2. Hyvä työ aivoille

Tavoite:
Kiinnitämme työelämässä huomiota aivojen
hyvinvointiin.Tunnistamme aivoja kuormittavia
tekijöitä sekä yhdessä työyhteisönä vähennämme
aivojen kuormaa.

Lisä materiaalia:

http://www.muistiterveys.�i/materiaalit/kognitiivinenergonomia/
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Suomalaisten muisti

Yleisimmät muistisairaudet työikäisillä

Alzheimerin tauti
Milloin on syytä huolestua?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aina, jos on selvä sti huolissaan omasta tai lä heisensä muistista
kun unohtelee muutakin kuin ihmisten nimiä
tavarat hä viä vä t ja lö ytyvä t erikoisista paikoista
unohtaa toistuvasti sovittuja tapaamisia
unohtaa jonkin itselle tapahtuneen merkittä vä n asian
asioiden hoitaminen vaikeutuu, esiintyy sä hlä ä mistä
huomattavia vaikeuksia uuden asian oppimisessa
ilmaantuu epä luuloisuutta ja muistiaukkojen peittelyä
muutoksia mielialassa ja kä yttä ytymisessä

Kun muistin toiminnassa ja henkilö lle tyypillisessä
kä yttä ytymisessä on selkeä sti muutosta aikaisempaan, on syytä
selvittä ä mistä muutokset johtuvat. Unohtelu ja muistin
heikkeneminen voi johtua monista eri syistä , jotka työ ikä isillä ovat
useimmiten hoidettavia tai ohimeneviä .
Etenevä t muistisairaudet työ ikä isillä ovat melko harvinaisia. Kyse
on usein tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn vaikeuksista, jotka
johtuvat esim. Vä symyksestä tai ympä ristö n liiallisista
hä iriö tekijö istä .

Muistin toimintaan vaikuttavat
mm. sairaudet, kiputilat,
mieliala, pä ihteet, lä ä kkeet,
aistipuutokset, ikä .

Muistioireita on noin 400 000:lla
suomalaisella työ ikä isellä .
Eteneviä muistisairauksia sairastaa
7000 - 10 000 alle 65 -vuotiasta.

• Alzheimerin taudin perimmä istä syytä ei tiedetä . Aivoissa
tapahtuu muutoksia (kuten amyloidin kertymistä ), jotka
vaurioittavat hermoratoja ja aivosoluja. Vaurio alkaa aivojen
ohimolohkojen sisä osista leviten vuosien mittaan laajemmin
aivokuorelle.
• Ensimä inen oire on usein muistin heikentyminen. Erityisesti
lä himuisti ja uuden oppiminen vaikeutuvat. Vanhat taidot
sä ilyvä t selvä sti pidempä ä n. Sairauden edetessä heikentyvä t
myö s kielelliset toiminnot.
• Alzheimerin taudin oireita voidaan lievittä ä lä ä kkeillä , jotka
lisä ä vä t keskittymiskykyä , kohentavat toimintakykyä,
vä hentä vä t psyykkisiä oireita ja haastavaa kä yttä ytymistä .
Lä ä kkeet eivä t pysä ytä sairauden etenemistä , mutta
hidastavat sitä .

Lewyn kappale -tauti
• Tauti on saanut nimensä aivoissa havaittavien lö ydö sten,
Lewyn kappaleiden, poikkeavasta kertymisestä aivojen
kuorikerroksen alueelle.
• Ensioireena voivat olla ä lyllisen toimintakyvyn
heikentyminen sekä tarkkaavuuden ja vireystilan vaihtelut.
Taudille tyypillisiä oireita ovat nä kö harhat, liikkeiden
hidastuminen, jä ykkyys ja kä velyhä iriö t. Lyhyitä
tajunnanmenetyskohtauksia voi myö s esiintyä , samoin
kaatumisia, sekavuutta ja haastavaksi koettua kä yttä ytymistä .
Muistiongelmat kehittyvä t tavallisesti vasta taudin edetessä .
• Lä ä kehoito on hyvin haasteellista. Fysioterapia on tä rkeä
hoitomuoto kä vely- ja tasapaino-ongelmien vuoksi.
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Otsa-ohimolohkorappeuma
•

•

Otsa- ohimolohkorappeuma on muistisairauksien ryhmä ä n
kuuluva oireyhtymä , johon voivat johtaa useat eri sairaudet.
Yhteistä nä ille sairauksille on se, että ne johtavat aivojen otsaja/tai ohimolohkojen rappeutumiseen.
Oireet jakautuvat usein otsalohko- tai ohimolohkotyyppisiin
oireisiin. Otsalohkojen keskeisimpiä tehtä viä on huolehtia
sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, ohimolohkojen yksi tä rkeistä
tehtä vistä on kielellisestä vuorovaikutuksesta huolehtiminen.

