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Aivot&ovat&kaiken&inhimillisen&
toiminnan&taustalla

• Elintoiminnot,&havainnot,&muisti,&päättely,&
motoriikka,&tunteet,&tietoisuus,&vuorovaikutus ...



Aivot

KehoMieli

Aivojen kypsyminen
Aivojen rappeutuminen

Aivosairaudet

Kasvatus,7opetus
Harrastukset,7kulttuuri
Mielen kuormittuminen,7

sairastuminen

Liikunta,7fyysinen harjoittelu
Rentoutustekniikat,7meditaatio
Kehon sairastuminen,7ravinto



Aivot – yksilöllinen
käyttöliittymä maailmaan

Ihmisen käyttäytymisen
säätely

Kehon rooli
tiedonkäisttelyssä

Hyvä paha stressi

Ihmisten välinen
vuorovaikutustilanne



AIVOT – YKSILÖLLINEN
KÄYTTÖLIITTYMÄ MAAILMAAN



IHMISEN'
TOIMINTA,'

OPTIMAALINEN'
SUORITUSKYKY'

Ihmisen psykologia l.
kognitiivinen taso, havainnot,)

päättely,)tunteet

Ihmisen biologia l.'
fysiologinen/neurofysiologinen taso

Fysiologinen reagointi kehossa,)
keskushermoston reagointi

ihmisen lajityypilliset ominaisuudet,)evoluutio
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,)y
mp
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stö
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Kulttuuri,)ympäristö,)kasvatus



Aivot kehittyy perimän ja1ympäristön
tiiviissä vuorovaikutuksessa …

Gogtay et(al.,(2004



..."muovaten"meille"
tarkoituksenmukaisen"’käyttöliittymän’
• Ihmisellä"aivot"kehittyvät"pitkään">"20"vuotta
• Kehitys"etenee"primaareilta"sensorisilta"/"
motorisilta"alueilta"monimutkaisemman"
tiedonkäsittelyn"alueille"(sosiaalinen"
havaitseminen,"emootiot,"päätöksenteko)

• Tavoitteena"kommunikointi,"vuorovaikutus



Aivojen(rakenne(heijastaa(
evoluutiohistoriaa



IHMISEN KÄYTTÄYTYMISEN SÄÄTELY



Mikä ohjaa ihmisen käyttäytymistä?

• Aivot,3keho,3mieli – kokonaisuus rakentuu evoluution
luomalle pohjalle
– Aivojen rakenteellisen ja3toiminnallisen jäsentymisen syitä on3

(osittain)3etsittävä evoluutiosta (hengissä säilymisen pyrkimys)
• Yksilön kehityksen aikana ympäristö muovaa aivot

yksilöllisesti tarkoituksenmukaiseksi
• Aivojen tärkein tehtävä on3ennakointi

– Ympäristön palautteen perusteella muodostetaan malli (eri
tasoilla),3jonka avulla toiminta mahdollisimman sujuvaa

– Ennakointi (top@down)3määrittää joskus havaintoa enemmän
kuin vastaanotettu aistitieto

– Ennakoinnin tehtävä on3helpottaa käyttäytymisen ohjausta,3
mutta se3saattaa myös estää joustavuutta (vrt.3
Lapsuusympäristön vaikutus)

– Ristiriitatilanteissa rooli voimistuu?



Aistitiedon käsittely

Havainto

Aiempi tieto,3kokemus
Tavoitteet,3
mieliala

Persoonallisuus,3
temperamentti

konteksti,3
sosiaailnen
tilanne

Välitön
mielentila

koulutus,3
työkokemus

arvot,3
uskomukset

kulttuuri,3
elämän:

kokemukset

ULKOINEN3YMPÄRISTÖ



Ihmisen käyttäytymisen säätely:.
Hermosto ja.hormonit

HERMOJÄRJESTELMÄ
• Nopea sähköinen viestintä,.

hermojen välityksellä
• Tarkasti kohdennettu
• lyhytaikainen

HORMONIJÄRJESTELMÄ
• Hidas kemiallinen viestintä,.

verenkierron välityksellä
• Kohteet laajasti ihmisen

systeemisessä
kokonaisuudessa (aivot,.
sisäelimet,.lihakset …)

