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PSYYKKISET JA SOSIAALISET TEKIJAT NAYTTOPAATETYOSSA 

1. Nayttöpaatetyön tarkastelukehikko 

Nzyttöpazte on se automaattisten tietojenkasittelyjarjes- 

telmien nzkyvin osa, jonka kanssa kymmenet tuhannet työn- 

tekijtit lahes kaikilla ammattialoilla jo ttina paivana jou- 

tuvat työssaan tekemisiin. Paatteiden lukumaaraksi voita- 

neen arvioida n. 25-30 000. Lahdettaessa pohtimaan nayttö- 

paatetyön hyviä ja huonoja puolia työsuojelullisessa mielessa 

ja työntekijäin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvana teki- 

jana on todettava, että nayttöpaate sinansa liittyy laa- 

jempaan työelaman kehityssuuntaan, automaation etenemiseen 

yha uusille aloille. Nopein kehitys on talla hetkella ta- 

pahtumassa toimistoaloilla erilaisten tekstinkasittelyjar- 

jestelmien myöta. Teollisia, hallinnollisia ja tutkimus- 

ja asiakaspalveluun liittyvia sovelluksia on ollut kaytössa 

jo noin vuosikymmenen ajan. 

Paatteen kayttötavan mukaan erotetaan toisistaan tietojen 

tallentaminen ja ns. keskusteleva paatetyöskentely. Tallen- 

nus ei suurestikaan poikkea perinteisesta lavistystyöst3: 

kyse on merkkien, koodien nopeasta siirtamisesta lomakkeil- 

ta nappäimistön avulla tietokoneen muistiin. Kokopaiva- 

toimisena tama edellyttaa pitkalti samojen työn sisaltöön, 

työasentoihin, tauotukseen ja työjarjestelyihin liittyvien 

tekijäin huomioonottoa kuin lavistys- ja konekirjoitus- 

työssakin. 



Keskustelevassa paatetyöskentelyssä tieto kulkee kahteen 

suuntaan. Yksinkertaisessa keskustelevassa työssä paatteen 

kayttajä kysyy asioita tietokoneelta, joka toimii tavallaan 

muistivarastona. Monimutkaisimmillaan keskustelevassa työs- 

kentelyssä niin käyttäjä kuin tietokonekin voivat antaa 

tehtavia toisilleen, pyytaa lisätietoja tarvitessaan, kor- 

jata toistensa virheitä jne. 

Tietojen syöttö ja kysely voi tapahtua myös asiakaspalvelu- - 
tilanteessa kuten vakuutusyhtiöiss~, matkatoimistoissa tai 

pankeissa. Kaikelle keskustelevalle työlle on leimallista, 

että paate on selvasti työntekijan varsinaisen paätehtavan 

suorittamisen apuvaline. Oma ryhmänsä ovat teollisuuden 

valvonta- ja ohjaussovellukset, joissa paatteen kayttö 

on tiedonkulultaan vastakkainen atk-tallennukseen verrat- 

tuna. Työntekijän tehtävänä on tietokoneen antamien tie- 

tojen seuraaminen ruudulta ja tarvittaessa toimenpiteisiin 

ryhtyminen kun prosessin kulussa tapahtuu hairiöita. 

Yhdistelmä tallennus- ja keskustelevasta paätetyöskente- 

lystä on tekstin-, sanojenkäsittely, joka on merkitsemassá 

suurta muutosta toimistotyöss~ konekirjoituksen osalta. 

Tulevaisuudessa ennustetaan tekstinkasittelyn ja atk:n 

yhdistyvan, jolloin kaikki työyksikön tietojenkasittely- 

tarpeet hoidetaan saman teknisen järjestelmän puitteissa. 

