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Tavoite:

Ymmärrämme keskeytysten vaikutukset aivotyölle.
Tunnistamme keskeytysten aiheuttajat ja

edistämme työrauhaa.

Muistiin painaminen vaatii keskittymiskykyä.
Asia, johon emme kiinnitä huomiota, ei
todennäköisesti myöskään tallennu muistiin.
Monesti arjen hajamielisyys ei ole merkki
varsinaisesa muistiongelmasta vaan siitä, että
mielemme on ollut harhautunut.

Huotilainen, M. ja Moisala, M. 2018

Keskittymiskyvyn elvytysopas

Lisämateriaalia:
Huotilainen, M. ja Moisala, M. 2018 Keskittymiskyvyn elvytysopas

Aiheeseen virittäviä kysymyksiä:
• Miten muutamme keskeytysten kulttuuria?
• Mistä keskeytykset johtuvat?
• Miten saan keskittymistä vaativille työtehtäville työrauhan?
• Miten huomioin muiden työrauhan?

Miten pystyn hoitamaan
työtehtäväni mahdollisimman
keskittyneesti?

Miten otan huomioon
työkavereiden tarpeet?

Keskeytysten kulttuurin
muuttaminen vaatii oman
työn suunnittelun lisäksi
yhdessä sopimista
työskentely tavoista.

Siirtymät ovat aivoille
kuormittavia. Jos keskeytys
tapahtuu omasta tahdosta, se
voi olla hyvä asia. Esimerkiksi,
jos pähkäilee jonkin asian kanssa
pitkään, eikä pääse siinä
eteenpäin, niin pieni tauko voi
auttaa löytämään ratkaisun.

Tiina Parviainen,
Aivotutkimuskeskuksen johtaja

”Keskeytysten kulttuuri tekee

meistä tyhmiä”
3. Keskeytykset

- hukkaan heitettyä työaikaa Minna Huotilainen
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Aiheuta häiriöitä, kun osallistujat
ovat päässeet tehtävän alkuun.

Häiriöitä voit aiheuttaa:
• Kännykän soittoäänellä
• Soittamalla musiikkia

(youtube)
• Kysymällä esim.

pääkaupunkeja:
• Tokio, Japani.
• Jakarta, Indonesia.
• Peking, Kiina.
• Berliini, Saksa.
• Brasıĺia, Brasilia.
• Luanda, Angola
• hedelmiä, jotka alkavat A:lla jne

Tehtävän tarkoitus on

konkretisoida ulkopuolelta tulevien häiriöiden ja keskeytysten
vaikutuksia keskittymiseen sekä
herätellä keskustelua siitä, kuinka tärkeää hyvä työrauha on
keskittymistä vaativalle työlle.

Tehtävään tarvittavat välineet:

• Ruutujen laskeminen –tehtävälomake http://www.muistiterveys.�i/
materiaalit/hankkeen-vinkit/

• Kynät

Jaa jokaiselle osallistujalle kynä ja lomake (nurinpäin). Kaikki aloittavat
tehtävän yhtä aikaa. Tehtävää ei tarvitse ohjeistaa, osallistujat lukevat
ohjeen tehtävälomakkeelta.

Muistaminen vaatii keskittymistä

Muistintoiminta
Muistintoiminta voidaan jakaa kolmeen osaan aistimuistiin, työmuistiin
ja säilömuistiin. Osien yhteistyönä syntyy muistomme, tietomme ja
taitomme. Aistimuisti tuo aivoillemme tietoa aistien kautta.
Säilömuistissa taas on tallessa kaikki sinne tallentamamme asiat. Näiden
välissä toimii työmuisti. Se on mieleenpainamisen tärkein työväline ja
samalla muistin pullon kaula, koska työmuisti pystyy työstämään
samanaikaisesti vain muutamaa asiaa.
Muistamisen tärkein vaihe on mieleenpainaminen, joka tapahtuu
työmuistissa. Se, jääkö jokin asia mieleemme, riippuu siitä
keskitymmekö asiaan, olemmeko tarkkaavaisia, virkeitä ja onko meillä
motivaatiota asian muistamiseen. Mitä enemmän asiaa käsitellään
(kerrataan, yhdistellään, luodaan muistisääntöjä jne) työmuistissa, sen
varmemmin se jää muistiin ja sitä helpommin tieto on säilömuistista
haettavissa uudelleen käyttöön.
Lähde: https://www.uudenmaanmuistiluotsi.�i/�i/muisti-ja-muistisairaudet/muistin-
toiminta

