
Aivovoimaa! -virittäjä



Muisti työssä – työ muistissa 
2017 - 2020

•Edistetään keskisuomalaisten 
työssäkäyvien muistiterveyttä.

•Lisätään työyhteisöjen tietotaitoa 
kognitiivisesta ergonomiasta.

•Kehitetään muistioireisille 
henkilöille tukitoiminnanmalli.

•Edistetään muistiterveyttä 
yhteistyössä työterveyshuollon 
kanssa



Aivojumppa 
– virkistää 
aivoja



Esittelykierros, 
Kerro oma nimi, millaista työtä teet

Mikä sana tulee mieleen aivovoimaa –virittäjästä?



Aivovoimaa! –virittäjä
toimii:

• Puheeksi ottajana

• Perehdyttäjänä

• Asian vireillä pitäjänä

• Tekojen kannustajana

Koulutuksesta saat tietoa ja välineitä 
virittäjänä toimimiseen.



1. Aivovoiman perusta



Muististrategioiden 
käyttöä arjessa

801_79Kw53

Matti Vuorinen



Aivot
Ihmisen aivot painavat n. 1 100 – 1 700g

Aivot ovat elinikäiset ja korvaamattomat

• Kehittyvät kolmekymppiseksi,
jatkavat muokkaantumistaan koko elämän ajan

• Uusia neuroneja syntyy eläkeiässäkin ja
hermoverkkoja voi muodostua periaatteessa loputtomasti

• Aivot ovat elimistön tärkein säätelykeskus, muistojen, luovuuden ja 
tunteiden koti

• Kaikki kehon toiminta yhteydessä aivoihin ja aivojen terveys vaikuttaa 
kaikkiin elintoimintoihin ja tekemiseen





Katso video



Hyvinvoinnin 
eväät



Aivot tarvitsevat unta
Suomalaisten yöuni on lyhentynyt keskimäärin 1,5 h sukupolven aikana, 

unen tarve ei kuitenkaan ole vähentynyt.



Liikunta 

tehostaa keskittymis- ja 

ongelmanratkaisukykyä 

sekä muistia jopa 1 - 4 

tuntia liikkumisen 

jälkeen.



Suomalaisten ravitsemus

• Hiilihydraattien ja kuidun saanti on 
riittämätöntä yli 70 prosentilla aikuisista.

• Tutkimuksen mukaan väestöstä 35 
prosenttia saa ruokavaliostaan liikaa rasvaa.

• Suolaa saa liikaa yhdeksän kymmenestä 
aikuisesta, miehistä lähes jokainen.

FinRavinto 2017



Aivojen monipuolinen käyttö  

Uusien haasteiden  myötä aivot aktivoituvat ja 
muodostuu uusia hermoverkostoja.



Sosiaaliset suhteet
Aktiivinen sosiaalinen verkosto pitää aivot vireinä ja aktiivisina. 

Lisäksi hyvät ihmissuhteet nostavat mielialaa.



Mieti luovasti, villisti uusia ideoita, 
kuinka aivoterveyttä voi lisätä 
työpäivään

liikunnalla
unella
ravitsemuksella
aivojen aktivoinnilla
sosiaalisilla  suhteilla

Lisätään 
aivovoimaa 
työyhteisössä!



Jaetaan vinkit



Muististrategioiden käyttöä arjessa

801_79Kw53

Matti Vuorinen



Ulkoiset keinot

• muistilaput, listat 
muistutukset, kalenterit

Sisäiset keinot

• mielikuvat, 
ryhmittäminen 
linkittäminen, kertaus

Muististrategioita



Hyvinvoinnin 
eväät
Mikä osa-alue sinulla on 
kunnossa?

Mikä kaipaa petraamista?

Mieti yksi pieni ja 
yksinkertainen asia arjessa, 
jota voit muuttaa. 



2. Hyvä työ aivoille

pm ja klo



Kiitos!



2. Hyvä työ aivoille



Hyvinvoinnin 
eväät

Mitä olet tehnyt arjessa 
aivojesi  hyvinvoinnin 
hyväksi?



Aivojumppa 
– virkistää 
aivoja



Suomalaisten muisti
• Joka viides suomalainen työikäinen kokee muistinsa tai keskittymiskykynsä 

toistuvaa tai pitkäaikaista heikentymistä

• Yli 55-vuotiaiden työntekijöiden joukossa vastaavia oireita koki joka neljäs

Tämä tarkoittaa 400 000 suomalaista

Työikäisiä muistisairaita 7000-10 000

(Työ ja terveys Suomessa –tutkimus 2012)



Muisti
voi heiketä monista syistä:

kenellä tahansa, 

väliaikaisesti tai pitkäkestoisesti
Väsymys, 

uniongelmat

Kiire, stressi, 
uupumus

Vähäinen liikunta

Puutteellinen ravitsemus

ikä

Sairaudet, kiputilat, lääkkeet

aistipuutokset

Motivaation puute

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.