• Vaikutukset pidempiaikaisia

! Olennaista myös näiden systeemien välinen tiedonsiirto:.
AIVOJEN.vaikutus HORMONIJÄRJESTELMÄÄN.ja.HORMONIEN.
vaikutus AIVOIHIN



Ihmisen käyttäytymisen säätely:.
pysyvät vs..tilannetekijät

• Yksilölliset,.pysyvät taipumukset/piirteet
käyttäytymisessä
– Heijastaa sekä hermoston että
hormonijärjestelmän toimintaa

• Tilannetekijät (kehon/mielen tila,.ympäristö)
– Reagointi tilannetekijöihin riippuu myös
yksilöllisistä taipumuksista

– Aivojen keskeinen rooli käyttäytymisessä on.
ennakointi,.‘prediction.machine’



KEHON ROOLI TIEDONKÄISTTELYSSÄ



Autonominen)hermosto

Interoseption pääasiallinen tehtävä on)säädellä kehon
tilojen tasapainoa,)homeostaasia (mm.)sopeuttaa
lämpötila,)veren pitoisuudet,)ravitsemusta)

Interoseptio kertoo autonomisen hermoston tilasta;)
yleensä tiedostamaton,)mutta merkittävä rooli myös
mm.)tunnekokemuksessa ja)tiedonkäsittelyssä.

Keskeinen optimaalisen suorituskyvyn kannalta –
elimistön ‘taustaviritys’)kognitiolle.

Early anatomical drawing of0the vagus nerve.
Source:0Wellcome Library/Public0Domain
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Luuletko'että'saat'
sähköärsykkeen'

vai'et?

Koehenkilöt'oppivat'tiedostamattaan'
ennustamaan'sähköärsykkeen'saapumisen,'
perustuen'autonomisen'hermoston'(kehon'
fysiologisiin)'reaktiohin!

Ihmiset,'jotka'aistivat'autonomisen'
hermoston'signaaleja'paremmin,'
suoriutuivat'tehtävässä'paremmin.

KEHON'TILA'VAIKUTTAA'SUORAAN'
AIVOIHIN'JA'MIELEEN'(cf.'Amy'Cuddy)

”gut feeling”

Katkin,'Wiens,'Öhman;'2001



YKSILÖLLINEN)STRESSI



Hyvä paha stressi

Evolutiivinen reaktio,4joka auttaa kohtaamaan uhkaavan tilanteen
optimaalisesti.4Kevyt stressitila ‘valjastaa’4kognitiiviset resurssit ja4jopa lisää
aivojen oppimiskykyä.4

Krooninen stressi aiheutta aivoissa pysyviä muutoksia,4jatkuva hälytystila
johtaa uupumukseen ja4toimintakyvyn laskuun;4riski muistisairauksiin kasvaa.4

OLENNAISTA4ON4OIKEAN,4YKSILÖLLISEN4BALANSSIN4LÖYTÄMINEN4JA4SIIHEN4
LIITTYVIEN4KEHOLLISTEN4VIESTIN4TUNNISTAMINEN.



Stressireaktio
• Aivot tulkitsee mikä on1stressaavaa
• käynnistää stressireaktion elimistön systeemisessä
kokonaisuudessa

• Positiivinen stressi tuottaa resursseja toimintaan
• Pitkittynyt stressi kuluttaa kehoa ja1aivoja

• Stressinsietokyky (resilienssi)1heijastaa synnynnäisiä
yksilöllisiä eroja mutta myös kehityksen myötä
rakentuneita toimintamalleja

• Uusia toimintamalleja voi opettaa elimistölle myös
aikuisena



Stressin vaikutukset aivoihin
• Hippocampus2(muisti,2oppiminen)

– Akuutisti (<2102H):2uusien hermosolujen syntyminen!
– Kroonisesti:2yhteyksien kuihtuminen

• Amygdala2(tunnereaktiot)
– Akuutisti:2yhteyksien lisäänytminen
– Kroonisesti:2tiettyjen yhteyksien lisääntyminen,2toisten

väheneminen
• Prefrontaalikorteksi (päätöksenteko,virystilan ylläpito)