Multitaskaaminen
Tutkimukset ovat osoittaneet, että tunne multitaskaamisesta on harhaa.
Aivot eivät voi tehdä tietoisesti montaa asiaa yhtä aikaa, vaan
tarkkaavaisuus pomppii tehtävästä toiseen. Kun aivot ovat jatkuvassa
pomppimisen tilassa, ne väsyvät ja ylikuormittuvat. Tutkimuksissa
puhutaan tehtävänvaihtokustannuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että
tehtävästä toiseen hyppääminen maksaa. Aivojen maksama hinta on
toisaalta tehtävien tekemisen hidastuminen ja virheiden määrän kasvu
ja toisaalta kuormittuminen. Tehtävästä toiseen hyppiminen on paitsi
tehotonta myös raskasta.
Lähde: Huotilainen ja Moisala. 2018 Keskittymiskyvyn elvytysopas

Lisämateriaalia:
https://www.terveyskyla.�i/aivotalo/aivot-ja-toimintakyky/muisti

Tehtävä 1
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Kuvassa 1. on havainnollistettu se, miten varsinaisen tai meneillään
olevan tehtävän ja keskeyttävän tehtävän vaihtamisessa on viivettä.
Ensimmäinen viive tapahtuu siinä kun varsinaisesta tehtävästä
siirrytään keskeyttävään tehtävään ja toinen viive kun palataan
jatkamaan varsinaista tehtävää (Trafton ym. 2003).

Lähde: Kalliomäki-Levonta, T. Ym (2016) Ratkaisuehdotuksia keskeytyvään työhön

Vv

VIDEO: Itseaiheutettu keskittymishäiriö
piinaa yhä useampaa, mutta loputtomasta
keskeytysten tulvasta voi päästä eroon

(Yle Areena)

Keskustelua videon pohjalta esimerkiksi:
• Millaisia ajatuksia video herätti?
• Mikä keskeyttää työtäsi?
• Onko sinun helppo keskittyä?

• Teetkö usein montaa asiaa yhtä aikaa?
• Oletko kadottanut kykysi rauhoittua?
• Onko nukkumaan rauhoittuminen vaikeaa?
• Huomaatko räplääväsi kännykkää elokuvan katselun aikana?
• Tuntuuko kirjan lukeminen niin tylsältä, että mieli harhailee jo

ennen kuin olet pääsyt ensimmäisen sivun loppuun?
• Tulviiko mieleesi jatkuvasti uusia hoitamattomia asiota?
• Huomaatko sählääväsi arjessa tai tekeväsi töissä toistuvasti

huolimattomuusvirheitä?

Lähde: Huotilainen ja Moisala 2018, Keskittymiskyvyn elvytyssopas

Keskeytykset vie aikaa ja turhauttaa
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ADT (attention de�icit disorder) - tarkkaavaavuushäiriötä
muistuttava käytösmalli, huom. virallista suomennosta ilmiölle ei ole

Ilmiöllä tarkoitetaan sitä, kun ihmisen tarkkaavaisuus alkaa herpaantua
samalla tavalla kuin kehityksellistä tarkkaavaisuushäiriöistä kärsivillä
ihmisillä. ADT:ssa ei ole kysymys neurologisesta häiriötilasta, mutta siitä
huolimatta käyttäytyminen muistuttaa tarkkaavaisuushäiriöisen
käyttäytymistä. ADT:stä kärsivän keskittymiskyky on siis heikko,
tunnuspiirteenä on itsensä keskeyttäminen.

Käytösmalli syntyy, kun henkilö on elänyt liian pitkään liian kiireistä
elämää: on multitaskannut, jättänyt tauot pitämättä, laiminlyönyt
nukkumista, hyppinyt asiasta toiseen.