Nayttöpäatetöiden erilaisuus merkitsee sita, että myös 

niiden vaatimukset ja mahdolliset pulmat vaihtelevat suu- - 
resti. Niinpä esimerkiksi aika, jonka työntekija paatteella 

työvuoron mittaan viettää, vaihtelee suuresti eri tehtavis- 

SS. Edelleen työasennot ja paaasialliset katselukohteet 

ovat erilaiset. Tallentqja suuntaa katseensa suurimmaksi 

osaksi konsepteihin, prosessinvalvoja tai liikenteenohjaaja 

sita vastoin kuvaruutuun. Tekstinkäsittelyssa silmien kan- 

nalta ovat konsepti ja kuvaruutu likimain yhtä tarkeita. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että paatetyön ominaisuuksia 



ja vaikutuksia ei tule tarkastella yksinomaan näyttöpäät- 

teen ja siihen liittyvien laitteiden ja kalusteiden nakö- 

kulmasta. Työntekijän kannalta yhta merkityksellisia ovat 

ensiksikin ne ohjelmistot ja työmenetelmät, joita kulloin- 

kin sovelletaan. Edelleen on otettava huomioon työntekija 

tarpeineen ja hanen ammatillinen asemansa ja kehitysnaky- 

mansa. Lisaksi on tunnettava ihmisen tiedonsiirron ja ns. 

psykofysiologisten toimintojen kuten havaitsemisen, muis- 

tin ja vireystilan saatelyn perusperiaatteet ja rajoituk- 

set. Lahtökohtana on, etta työjarjestelyilla voidaan vai- 

kuttaa ratkaisevasti työn sisältöön ja työkokonaisuuteen, 

olipa kyse työskentelysta nayttöpaätteellä tai ilman. 

laitteisto 
kalustus 

työmenetelmat 
työn si~aitö 

ammatillinen asema 
koulutus 

ihmisen psykofysio- 
logiset ominaisuu- 
d e t  1 

. 

2. Ihminen tiedonkäsittelijänä 

Näyttöpaatetyö on tyypillinen ihminen-kone -jarjestelman 

tiedonkäsittelytehtävä, jossa ihmisen tehtaväna on vastaan- 

ottaa, taltioida, jasentaa ja arvioida tietoa. 

Silma pystyy sopivissa valaistusolosuhteissa periaatteessa 

vastaanottamaan lähes rajattoman määrän tietoa ulkomaail- 

masta. Ratkaisevaa onkin, miten keskushermosto, aivot,sen 

kykenee vastaanottamaan, tulkitsemaan, tekemäan paatöksia 

ja antamaan käskyjä toimeenpaneville elimille, paatetyössa 

nappäimistöa käyttäville kasille. Oppiminen ja muisti ovat 

tiedonsiirrossa keskeisia. Ihmisen ns. lyhytkestoiseen 



muistiin paasee osa tiedosta. Kuitenkin tämän muistin kapa- 

siteetti on hyvin pieni, käytannössä vain 5-6 merkityksel- 

tSSn erilaista asiaa, esimerkiksi numeroa. Tietoa kertaa- 

malla tietoaines saadaan säilymä3n ja siirtymaan pitka- 

kestoiseen muistiin, jossa se säilyy myöhempäa kayttöä 

varten. Tam3 ihmisen muistivarasto on kaiken toiminnan 

ja oppimisen perusedellytys. 

Ihmisen vireystila vaihtelee mm. vuorokaudenajan, terveyden- 

tilan ja lääkeaineiden mutta myös tehtävan luonteen ja 

vaikeuden mukaan. Näyttöpäätetyössä näköarsykkeiden mäarä 

ja laatu ovat keskeisia. Nimenomaan tarkkuutta vaativissa 

valvontatehtävissä saattaa valppaus herpaantua jo 15-30 

minuutin jälkeen, mika edellyttaä lyhyttä lepotaukoa tai 

tehtävän vaihtumista. 

