmissa 
työasennoissa



Matto parantaa seisomamukavuutta ja 

joustava alusta vähentää alaraajojen ja selän 

väsymistä seisomatyössä



Näytön sijoittaminen:

 Suoraan eteen

 Silmien tason alapuolelle yläreuna

 Apunäytön paikka; dominoivan    silmän 
puolelle

 Apunäytön paikkaa voi myös vaihdella

 Silmän hallitsema katselukulma on noin 30’, 
loppu joudutaan tekemään niskalla

 Muista myös, että voit kääntää tuolia!

 Kaksi näyttöä: Sijoita eniten käyttämäsi 
ohjelmat edessäsi olevalle näytölle

 Mieti, kuinka kauas sivulle voit sijoittaa 
ikkunoita



Tarkkaavaisuuden ja 
työmuistin perusrajoituksia 
ja  kuormittavia tilanteita

• Perusrajoitukset

• Huomion voi tehokkaasti suunnata yhteen asiaan 
kerrallaan, huomion  vaihtelu tehtävien välillä altistaa 
virheille ja hidastaa

• Työmuistikapasiteetti 3-4 yksikköä, tieto hiipuu noin 
puolessa minuutissa, jollei sitä kerrata

• Kuormittavia tilanteita

• Puhehäly, liikkuvat kohteet, vilkkuvat kohteet

• Työtehtävä häiriintyy: keskeytykset, tehtävästä 
toiseen siirtyminen,  poikkeamat (ei rutiineja)

• Painetta kiirehtiä, useita yhtäaikaisia tehtäviä

• Useamman yhtäaikaisen tehtävän ajoittaminen



Vähennä muistikuormaa:

Karsi hälyä

 Hiljennä puheääniä

 Vältä laulettua  musiikkia

 Käytä peiteääniä  

 Karsi ylimääräisiä kuvia

 Vähennä liikkuvia  kohteita

 Poista näytöllä  välkkyvät  kohteet



Taukoliikkeet
• 1% työajasta taukoliikuntaan 

käytettynä vähensi tilastollisesti 
merkitsevästi tuki- ja liikuntaelinoireita 
ja jännityspäänsärkyjä, väitös v. 2008-
Tuulikki Sjögren

• Tauot ja elpymisliikunta ovat keinoja 
ylikuormittavien töiden haittojen 
ehkäisemiseksi; kokonaiskuormitus 
pysyy tasolla, joka on kuormituksen 
kannalta sopiva

• Kehon kaikki kudokset ja myös aivot 
tarvitsevat happea

• Taukoliikuntaliikkeitä ja maksuton 
muistutus sähköpostiin: 
www.selkakanava.fi

http://www.selkakanava.fi/


Fyysisen kunnon 
ylläpitäminen tukee 
työssä jaksamista:

 Yksittäinen liikuntasuoritus toimii 
erinomaisena stressin katkaisijana. 

 Fyysisen kunnon kehittyminen 
edistää palautumista ja tukee 
stressinhallintaa. 

 Hyväkuntoinen keho kuormittuu 
vähemmän kuin huonokuntoinen. 

 Hyväkuntoinen palautuu 
tehokkaammin kuin 
huonokuntoinen.

 Miten sinä palaudut stressistä? 



Miten työssä palautumista 
voidaan edistää?
 Pidetään kiinni kiireettömistä tauoista

 Etätöissä voi hetkeksi laittaa silmät kiinni ja rentoutua

 Muokataan etätyön aikataulut realistisiksi

 Lyhyt taukojumppa piristää mieltä ja kehoa

 Kokoukset esimerkiksi sohvalla tuetussa asennossa, jos 
sinun ei tarvitse kirjoittaa? 

 Pidetään kiinni vapaa-ajasta. Asetetaan takaraja, 
jolloin lopetetaan etätyöskentely. Etätyömateriaalit 
kaappiin työn päätyttyä, pois silmistä?

 Etätyön kuormituksen rytmittäminen; varmistetaan 
kiireisen jakson päätyttyä voimavarojen 
palautuminen riittävällä palautumisajalla ja vapaa-
ajalla



Hyvinvointia 
arjessa

Sopivasti kuormittava työ

Palautuminen ja hyvä uni

Sopivasti kuormittava liikunta
Hyvä ravinto ja oikea ateriarytmi



Kiitos