•

Oireiston alku on hidas ja asteittainen. Keskeinen oire on
luonteen muuttuminen. Kä yttä ytyminen ja mieliala voivat olla
tilanteeseen sopimattomia, uusia pakonomaisia toimintoja tai
rutiineja saattaa ilmaantua. Sairastunut ei yleensä itse tunnista
oireita.

•

Hoito ja kuntoutukselliset keinot suunnitellaan yhdessä
sairastuneen ja hä nen lä heisensä kanssa. Puheterapeutin avulla
voidaan suunnitella vaihtoehtoisia kommunikaatiotapoja tai
tukea jä ljellä olevaa kommunikointikykyä .

Mikä li olet huolestunut
muististasi, ota yhteys
omaan terveyskeskukseen
tai työ terveyshuoltoon.
A� lä jä ä yksin miettimä ä n
asiaa, vaan ota asia
puheeksi!

Verisuoniperäiset muistisairaudet

Lä hteet ja lisä materiaalia:

•

https://www.terveyskirjasto.�i/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00699

•

•

20

Aivoverenkiertohä iriö iden aiheuttamia muistisairauksia.
Taustalla voi olla monia aivoverenkiertosairauksia, kuten
aivoinfarkteja, aivoverenvuotoja tai aivojen syvien osien eli
valkean aineen hapenpuutteesta johtuvia vaurioita.
Oireet saattavat alkaa nopeastikin ja vaihtelevat pä ivittä in tai
kausittain. Oireet riippuvat siitä , missä kohtaa aivoja vaurioita on
syntynyt. Yleisimpinä oireina lievä t muistihä iriö t, puhehä iriö t,
kö mpelyys, kä velyvaikeudet. Sairastuneilla on usein myö s
tunneherkkyyttä ja mielialat vaihtelevat helposti itkusta nauruun.
Hoito keskittyy taustalla olevan aivoverenkiertosairauden
uusiutumisen ehkä isyyn ja riskitekijö iden hoitoon. Muina
hoitomuotoina kä ytetä ä n esimerkiksi fysioterapiaa ja
puheterapiaa.

Aivovoimaa! -virittäjä

https://www.terveyskirjasto.�i/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01105
https://www.kaypahoito.�i/nix01594
https://www.terveyskirjasto.�i/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01106
https://www.muistiliitto.�i/application/�iles/3815/0997/1890/
Muistisairaus_tyoiassa.pdf
http://www.muistiterveys.�i/wp-content/uploads/2020/02/
Muistinhuoltoilta-muistisairaudet-2.2020.pdf
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Masennus, jännitys, kiire, stressi, uupumus

Muisti voi heikentyä monista syistä

Masennukseen liittyy muutoksia tiedonkä sittelyn toiminnoissa, vaikeuksia
on erityisesti uuden asian mieleenpainamisessa ja keskittymisessä .
Noidankehä muisti - ja keskittymispulmille voi alkaa kiireestä , josta voi
seurata stressiä , uupumusta, vä symystä ja masennusta.

Sairaudet, kiputilat, lääkkeet
mm. kilpirauhasen vajaatoiminta, kasvaimet, aivovamma, epilepsia, B12 vitamiinin puutos tai masennus saattavat vaikuttaa muistin
toimintaan.
Kivut vaikuttavat myö s ajatteluun, oppimiseen ja muistiin. Lisä ksi
kivunhoitoon kä ytettä vien lä ä kkeiden sivuvaikutukset voivat aiheuttaa
muistin pulmia.

Ikä
Normaaliin ikä ä ntymiseen voi kuulua oppimisen hidastumista, uuden
asian oppiminen voi vaatia enemmä n kertausta ja keskittymistä . Toisaalta
kyky erottaa olennainen epä olennaisesta kehittyy yleensä paremmaksi iä n
myö tä .

Joskus myö s muiden sairauksien hoitoon tarkoitettujen lä ä kkeiden
sivuvaikutukset vaikuttavat muistiin esim. unettomuuden seurauksena.
Erityisesti monet rauhoittavat lä ä kkeet (keskushermostoon
vaikuttavat) vaikuttavat aivojen tiedonkä sittelyyn ja muistitoimintoihin.

Vähäinen liikunta

Aistipuutokset

Väsymys, uniongelmat

Aistimuisti tuo aivoihin tietoa aistien kautta. Kun kaikki aistit ovat
kä ytettä vissä , niin muistijä lkien tueksi on tallennusvinkkejä enemmä n
saatavilla. Esimerkiksi jos et kuule asiaa, niin se ei voi tallentua
muistiisi.