Näyttöpäätetyössä edellä sanottu merkitsee mm. työn suun- 

nittelun ja järjestelyjen kannalta seuraavaa: 

- yhtäaikaa esiintyviä erilaisia Srsykkeita ja tietoja 

tulisi olla mahdollisimman vähan 

- tärkeät ärsykkeet tulisi tarjota eri aistikanavia 

myöten, esim. valo ja aanimerkki valvomossa,samanaikai- 

sesti 

- tallennettavien koodien ryhmittely ja jaksottelu 

- kriittisten toimintojen varmistus näppäimistöllä 

- merkkien, tekstien ja kuvioiden ryhmittely ruutuun, 

värien harkittu käyttö 

- konseptien ja syötelomakkeiden luettavuuden parantaminen 

- valaistuksen säatö, heijastusten, häikaisyn ja melun 

poistaminen 

- oikeiden työasentojen opetus ja laitteiden sSadöista 

huolehtiminen jatkuvasti 

- riittävä tauotus ja mahdollisuus itse vaihdella työtah- 

tia. 



3. Inhimilliset tarpeet työssä 

Vaikka paätetyöskentely on olennaiselta osin informaation- 

kasittelya, on se nähtävä myös laajemmasta perspektiivista. 

Työntekijan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvat hanen tar- 

peittensa huomioonotto työssa, olipa se luonteeltaan mil- 

laista tahansa. Eniten tutkittuja haitallisia psyykkisiä 

kuormitustekijöitä ovat työtehtävien yksipuolisuus, suuret 

tarkkaavaisuusvaatimukcet, itsemääräamisen puute, ulkopuo- 

lelta mäaraytyvä kiivas työtahti, sidonnaisuus työproses- 

siin, työn vähäinen arvostus, yksintyöskentely, vuorotyö 

ja epäselvyys oman työn tavoitteissa. 

Yhteenvetona useimmin esitetyista tarpeista, joita talla 

hetkellä pidetään tärkein3 työssä, voidaan esittää seuraa- 

vat: 

Työn sisällön tulisi olla muutakin kuin luonnol- 

lista kestävyyttä vaativaa ja tarjota sopivasti 

vaihtelua. 

Työssä tulisi olla mahdollisuus oppia ja jatkaa 

tätä oppimista. 

Työntekijan tulisi voida tehdä paätöksia ainakin 

rajatulla alueella, jonka tuntee omakseen. 

Työstä tulisi saada arvostusta niin esimiesten 

kuin työtoverien taholta. 

Työntekijällä tulisi olla mahdollisuus nähdä oman 

työnsä yhteys laajempaan kokonaisuuteen niin omas- 

sa työorganisaatiossa kuin yhteiskunnassakin. 

Työntekijan tulisi saada palautetta omasta työstaan. 

Työ tulisi voida yhdistä3 tulevaisuuden odotuksiin 

ja siinä tulisi olla mahdollisuus kehittya ja 

käyttää kykyjään hyväkseen. 

Työssa tulisi olla mahdollisuus sosiaalisiin kon- 

takteihin ja tuen saantiin työtovereilta. 



Lueteltujen tarpeiden tyydyttämiseen vaikuttavat mm. työ- 

ympäristö, työn sisältö, työn organisaatio, työmenetelmät, 

palkkaus ja sosiaaliset suhteet työssa niin esimiehiin 

kuin työtovereihinkin. Näma tekijat heijastuvat paitsi 

työtilanteessa myös työn ulkopuoliseen elämään. 

4. Psyykkistä kuormitusta aiheuttavat tekijat nayttöpääte- 

työssa 

Psyykkisellä kuormituksella tarkoitetaan tavallisesti 

ihmisen kykyjen käyttöä työtilanteessa ja niitä vaatimuk- 

sia, joita työ asettaa ihmisen toiminnoille. Pelkistaen 

kuormituksen lajit voidaan esittää seuraavasti: 

1. Määrällinen alikuormitus: työssä on liian vahan 

tehtävää normaalin vireyden yllapitamiseksi. 

2. Laadullinen alikuormitus: työ vaatii tekijältaän 

liian vahan, se on liian yksipuolista ja edellyt- 

tää vain joidenkin psyykkisten toimintojen yksin- 

omaista käyttöä. 