– Kroonisesti:2Medial2PFC2yhteydet surkastuu! kognitiivinen
joustamattomuus,2orbitofrontal2yhteydet tihenee! lisääntynyt
vigilanssi

– Suurentunut riski ikään liittyvään muistin heikkenemiseen,2
reslienssin laskuun



Stressin hallinta ja,palautuminen
• Stressoreita ei voi välttää
• Stressireaktioon ja,siitä palautumiseen voimakkuuteen voi

vaikuttaa (ympäristö,,oma keho)

LIEVÄ,AKUUTTI,STRESSIREAKTIO KROONISTUNUT,STRESSIREAKTIO

Modified from Payne et.al.,.2015



Stressin hallinta ja,palautuminen

• Stressistä ei koskaan palauduta samaan tilaan kuin
ennen stressiä! uusi tasapaino

• Esim.,haitallinen lapsuuden emotionaalinen tai,fyysinen
ympäristö voi kaventaa resilienssiä,,käyttöön
‘kovakoodatut’,biologiset stressireaktiot

• Stressin hallinta:,opitaan hallitsemaan stressireaktioita ja,
rentoutumaan,,jolloin HPACakselin toiminta tasapainottuu
– Otasalohkojen yhteydet hypotalamukseen:,voimme tietoisesti

vaikuttaa HPACakselin toimintaan
• HUOM!,Otsalohkojen hidas kehitys:,lapsi tarvitsee apua

stressinhallintaan



Miten selviytyä?

• ‘Hyvän stressin’0potentiaalin hyödyntäminen
– Terve itsetunto,0hyvät itsesäätelytaidot,0
päätöksentekokyky

• Tolerable0stressistä’0selviytyminen
– Terve itsetunto,0hyvät itsesäätelytaidot,0
päätöksentekokyky (=0joustava psykofysiologinen
reagointi)

– Sosiaalinen tuki (perhe,0ystävät,0ulkopuolinen tuki)
– Yksilön tulkinta keskeisessä roolissa (sekä stressin
aiheuttajasta,0että omasta kontrollista)



Stressistä toipuminen ja/resilienssi
• Resilienssi =/’selviytymiskykyisyys’
• Resilienssi on/aktiivinen prosessi,/joka edellyttää

adaptiivista muovautuvuutta =/aivojen valmiutta löytää
uusia toimintatapoja
– Stressinsietokyky,/ongelmanratkaisukyky,/avun hakeminen

• Voidaan harjoitella!



Resilienssi
• Resilienssi on(yksilön tai*ryhmän kyky,*jota(
voidaan kehittää.(Siihen liittyy hyvä
stressinsietokyky,(ongelmanratkaisukyky sekä
avun hakeminen.

• Selviytymiskykyisyys liittyy optimismiin,(kykyyn
nähdä vaikeissakin asioissa myönteistä ja(siihen,(
että näkee omat vaikutusmahdollisuutensa
hankaluuksien keskelläkin

• Reslienssiä voi lisätä myös itsemääräämisen
mahdollisuuksia lisäämällä



Stressinhallinta aivojen näkökulmasta:4
plastisuuden lisääminen

• Pitkittyneessä stressissä epäedullinen stressireaktio on4
vakiintunut

• Muutosta varten aivoille pitää opettaa uusi tapa4toimia!
• Miten aivojen muovautuvuutta voi lisätä?
• Tietyt tekijät lisäävät plastisuutta aikuisuudessa
– Fyysinen aktiivisuus

• stressivasteen ja4palautumisen harjoittelu!
• Lisää aivojen plastisuutta

– Musiikki,4tanssi,4…
– Uuden taidon opettelu
– Lääkeaineet
– Kohdennetut terapeuttiset interventiot?



Luonto,'rentoutuminen'ja'irrottautuminen'työstä'
auttavat'palautumaan

Liikkuminen'luonnossa'vaikutti'erityisesti'
emotionaaliseen'hyvinvointiin

Pasanen,'Tyrväinen,'Korpela;'2014



AIVOT&VUOROVAIKUTUKSESSA



Vuorovaikutustilanteessa aivot
ohjaavat tietoisia,1kielellisiä
prosesseja …

…1mutta jopa tärkeämmässä
roolissa on1kehon reaktiot,1jotka
ohjaavat osin tiedostamatta
myös tiedollisia prosesseja.1



Kielellisen viesti
vastaanotto ja,tulkinta

Eleiden,,ilmeiden,,
asennon,,liikehdinnän
tietoinen tulkinta

Eleiden,,ilmeiden,,
asennon,,liikehdinnän
tiedostamaton vaikutus



Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät
vuorovaikutustilanteessa?

