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Koronapandemian aika on muuttanut monia asioita työpaikoilla ja aivotyössä. Aivotyön osatehtävien
yleisyys sekä niiden innostavuus ja kuormittavuus voivat olla eri tasolla kuin aikaisemmin ja eri tekijät voivat
korostua, kun olosuhteet ovat muuttuneet. Tarvitsemme tietoa siitä, mitkä tekijät korostuvat kotona
etätöissä ja poikkeuksellisissa oloissa työpaikoilla ja mitä uusia työn sujuvuutta ja hyvinvointia edistäviä ja
estäviä tekijöitä korona-ajan aivotyöhön liittyy. Tieto on tärkeää, jotta voimme tunnistaa tilanteita ja
olosuhteita, joissa aikaisemmat työn sujuvuutta ja hyvinvointia edistävät ratkaisut eivät sellaisenaan toimi,
vaan tarvitaan uudenlaisia kognitiivisen ergonomian ratkaisuja.
Työterveyslaitos laajentaa Aivotyöaineiston keruuta avaamalla Aivotyö poikkeusaikana ja sen jälkeen
-kyselyn, joka sisältää työn kognitiivisia osatehtäviä selvittäviä kysymyksiä sekä etäaikana työskentelyä
selvittäviä kysymyksiä ja vastaajaan liittyviä taustatietokysymyksiä. Kohderyhminä ovat organisaatiot, joissa
koronapandemian vuoksi toimitaan poikkeusoloissa ja etätyö on merkittävästi lisääntynyt, esimerkiksi tahot,
joissa toimisto/asiantuntijatyö korostuu tai toimitaan opetusalalla.
Kysely toteutetaan useana osatoteutuksena. Kysely toteutetaan 1) jatkotutkimuksena organisaatiossa, joka
on aikaisemmin osallistunut interventiotutkimukseen SujuKE –

Sujuvuutta työhön kognitiivisella

ergonomialla, 2) osana Työterveyslaitoksen tutkimus- tai kehittämishanketta, 3) Aivotyökyselypalvelun
puitteissa tai 4) esimerkiksi järjestön jäsenille. Kyselyn toteuttamiseen osallistuvan tahon on mahdollista
saada ryhmätason kooste osatuloksista.
Kysely voidaan toteuttaa kertaluonteisena tai seurantana. Poikkeusajan kyselyn toteutusajankohta voidaan
järjestää tammikuusta 2021 lähtien siihen saakka, kunnes poikkeusajan työskentelystä palataan normaaliin.
Poikkeusajan jälkeen mahdollinen seurantatoteutus voidaan järjestää samansisältöisenä vuosien 2021-2022
aikana, kun työpaikkaa koskeva etätyösuositus tai muu erityisjärjestely on purettu. Kyselyyn kutsuttaville
lähetetään tarkempaa tietoa kyselyn ajankohdasta ja siihen vastaamisesta.
Aivotyö poikkeusaikana ja sen jälkeen -aineistossa yhdistetään kyselyn eri osatoteutukset. Aineistoa
tarkastellaan yli 11.000 vastaajaa sisältävän Aivotyökyselyn perusaineiston valossa. Organisaatiokohtaisia
tuloksia voidaan tarkastella myös suhteessa saman organisaation aikaisempiin tuloksiin. Koko aineiston
tuloksista kerrotaan Poikkeusolojen uudet ja kekseliäät työkäytännöt ja selviytymistarinat näkyviksi verkkosivun
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tutkimushanketta.
Lisätietoa Aivotyö poikkeusaikana ja sen jälkeen -aineiston keruusta.
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