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Mitä yhteistä?

•12345

•54321

•QWERTY
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Muisti työssä – työ muistissa hanke 2017-2020

Tavoitteet

• Edistetään keskisuomalaisten muistiterveyttä, vahvistetaan työikäisen 
väestön tietoisuutta muistiterveydestä sekä kognitiivisesta ergonomiasta

• Lisätään työnantajien, esimiesten sekä työyhteisöjen tietotaitoa 
kognitiivisesta ergonomiasta

• Kehitetään muistioireisille henkilöille tukitoiminnanmalli

• Edistetään muistiterveyttä kehittämällä työterveyshuoltojen osaamista ja 
keinoja ottaa muistiasiat puheeksi sekä tunnistaa muistioireet varhaisessa 
vaiheessa



Väsymys, uniongelmat

Kiire, stressi, uupumus

Vähäinen liikunta

Puutteellinen ravitsemus

ikä

Sairaudet, kiputilat, lääkkeet

aistipuutokset

Tarkkaavaisuus, motivaatio

Alkoholi, tupakka, huumeet

Masennus, jännitys



Työelämä muuttuu, aivot ei



Kognitiivinen ergonomia – ratkaisuja 
kuormittumiseen työssä
Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa työn, työvälineiden, 
työympäristön ja työtapojen yhteensovittamista ihmisen 
tiedonkäsittelykykyjen kanssa

•Yhteiset ja yksilölliset keinot

•Sopivasti kuormittava työ ylläpitää työntekijän terveyttä ja 
työkykyä, edistää työn sujuvuutta, parantaa turvallisuutta ja 
tuottavuutta



Miten muisti toimii?

Mieleen 
painaminen

Mieleen palautussäilytys



Oma kokemus

•Muistamattomuus

• Taistele/pakene

•Muististrategiat käyttöön

• Tasapaino 

• Itsestä huolehtiminen 

•Uudet tavat palatessa takaisin arkeen

•Pakotettu pysähtyminen, pakko nyt kiinnittää enemmän huomiota



Pintasuuntautuneet strategiat

• Eivät tue ymmärtävää 
oppimista ja tiedon 
rakentumista pitkällä 
aikavälillä

• Pintatason strategioita: 
ulkoa opettelu, 
huomion 
kiinnittäminen 
yksityiskohtiin, kopiointi 
ja vähäinen oman 
toiminnan havainnointi 
ja suunnittelu



Syväsuuntautuneet strategiat

• Edesauttavat oppimista 
ja tiedon ymmärtämistä

• Syväsuuntautuneita 
strategioita:           
opitun analysointi ja 
arviointi, tiedon 
jäsentäminen, pyrkimys 
ymmärtävään ja 
tavoitteelliseen 
oppimiseen, asioiden 
kehittely edelleen sekä 
toiminnan suunnittelu



Miten kehittää syväsuuntautuneita strategioita?

Oppimisen strategiat ovat usein tiedostamattomia, mutta ne on 
mahdollista tiedostaa ja ohjata niiden avulla omaa oppimisprosessia

Toimiville strategioille on ominaista:

•monipuolisuus

• joustavuus

• yhdisteltävyys muihin strategioihin

• yhteys tietoperustaan

• yhteys oman oppimisen ohjaamiseen



Muististrategioita

• Tarkoituksenmukainen 
jaottelu ja merkityksen 
luominen

• Visuaaliset menetelmät

• Kontekstin 
hyödyntäminen

• Kertaus 



Jaottelu ja merkityksen luominen

•Asioita muistaa paremmin, kun niihin liittää mielikuvia, luokittelee 
niitä tai järjestelee niitä osiin, kuten numerosarjojen kohdalla

•Kun yrität palauttaa opeteltuja asioita mieleen, voit käyttää apuna 
joitakin palautusvihjeitä

•Mikä olikaan alussa näytetty salasana?
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Visuaaliset menetelmät

•Cicero pylväät

•Miellekartat

• Elävämpi mielikuva -> vahvempi muistijälki

• Tehtävä: keksi mielikuva jolla pystyisit muistamaan tämän listan 
sanoja, mitä mieleenpainuvampi sen parempi!

Banaani, kissa, talvi, auto, kynttilä, elefantti, matto



Mistä on kysymys?

• "Menettely on oikeastaan aivan yksinkertainen. Ensin lajittelee kaiken 
eri ryhmiin. Tietenkin yksi kasa voi olla kylliksi; riippuu siitä, kuinka 
paljon tehtävää on. Mikäli teidän täytyy mennä jonnekin muualle 
välineiden puutteen vuoksi, se on toinen toimenpide; muussa 
tapauksessa olette jo hyvässä alussa. On varottava tekemästä liikaa. 
Tosin sanoen on parempi tehdä liian vähän kuin liian paljon kerralla. 
Päällisin puolin tämä ei ehkä tunnu tärkeältä, mutta kommelluksia 
saattaa syntyä helposti. Erehdys voi tulla kalliiksi. Kun työ on tehty, on 
kaikki lajiteltava uudestaan, minkä jälkeen kukin pino voidaan panna 
takaisin omalle paikalleen. Ennemmin tai myöhemmin tietysti kaikki 
tulee uudelleen käyttöön ja siten koko puuha on aloitettava alusta. 
(Niemi 1994, 14.)"





Aiheyhteys muistissa

•Mielentila, paikka, asiayhteys

• Ympäristö voi auttaa muistamaan paremmin 

• Sanatarina – auttaa muistamaan ja luomaan yhteyksiä muuten 
irrallisten sanojen välille

Banaani, kissa, talvi, auto, kynttilä, elefantti, matto



Kertaus

•Tärkeä muististrategia joita voi hyödyntää monien muiden 
muististrategioiden rinnalla

•Kertaaminen auttaa mieleen palauttamisessa ja mieleen painamisessa

•Kertaus uusien tapojen oppimisessa

•Miten osaat käyttää näitä keinoja illan pelejä pelatessa?



Miten voisit käyttää 
muististrategioita 

arjessasi?                      

www.muistiterveys.fi

muistiterveys@ksmuisti.fi

http://www.muistiterveys.fi/
mailto:muistiterveys@ksmuisti.fi