Aikuinen tarvitsee unta keskimä ä rin 8 tuntia. Omilla
elä mä ntapavalinnoilla voi olla vaikutusta unen mä ä rä ä n ja laatuun.
Tilapä inen unettomuus kuuluu tavanomaiseen elä mä ä n, mutta yli
kuukauden jatkuneet nukkumisvaikeudet vä hintä ä n kolme kertaa viikossa,
katsotaan unettomuushä iriö ksi. Tä llö in on syytä ottaa asia puheeksi
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Alkoholi, tupakka, huumeet
Alkoholi ja huumeet heikentä vä t muistijä ljen syntymistä ,
keskittymiskykyä ja unen laatua. Pitkä aikainen, runsas alkoholinkä yttö
huonontaa tiedonkä sittelytoimintoja, kuten muistia, ja saattaa
aiheuttaa jopa dementiatasoista oireilua.
Tupakointi lisä ä etenevä n muistisairauden riskiä , koska se heikentä ä
verenkiertoa ja vaikuttaa siten aivojen hapen saantiin ja muun muassa
muistin toimintakykyyn. Lisä ksi nikotiini heikentä ä huomiokykyä .
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Fyysinen passiivisuus liittyy suurentuneeseen riskiin sairastua mm.
diabetekseen, sepelvaltimotautiin ja aivoverenkiertohä iriö ihin.

Huom. Uniapnealla on yhteys myö s keskittymis- ja oppimisvaikeuksiin,
muistihä iriö ihin ja masennukseen. Uniapnealle tyypillisiä oireita ovat mm.
kuorsaus ja jatkuva pä ivä vä symys.

Puutteellinen ravinto
Puuttellinen ravinto vaikuttaa aivojen tomintaan heikentä vä sti. Syö mä llä
kasviksia, hedelmiä , marjoja, kasviö ljyjä , kalaa ja tä ysjyvä viljaa saat aivoja
suojaavia ravintoaineita.
Huom. Lisä tietoa: Elintavat s. 8 -11

Muisti työssä - Työ muistissa
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Työelämä muuttuu, aivot ei!
•

Aivomme toimivat edelleen monissa asioissa samalla tavalla kuin
kymmeniä tuhansia vuosia sitten, jolloin olimme metsä stä jä kerä ilijö itä . Tuolloin oli elintä rkeä ä , että pystyimme reagoimaan
uhkatilanteissa todella nopeasti pysyä ksemme hengissä . Tä mä on niin
kutsuttu taistele tai pakene –reaktio, joka on edelleen mielellemme ja
kehollemme tyypillinen tapa reagoida uhkaan.

•

Taistele tai pakene -reaktio kä ynnistyy jo ennen kuin ehdimme
tietoisesti kä sitellä asiaa. Esimerkiksi kuulo- ja nä kö aisti ovat
jatkuvasti valppaana tiedottamaan mahdollisesta uhkatilanteesta.

•

Nykypä ivä nä työ elä mä ssä taistele tai pakene –reaktion voi aiheuttaa
taustalla kuuluvat ä ä net kuten puhelimen soiminen, keskustelu,
askeleet, sä hkö postin saapuminen tai ohikulkevat ihmiset. Tä mä
stressireaktio kä y kehollemme kalliiksi, jos se toistuu liian usein tai
jatkuu liian pitkä ä n.

KEHON RAUHOITTAMISEEN
Hengitä nenä kautta sisään ja ulos niin, että
uloshengitys on puolet pidempi kuin
sisäänhengitys. Voit esimerkiksi laskea
sisäänhengityksellä neljään ja uloshengityksellä
kahdeksaan. Tunne, kuinka rintakehäsi nousee
ja laskee ja kehosi rauhoittuu.
***************
Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. Kuvittele,
että jokaisella uloshengityksellä päästät irti
vanhasta ja tarpeettomasta ja jokaisella
sisäänhengityksellä saat sisällesi uutta
energiaa. Pidä selkä suorana, jotta hengitys ja
energiat pääsevät kulkemaan
mahdollisimman vapaina.
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Kognitiivinen ergonomia
- ratkaisuja kuormittumiseen työssä

Kognitiivinen ergonomia
tarkoittaa työn, työvälineiden,
työympäristön ja työtapojen
yhteensovittamista ihmisen
tiedonkäsittelykyvyn kanssa.