Mikä aivoja 
kuormittaa 
työssä?



• Keskeytykset

• Tiedon määrä

• Kiire - aikapaine

• Multitaskaus

• Häly ja kuvamelu

• Työn pirstaleisuus

• Uuden oppimisen tarve

• Työn rajaamisen vaikeudet

Aivoja 
kuormittavia 
tekijöitä 
työssä





Miten 

sovitamme 

työtä ja aivoja 

yhteen?





Miten voit parantaa omaa 
kognitiivista ergonomiaasi tällä 

hetkellä?



3. Keskeytykset
– hukkaan heitettyä aikaa

Pm ja klo



Kiitos!



3. Keskeytykset 
- hukkaan heitettyä työaikaa



Kognitiivisen 
ergonomian tekoni



”Keskeytysten kulttuuri tekee meistä tyhmiä”  
Minna Huotilainen, aivotutkija

• Miten muutamme keskeytysten kulttuuria?

• Mistä keskeytykset johtuvat?

• Miten saan keskittymistä vaativille työtehtäville työrauhan?

• Miten huomioin muiden työrauhan?



Tehtävä



Muistaminen vaatii keskittymistä

• Muisti ja tarkkaavaisuus vaativat keskittymistä. Työmuisti on 
tiedonkäsittelyn pullonkaula herkkyytensä ja rajallisuutensa vuoksi.

• Tarkkaavaisuuden avulla  valitaan mitkä asiat siirtyvät työmuistin 
aktiiviseen käsittelyyn ja tallennetaan pitkäkestoiseen muistisäilöön. 

• Jos emme keskity, syntyy vain pinnallisia muistikuvia, joiden mieleen 
palauttaminen on työlästä ja epätarkkaa.

• Multitasking on harhaa - tee vain yhtä asiaa kerralla.



Keskeytykset vie aikaa ja turhauttaa

”Palautuminen yhdestä keskeytyksestä kestää 1–24 minuuttia, ja 
keskimäärin kolmannes työpäivistä menee keskeytyksistä 
palautumiseen”. (Henri Pirkkalainen, tietojärjestelmätieteen apulaisprofessori)

• Lisäävät kiireen tuntua, lisäävät virheitä ja työtapaturmien riski 
kasvaa. 

• Keskeytyksiä ei saada kokonaan pois – tärkeää on löytää 
keskittymisrauha keskittymistä vaativalle työlle.





Mikä on keskittymiskykysi tilanne:

• Teetkö usein montaa asiaa yhtä aikaa?

• Oletko kadottanut kykysi rauhoittua?

• Onko nukkumaan rauhoittuminen illalla vaikeaa?

• Huomaatko räplääväsi kännykkää elokuvan katselun aikana?

• Tuntuuko kirjan lukeminen niin tylsältä, että mieli harhailee jo ennen kuin 
olet päässyt ensimmäisen sivun loppuun?

• Tulviiko mieleesi jatkuvasti uusia hoitamattomia asioita?

• Huomaatko sählääväsi arjessa tai tekeväsi töissä toistuvasti 
huolimattomuusvirheitä?

Lähde: Huotilainen M. & Moisala M. (2018) Keskittymiskyvyn elvytysopas



Melu ja häly

• Tutkijat uskovat, että kova ääni toimii eräänlaisena vaarasignaalina, 
joka kytkee elimistön stressireaktion päälle.

• Keskushermosto joutuu käyttämään aikaa ja energiaa 
hälyäänien käsittelyyn, silloin riittää vähemmän energiaa muihin 
tehtäviin. Tämä näkyy esimerkiksi avotoimistoissa 
keskittymiskyvyn puutteena, väsymyksenä.

• Ihmiset kokevat melun ja reagoivat siihen yksilöllisesti

Lähde: lääkäri ja tutkija Marja Heinonen-Guzejev



Kuinka hallitsen keskeytyksiä?
Keskeytysten hallitseminen vaatii sitoutumista 

Avoin keskustelu työrauhasta työyhteisön kesken:

•Keskittymistä häiritsevien tekijöiden minimoiminen: 
äänihäly, puhe, liikkuvat kohteet tai muu kuvamelu

•”Ei saa häiritä” –merkeistä yhdessä sopiminen

•Mahdollisuus rajoittaa viestintäkanavien tiettyihin aikoihin

•Etätyön mahdollisuudesta sopiminen

•Mitkä keinot sopivat teille?



Harjoittele 
keskittymistä



Seurantalomakkeen käyttö oman työn 
johtamiseen
• Seuraa omaa työajankäyttöäsi 1 – 3 viikkoa. Seuraamalla voit tavoittaa 

työsi ”aikavarkaat”

• Tee muutoksia työtehtävien sallimissa puitteissa

• Tarvittaessa keskustele esimiehesi ja/tai työkaverisi kanssa

• Valmiita lomakkeita löytyy netistä esim. www.ceriffi.fi

• Esimerkiksi Eisenhowerin laatikko voi olla hyvä työkalu kun priorisoit 

työtehtäviä



Kotitehtävä

Puhelimen käytön seuranta:
• Lataa sovellus YourHour?Apple?