VUOROVAIKUTUS

Ihmisen psykologia l.
kognitiivinen taso,
havainnot,5päättely,5

tunteet

Ihmisen biologia l.;
fysiologinen/neurofysiologinen

taso
Fysiologinen reagointi kehossa,5
keskushermoston reagointi

VUOROVAIKUTUS

Ihmisen psykologia l.
kognitiivinen taso,
havainnot,5päättely,5

tunteet

Ihmisen biologia l.;
fysiologinen/neurofysiologinen

taso
Fysiologinen reagointi kehossa,5
keskushermoston reagointi



MUUTOKSET(AIVOISSA(AIKUISIÄLLÄ



erally (Fig. 3). Notably, the cingulate gyrus and occipital cortex
surrounding the calcarine sulcus do not show the rapid loss of
gray matter. The pattern of GMD loss in these regions is more
linear, and less pronounced, than that seen on the lateral brain
surface (Fig. 4). The age at base gray matter loss (lowest point in
the quadratic curve) or peak gray matter gain (in the posterior
temporal lobes) was estimated for each brain surface point and
mapped onto the average brain surface rendering of the lateral
and interhemispheric surfaces (Fig. 5). Base GMD levels in the
most dorsal aspects of the parietal lobes seem to hit their nadir
earlier (at ages 40–50 years) than do the frontal lobes (at ages
50–60 years). The peak age maps show an intriguing pattern of
age effects where the association cortices of the frontal and pari-
etal lobes show the most robust GMD loss early in life, and pri-
mary auditory (lateral surface), visual and anterior cingulate
(interhemispheric surface) cortices show a much shallower
decline over the life span (black regions in Fig. 5).

Total brain white matter, gray matter and cerebrospinal fluid
(CSF) volumes were also assessed for nonlinear age effects using
multiple regression. The quadratic effect of age on white matter
volume in this sample was highly significant (regression coefficient
β = –1.94, P < 0.000001). The increase in white matter volume
peaked at age 43 and declined thereafter (Fig. 6). On average, the
oldest subjects had white matter volumes similar to those in the
youngest subjects. Quadratic effects of age on gray matter volume
were also significant (Fig. 4; β = 0.60, P = 0.01). The quadratic

effects of age on CSF volume were not statistically significant 
(Fig. 4; β = 0.33, P = 0.06), though a strong linear increase in vol-
ume was observed with increasing age (β = 0.49, P < 0.01).

DISCUSSION
Never before have cortical changes been mapped with anatomical
cortical matching techniques in such a large sample of healthy, nor-
mal individuals between the first and ninth decades of life. This is
also the first report, to our knowledge, where normative cortical
changes have been carefully mapped on the interhemispheric sur-
face of the brain. We have mapped the trajectory of maturation and
aging on the brain surface using nonlinear statistical tests to deter-
mine the age at peak gray matter loss/gain and to create scatterplots
across the lateral and interhemispheric brain surfaces. The region-
ally and temporally variable patterns of aging on GMD observed
here probably reflect differences in the underlying cellular archi-
tecture in those regions, and likely contribute to the well-
documented variability in cognitive functions associated with aging.
Although we cannot directly measure myelin deposition, somal size
or synaptic density using MRI, post mortem studies indicate that
these cellular changes occur simultaneously throughout matura-
tion and aging12–15,17. Results from this study may provide a new
window into the timing of biological changes that shape the human
brain over the life span.

