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Sisältö

• Mitä on teknostressi?

• Miten hallita teknostressiä – keinoja käytännössä?

• Miten ottaa haltuun teknologia ja ylläpitää 

työhyvinvointia?

• Viestintä ja sen haasteet työyhteisössä esimerkkinä

• Kirjallisuutta ja poimintoja tuoreista tutkimuksista 
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Teknostressi (1)

• Teknostressillä tarkoitetaan stressiä, jonka aiheuttaa

ICTn käyttö työssä. Information and Communication 

Technology = ICT. (Nimrod 2017).

• Tietokoneen jatkuvan käytön aiheuttama stressi. 
https://www.suomisanakirja.fi/teknostressi

• Teknostressi Caro & Sethi 1985: teknostressi on koettu, 

dynaaminen, mukautuva tila henkilön ja ympäristön

välillä, johon vaikuttaa sosiopsykologiset prosessit ja 

teknologinen ympäristö.

• Teknostressi on yksi työstressin muoto (Mäkiniemi 2017).
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Teknostressi (2)

• tietointensiivisyys on lisääntynyt > Stressiä aiheuttaa 

tarve mukautua kehittyvään informaatioteknologiaan ja 

sen aiheuttamiin fyysisiin, sosiaalisiin ja kognitiivisiin 

vaatimuksiin. Tätä kutsutaan teknostressiksi. 

(https://etajohtaminen.fi/2017/03/15/mita-on-teknostressi/)
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Teknostressi sote-alalla (Vehko ym. 2018)

• Tietojärjestelmien käyttö kuormittavuus potilastyössä / 

tietojärjestelmien vaikutukset henkilöstön hyvinvointiin

– tekniset ongelmat

– helppokäyttöisyys / potilasturvallisuus

– yhteistyö (organisaatioiden välinen / sisäinen)

– palautteen antaminen tietojärjestelmistä

– osaaminen (koulutus, tuki)
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Ratkaisuja (1) – Huolehdi ajoissa työtavoistasi 

tiimissä.

• Informaatioergonomia voi olla ratkaisu. Miten voimme 

hallita tietokuormaa päivittäisessä arjessa? 

• Stressiin vaikuttavia tekijöitä i) työn organisointi, ii) 

organisaatiokulttuuri, iii) organisaation käytännöt, iv) 

johtaminen ja v) tiimien sisäiset käytännöt. 

Järjestä työssä:

>Selkeät tavoitteet

>Pelisäännöt vuorovaikutukselle ja yhteistyölle

>Riittävä vapaus oman työn hoitamiseen

>Yhteydenpito muiden kanssa

>Riittävä tuki ja palaute työssä edistymisestä

>Säännöllinen seuranta
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Ratkaisuja (2) – Miten itse pidät työkyvystäsi ja 

asenteestasi huolta?

• Pidä huoli omasta työkyvystä, mieti asennettasi ja 

yleissivistä itseäsi uudesta teknologiasta.

• Työntekijät otetaan mukaan kehittämään työtä ja 

teknologian käyttöön ottoa.

• Jo osaava opastaa muita >vertaistuki on keskeistä.

• Hyvä palaute kohderyhmältä palkitsee ja motivoi.

https://www.proliitto.fi/prostoori/tyo-ja-talous/teknostressi-vai-teknoimu-valitse-itse
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Ratkaisuja (3) – Mieti viestintätapojasi.

• Mikä on organisaationne tapa viestiä? Onko olemassa 

nopean ja hitaan viestinnän tavat?

• Riekki 2018 (https://filosofianakatemia.fi/blogi/taltuta-teknostressi-viisaammalla-

viestinnalla)

>kaikki sitoutuvat ja tietävät viestintätavat

>milloin pikaviesti, milloin puhelu, milloin email?

>miten nopeasti odotetaan vastausta?

>mahdollistaa keskittymisen työhön.

Olennaista hitaassa ja nopeassa viestinnässä ei ole väline, vaan 

selkeät jaetut oletukset, jotka ohjaavat yhteistä viestintää työyhteisössä 

lisäämällä nopean reagoinnin tehokkuutta ja mahdollisuutta keskittyä.
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Ratkaisuja (4) - Voit itse vaikuttaa.

• Pirkkalainen 2018 Teknostressistä, sen haittapuolista ja 

keinoista hallita.

> Muuta asetuksia: Ilmoitus- ja yksityisyysasetuksia muuttamalla voit karsia jatkuvien ärsykkeiden 

määrää, jotka keskeyttävät työn tekemisen sekä illalliset perheen kanssa. Aina ei tarvitse olla 

saavutettavissa.