3. Määrällinen ylikuormitus: työssä on liikaa teh- 

täviä käytettävissä olevaan aikaan nahden. 

4. Laadullinen ylikuormitus: työ edellyttaa liian 

mutkikasta ja nopeaa paatöksentekoa ja toimintaa. 

Syynä tähän voi olla se, että työssa joudutaan 

havainnoimaan liian monia asioita yhtä aikaa tai 

että tarvittava tieto on vaikeasti saatavissa; 

työ ei ole sopivassa suhteessa työntekijän tie- 

toihin ja taitoihin. 

- 
Seuraavassa esitetään joitakin tutkimuksin todettuja psyyk- 

kistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä, jotka saattavat 

voimakkaina tai kauan jatkuessaan muodostua näyttöpäätteel- 

1ä työskenteleville rasittaviksi. 



Uuteen teknologiaan siirtymiseen liittyvia: 

- pelko työn menetyksestä, poisrationalisoinnista 

- ammateissa ja työtehtävissä tapahtuvat muutokset 

- uusiin laitteisiin liittyvät pelot ja eptitietoisuus 

niiden vaikutuksista esim. terveyteen 

- vaikutusmahdollisuuksien puute uudistusten suunnitte- 

lussa ja toteutuksessa 

- riittävän laaja-alaisen koulutuksen puute 

Laitteiden toimintaan ja kayttöön liittyvia: 

- häiriöt ja käyttökatkokset 

- odotusajat 

- keskustelun loogisuuden vaatimus asiakaspalvelutilan- 

teessa 

- kilpailu laitteen nopeuden kanssa 

Työorganisaatioon liittyviä: 

- työtahdin kytkeytyminen laitteistoon 

- muutokset työnjaossa 

- vuorotyö, yksintyöskentely 

- työsuorituksen entistä yksityiskohtaisempi valvonta 

Työn sisältöön liittyviä: 

- työn psyykkinen rasittavuus 

- suuret tarkkaavaisuusvaatimukset 

- rutiinitehtävien määrän kasvu 

- muutokset ammattitaitovaatimuksissa liian suuret 

Työntekijäin kuormittumiseen vaikuttavat edellisten ohella 

luonnollisesti työympäristön ominaisuudet, joista keskei- 

siä ovat mm. melu maisemakonttoreissa seka työasentoon ja 

laitteiden sijoitteluun ja säätöön liittyvät tekijat. Usein 

on kyse tiedotuksen, opastuksen ja koulutuksen puutteelli- 

suuksista. Vuorotyöhön ja yksintyöskentelyyn liittyvat on- 

gelmat nivoutuvat vireyden ja toimintavalmiuden ylläpidon 

vaikeuteen eritoten valvomotyössä. 



Kaiken kaikkiaan näyttöpääte sinänsä on yksityiskohta, jonka 

merkitystä saatetaan joissakin tapauksissa liioitella. Tek- 

niikan, ohjelmistojen ja laitteistojen ei sinällaän tar- 

vitse olla ratkaisevia tai muuttumattomia. Fyysisten ja 

psyykkisten haittojen poistaminen ja terveellisen, tur- 

vallisen ja kehittävän työn tarjoaminen edellyttäa huomion 

kiinnittämistä työn, työolojen ja työjärjestelyjen koko- 

naisuuteen. Kun otetaan riittävästi huomioon työntekijäin 

ominaisuudet ja tarpeet, voidaan luoda riittavän monipuo- 

linen ja työntekijtin itsensä opittavissa ja hallittavissa 

oleva työkokonaisuus, jossa näyttöpatite ei sido ja rajoita 

vaan on hyvä työn suorittamisen apuväline. 

Näyttöpäätetyöta käsittelevät Työterveyslaitoksen 

Ergonomia-tiedotteet 4 ja 5/77, 5/79 ja 5/80. 