The marked nonlinear effects of age on GMD over the dorsal
frontal and parietal lobes, on both the lateral and interhemispher-

articles
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Fig. 2. Scatterplot map of the lateral brain surface. Shown is a surface rendering of a human brain (left hemisphere; left is anterior, right is posterior)
with scatterplots for GMD at various points over the brain surface where the measurements were taken. The axes for every graph are identical to
those in Fig. 1. Age in years is represented on the x- axis (range 0 to 90) and GMD on the y-axis (range 0.1 to 0.7). Anatomical location associated
with each graph: (A) superior frontal gyrus, (B) superior frontal sulcus (SFS), middle region, (C) SFS, posterior region, (D) precentral gyrus, (E) post-
central gyrus, (F) superior parietal gyrus, (G) SFS, anterior region, (H) inferior frontal sulcus (IFS), middle region, (I) IFS, posterior region, (J) precen-
tral sulcus, (K) central sulcus, (L) postcentral sulcus, (M) intraparietal sulcus, (N) secondary intermediate sulcus, (O) olfactory gyrus, (P) IFS, anterior
region, (Q) Sylvian fissure, (R) primary intermediate sulcus, (S) superior temporal sulcus (STS), ascending branch, (T) transverse occipital sulcus, 
(U) olfactory sulcus, (V) STS, main body, (W) STS, posterior branch, (X) inferior temporal sulcus, (Y) inferior occipital gyrus.
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Aivojen muovautuvuus muuttuu iän
myötä

Freitas et2al.,22013



Muuttuvat aivot
! Aivot eivät ole,koskaan staattisessa tilassa,,vaan muuttuvat

jatkuvasti ihmisen toiminnan seurauksena
– Aistimukset,,motoriset toiminnot,,suunnitelmat,,tietoisuus …

! Aivojen plastisuus tarkoittaa hermoston valmiutta muuttua
ympäristön vaatimuksiin sopivaksi
– Synapsien lisääminen ja vähentäminen,,yhteyksien

vahvistaminen,,uusien hermosolujen muodostumine …
– Luonnon keino päihittää geneettisen ohjauksen rajallisuus;,

reagoida muuttuvaan ympäristöön

! Aivojen kyky muutokseen mahdollistaa hyvät muutokset,,
mutta altistaa myös epäedullisille vaikutuksille



Suorituskyvyn,optimointi
• Rakenteelliset,ja,toiminnalliset,peruspilarit,aivoissa,ja,kehossa,

evolutiivisesti,rakentuneet,=,lajityypilliset reunaehdot,suoritukselle
• Yksilölliset geenit,ja,interaktio,kasvuympäristön,kanssa,! toiminnallisesti,

jokainen,on,erilainen,kokonaisuus
• ’Optimoinnin,kaavan’,elementit ovat,kaikilla,samat,,mutta,jokaisella,

yksilölliset,mitta/arvot3optimisuoritukselle
– Esimerkiksi,joku,pääsee,parhaimpaan,suoritukseensa,vain,sopivan,haastavassa,

tilanteessa,,jossa,toinen,kokee,jo,’myrkyllistä,stressiä’,
• Mittaamalla,,ja,mittareiden,tulkintaa,parantamalla,,voidaan,auttaa,yksilöä,

paremmin,tunnistamaan,ja,löytämään3oma3suorituskyvyn3optimoinnin3
kaava

• Ihmisten,välinen,vuorovaikutus,on,kaiken,lähtökohta,– ’human capital’,
syntyy,siitä,että,yhdessä,löytyy,erilaisia,kokonaisuuksia,ja,resursseja

• Vuorovaikutusta,tapahtuu,monella,tasolla,,ja,yksilöllisten,erojen,
huomioiminen,parantaa,vuorovaikutuksen,onnistumista,=,yhteisön3
suorituskyvyn3optimointi



tiina.m.parviainen@jyu.fi
aivotiedonjalostamo@jyu.fi

Yritystoiminnan pohjana on usein tehokas tutkimukseen perustuvaa

innovaa!otoiminta. Tutkimuslaitosten ja yliopistojen tuo"ama

yhteiskunnallises!  merki"ävä !eto voi kuitenkin olla vaikeas!

tavoite"avaa. Aivo!edon jalostamo -hankkeessa suunni"elemme

palvelumallia, joka vastaa yritysten !etotarpeesen. Kokoamme ja

fokusoimme aivo!etoa yritysten näkökulmasta ja tarjoamme

mahdollisuuksia uuteen innovaa!otoimintaan.

Thank you!

mailto:tiina.m.parviainen@jyu.fi
mailto:aivotiedonjalostamo@jyu.fi