Mekanismia ei tunneta, sen epäillään olevan yhteydessä primitiivisiin
reaktioihin elimistössä (pakene tai taistele-reaktio), ADT-tilassa uhka on
pitkäkestoisempi kuin nopea uhka. Elimistö on jatkuvasti varuillaan ja
valmiina hätätehtäviin.

Lähde: Huotilainen, M. ja Moisala, M. 2018 Keskittymiskyvyn elvytysopas, 8 - 9

Lisämateriaalia:
https://www.terveyskyla.�i/aivotalo/aivot-ja-toimintakyky/
keskittyminen-ja-tarkkaavuus

Mikä on keskittymiskykysi tilanne: Melu ja häly

Melusta aiheutuvaan
stressireaktioon voidaan
vaikuttaa hiljaisuudella. Varaa
hiljaisuutta jokaiseen päivään!
Tutkimusten mukaan jo muutaman
minuutin oleskelu luonnon
rauhassa alentaa verenpainetta ja
lievittää stressiä muutenkin.

Melun vaikutus:

• heikentää kuuloa ja aiheuttaa kuulovaurioita

• virittää elimistön hälytystilaan, jolla on vaikutuksia mm.
stressihormoneihin

• nostaa verenpainetta

• aiheuttaa unihäiriöitä

• heikentää oppimista, tarkkaavaisuutta, muistia ja
keskittymiskykyä

• vaikuttaa mielialaan aiheuttaen mm. hermostuneisuutta,
aggressiivisuutta, levottomuutta

• lisää sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin riskiä

Suomalaistutkimus: Puhemelu aiheuttaa stressiä ja häiritsee työntekoa.
https://yle.�i/uutiset/3-10963704

Häiritsevien äänien peittämiseen löytyy erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi
MyNoice -palvelusta, joka toimii suoraan selaimen kautta tai sovelluksena.
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Seurantalomakkeen käyttö oman työn
johtamiseenKuinka hallitsen keskeytyksiä?

Tehtävä 2

Keskeytysten hallinnassa
tehokkaimmat keinot löytyvät
yhdessä keskustelemalla ja rohkeasti
kokeilemalla. Keskeytysten
vähentäminen vaatii sitoutumista
yhteisiin sopimuksiin. On tärkeää
arvioida keinojen toimivuutta yhdessä,
jotta uudet toimintatavat eivät
heikennä työn sujuvuutta.

Keskity olennaiseen
Eisenhowerin laatikko - auttaa prioirisoimaan tehtäväsi

Nelikenttä saattaa olla hyvä työkalu miettiä mitä pitää tehdä nyt ja
mitä voi puolestaan siirtää tuonnemmaksi tai poistaa todo-listalta

kokonaan.

Työyhteisönä voitte keskustella esim. seuraavista asioista:

• Kuinka minimoida keskittymistä häiritsevät äänihäly, liikkuvat
kohteet tai muu kuvamelu?

• Miten teidän työyhteisösänne viestitetäään toisillenne, että teen
keskittymistä vaativaa työtä? Mikä on teidän ”ei saa häiritä”-merkki?

• Onko sovittu mahdollisuudesta rajoittaa viestintäkanavien käyttöä
tiettyihin aikoihin? Täytyykö olla koko ajan saatavilla?

• Minkä viestintäkanavan kautta viestitetään mitäkin asiaa? Mikä on
sallittu viive vastaamisessa?

• Millaiset ovat teidän työyhteisön etätyön yhteiset ohjeet ja käytännöt?

1. SUORITA HETI
• Tulee hoitaa mahdollisimman nopeasti
• Ennakoi varaamalla näille aikaa ennakkoon kalenteriin jokaiselle

päivälle

2. SUORITA MYO� HEMMIN
• Varaa oma aika kalenteriin

3. DELEGOI
• ”Tulipaloja” -voiko joku toinen tehdä?
• Hoida nämä suorita heti-ruudun jälkeen

4. SIVUUTA
Usein pikkusälää. Tee tehtävät silloin, kun löydät kalenterista tyhjää aikaa
tai ei
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VINKKI!

www.muistiterveys.fi -
sivustolta

voit tulostaa infosivut
taukohuoneen seinälle

4. Palautumisen merkitys työssäMuisti työssä -hankkeen materiaalia