> Muuta tietotekniikan käyttötapoja: Ajoittamalla ja keskittämällä laitteiden ja sovellusten käyttöä 

tiettyihin hetkiin voit pienentää keskeytysten määrää ja parantaa keskittymiskykyä.

> Muuta omia reaktiotasi: Positiivista suhtautumista stressaaviin tilanteisiin voi harjoittaa 

tietoisesti.
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Tutkimustuloksia (1):

• ICTn käyttö on yhteydessä työelämässä stressiin ja burnout:iin. Ei löydetty 

selkeää yhteyttä iällä ja teknostressillä. Kuitenkin havaittiin yhteydet keski-

ikäisillä selkeimmiksi teknostressiin ja erityisesti tähän ikäryhmään on syytä 

kiinnittää huomiota teknostressin ehkäisyssä toimenpitein (Berg-Beckhoff ym. 

2018)

• Mobiilipotilastietojärjestelmän (mbtj) ja teknostressin yhteyttä on tutkittu. 

Lääkärit eivät havaitse teknostressillä ja mptj:llä yhteyttä. Kuitenkin mptj:ää

käytettäessä  luottamus omiin kykyihin sekä järjestelmän kompleksisuus 

vaikuttaa lääkärien teknostressin tuntemiseen. Vastaavasti järjestelmän 

koettu luotettavuus ja käyttökelpoisuus eivät ole yhteydessä teknostressiin. 
(Liu ym. 2017)

• Teknostressiä voidaan mitata kyselylomakkeella. Kyselyssä on viisi 

kategoriaan; ylikuormitus, tulva/hyöky, monimutkaisuus, 

yksityisyys/oma rauha, ja mukaan ottaminen. Lomake on hyödyllinen 

erityisesti vanhempien ikäluokkien työhyvinvoinnin/jaksamisen arvioinnissa. 
(Nimrod 2017)
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Teknorasitus ja teknoaddiktio:

Teknostressikokemukset ovat yhteydessä teknorasitukseen ja liialliseen sekä 

pakonomaiseen teknologian käyttöön.

Paljon ja vähän ICT:tä käyttävien välillä on eroja teknostressin luonteessa, työn 

vaatimuksissa ja työn/henkilön resursseissa. 

Teknorasitukseen ovat yhteydessä työkuorma, roolisekavuus, tunnekuorma, 

kiusaaminen, ICT-esteet, autonomian puute työssä, johtajuuden ongelmat, mentaalisten 

voimavarojen puute ja sosiaalisen sekä ICT tuen puute.
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• Teknostressi sisältää stressitekijöitä: 

ympäristöstä (valo, melu yms.), yksilöstä (työkuorma, roolikonflikti 

yms.), sosiaalisesta ryhmästä (esim. ristiriita henkilökohtaisissa 

arvoissa, normeissa, vertaistuen puute), organisaatiosta (sääntöjen ja 

ohjeiden puute yms.), ja teknologiasta (ohjelmien käyttöön oton 

helppous).
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Tutkimustuloksia (4):

• Teknostressitekijät ja suorituskyky ovat negatiivisessa 

yhteydessä keskenään (Tarafdar ym. 2014).

• Tekostressiä luovat tekijät vähentävät työtyytyväisyyttä. 

Tämä johtaa työhön sitoutumattomuuteen ja jatkuvuuden 

ongelmiin työhön sitoutumisessa. Päinvastoin 

teknostressin ehkäisijät lisäävät työtyytyväisyyttä ja 

työhön sitoutumista. Lisäksi ikä, sukupuoli, koulutus ja 

tietokoneen käytön varmuus vaikuttavat teknostressiin 
(Ragu-Nathan ym. 2008).
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Tutkimustuloksia (5):

• Informaatioergonomia on kehittyvä ergonomian ala joka

keskittyy työkuorman hallintaan

informaatiotietotulvatehtävissä. 

• Viisi “avainulottuvuutta” tunnistetaan

informaatioergonomiassa:

i) tietotyöhön liittyvät tekijät, ii) monien tehtävien tekeminen

samaan aikaan, iii) keskeytykset työssä, iv) tavat hallita

tietotulvaa v) koettu työn hallinta, ja vi) tuotteliaisuus.
(Franssila ym. 2016)
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Vinkkejä

Ajanhallinta asiantuntijan työssä: Työterveyslaitoksen 

linkki:

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/12/ajanhallinta-

asiantuntijatyo.pdf
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Pohdintakysymys omaan työyhteisöön:

Miettikää pienissä ryhmissä oman työyhteisön teknologian 

käyttöä ja kokemuksia? Minkälaisia tukirakenteita teillä on 

kehitetty tai olisiko niille tarvetta?

20.4.2018Etunimi Sukunimi18