• Seurataan puhelimen aukaisuja, käytettyä aikaa

TAI

Työajanseuranta 
• Esimerkiksi lomakkeella, joka löytyy sivulta: www.ceriffi.fi



VINKKI
www.muistiterveys.fi 

–sivustolta  voit 

tulostaa infosivuja 

vaikkapa 

taukohuoneen seinälle 



pm ja klo

4. Palautumisen merkitys työssä



Kiitos!



4. Palautumisen merkitys 
työssä



Kotitehtävä



Aivojumppa 
– virkistää 
aivoja



Palautuminen –
uusi työelämäntaito

• Nykypäivän työelämässä aivotyö on lisääntynyt

• Työelämän rytmi on muuttunut

• Työ ja vapaa-aika sekoittuvat yhä enemmän

Parhaiten työssä onnistuvat he, jotka löytävät keinoja 
palautua työpäivän aikana sekä vapaa-ajalla



Palautuminen 

• Palautuminen antaa aivojen, kehon ja mielen irrottautua ja elpyä 
kuormituksesta

• Kun kuormitus ja palautuminen ovat tasapainossa, jaksaa tehdä 
työnsä hyvin ja nauttia vapaa-ajasta

• Palautumisella ehkäistään kuormituksen kasautuminen ja 
pitkittyminen

• Palautumisesta on tärkeää huolehtia niin työssä kuin vapaalla



Kuormituksen ja palautumisen tasapaino

”Työpäivät ovat hektisiä ja kiireisiä – eikä vapaallakaan malta rauhoittua” 

Kun keho ja mieli käyvät ylikierroksilla pitkään: 

• rauhoittuminen on vaikeaa, koska elimistön 
”uhkatutkat” ovat jatkuvasti päällä.

• mieli ja elimistö kuormittuvat, eikä elimistö 
saa tarpeeksi tarvitsemaansa lepoa. 

• ihminen toimii selviytymismoodilla.

Kuormitus ja palautuminen koostuvat työstä, vapaa-ajasta ja elintavoista.



Palautumiseen vaikuttavat tekijät

Palautumisen kulmakivet

•Uni on tärkein palautumisen 
edistäjä

• Säännöllinen liikkuminen tukee 
palautumista

• Ruokavaliolla on tärkeä rooli 
palautumisessa – tasainen 
ateriarytmi, kohtuullisen kokoiset 
ateriat

• Irrottautuminen työstä –
harrastukset, sosiaaliset suhteet jne

Palautumisen kompastuskivet

• Alkoholilla rentoutuminen

• Tupakka, nuuska

• Epäterveellinen ravitsemus

• Huolet, murheet, stressi

• Liiallinen suorittaminen

• ”sohvaperunamaisuus”

• Pitkät työpäivät



Stop – Aja!

• Liikennevalot työpisteen seinällä 
muistuttavat, että työ sujuu 
paremmin, kun seuraat omia 
tuntemuksiasi, huomioit kehosi 
varoitusvalot, ennakoit vaaran 
paikat ja pysähdyt tarvittaessa 
vetämään henkeä.

• www.mieli.fi



Maijan tarina

elaparemmin.fi



Tauottaminen on osa ammattitaitoa

• Tauottaminen aktivoi aivoja ja 
vaikuttaa positiivisesti vireyteen, 
muistiin, luovuuteen ja 
ongelmanratkaisuun.

• Tauottamisen jälkeen katsot työtäsi 
taas uusin silmin ja pohtimasi ratkaisu 
voi löytyä sillä sekunnilla.

• Pidä taukoja jo ennen väsymysoireita. 
Tunnista millainen tauko antaa 
sopivaa vaihtelua ja mahdollistaa 
elpymisen. 



Palautuminen
Mikrotauoilla vireyttä työpäivään 



Miten tauotat 

työpäivääsi?



Päästä ajatukset harhailemaan  
- aivot kaipaavat tylsyyttä

• Ihminen ottaa mieluummin lieviä sähköiskuja kuin kestää tylsyyttä. 
Pitkäveteisyys on kuitenkin luonnollista ja toivottavaa aivoille.

• Palauttavassa tylsyydessä kehon tehdessä jotain aivan muuta, aivot 
työskentelevät ilman tietoista ponnistelua.

• Kiireisen työpäivän jälkeen ole hyvällä omalla tunnolla jouten. Vietä 
luppoaikaa, päästä irti suorittamisesta. 

• Opettele sietämään tylsyyttä!





Palautumiseen vinkkisivuja: 
www.muistiterveys.fi/materiaalit/hankkeenvinkit



Mistä huomaat, että 
palaudut riittävästi?



Kahoot tietovisa
- tietoa ja nopeutta!



Kiitos!