Kognitiivisen ergonomian parantaminen lä htee liikkeelle siitä ,
että tunnistetaan aivoja kuormittavat tekijä t.
Tunnistamisen jä lkeen pohditaan mihin kuormitustekijö ihin
voimme vaikuttaa ja millaisilla keinoilla.
Kokemusten jakaminen ja yhteisten pelisä ä ntö jen tekeminen
edistä vä t kognitiivista ergonomiaa työ yhteisö ssä . Avoimen
keskustelun kautta voi lö ytä ä ideoita ja vinkkejä itselleen
sopivista keinoista kuormituksen vä hentä miseksi.

Muisti työssä - Työ muistissa

25

Mikä aivoja kuormittaa työssä?

Aivoja kuormittavia tekijöitä työssä

Keskustelkaa yhdessä /pienissä ryhmissä /pareittain
•
•

amisen
Työn raja

Mikä aivoja kuormittaa työ ssä ?
Nouseeko esiin erilaisia vai samanlaisia aivojen kuormitustekijö itä ?

Kiire
-

Lisämateriaalia:
Kuva: Etsi virheet. Tunnistatko nä itä asioita työ ympä ristö ssä si? -kuvan
avulla voit myö s herä tellä keskustelua aivoja kuormittavista tekijö istä :
http://www.muistiterveys.�i/materiaalit/hankkeen-vinkit/

vaikeus
Tie

Tehtävä 1
Keskeytykset
aika

pain

m
y ja
l
ä
H

don

mä

ärä

Multitaskaus

e

taleisuus
Työn pirs

elu

Uuden oppimisen tarve

h�ps://www.tyoelama�eto.fi/#/fi/ar�cles/analysisBrainwork

•

Kognitiivisella
ergonomialla
kiinnitetään
enemmän huomiota
työn tekemisen

Tutkimusten mukaan lä hes puolet
joutuu kiirehtimä ä n usein
saadakseen työ nsä tehdyksi. Miltei
puolet työ ntekijö istä kokee työ ssä
melko usein tai usein haitallisia
keskeytyksiä .

(Työ hyvinvointi paremmaksi - raportti 2016)
•

Tä mä kaikki nä kyy muistin ja
keskittymiskyvyn heikkenemisenä ,
vä symisenä ja uupumisena. WHO:n
arvion mukaan masennuksesta tulee
maailman yleisin sairaus vuoteen
2030 mennessä .

tapoihin.
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Miten sovitamme työtä ja aivoja yhteen?
Kognitiivinen ergonomia
HYVÄ tarkoittaa
TYÖ AIVOILLE
Työn, työvälineiden,
- kognitiivisen
ergonomian huoneentaulu
työympäristön
ja
työtapojen
(www.muistiterveys.�i/materiaalit/kognitiivinenergonomia/)
yhteensovittamista
ihmisen
• Taulun avulla voittiedonkäsittelykykyjen
kä ynnistä ä keskustelua
• Taulun avulla voit jatkaa keskustelua
kanssa. (esim. Mikä kuormittaa aivoja

3. Luo toimivat työstrategiat
•
•
•
•

Työ skentelytapojen ja –vä lineiden muokkaaminen itselle sopiviksi
Rutiinit eli asioiden tekeminen aina tiettyyn aikaan ja tietyllä tavalla
tukee muistia (toisaalta tapojen muuttaminen voi ruokkia luovuutta
ja laajentaa osaamista)
Työ n tauottaminen tasaisin vä liajoin
Omien vahvuuksien hyö dyntä minen

4. Anna aikaa ammattitaidon ylläpitämiselle
•
•

työ ssä -diassa esiin nousseista asioista)

Oppimiselle, kertaamiselle ja työ stä miselle aikaa
Ammattitaidon kehittä minen työ yhteisö n/työ kaverin kanssa
puhuen, pohtien, jakaen (mm. yhteinen ymmä rrys, hiljainen tieto)

Seuraavaksi esimerkkejä keskusteluun taulun avulla:

5. Hallitse keskeytyksiä

1. Varmista työsi rajat

•
•
•
•

•
•
•
•

Työ n selkeä erottaminen vapaa-ajasta
Selkeä t työ tehtä vä t ja niiden kirjaaminen: mä ä rittely on
työ ntekijä n ja esimiehen yhteinen tehtä vä
Priorisointi, rajaaminen ja delegointi
Yksilö llinen jousto

Sovitut hiljaiset työ tunnit ja etä työ
Kuulokkeet
Puhelimet ja sä hkö postit ä äTehtävä
nettö mä lle2
A� lä hä iritse –merkit

6. Anna työrauha myös muille

2. Vähennä tietotulvaa

•
•

•
•
•

7. Käytä muistin apuvälineitä

•
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Tee yksi asia kerrallaan
Keskitä sä hkö postiaika
Tarkenna kohderyhmä esim. kenelle tiedotat, kenet kutsut
palavereihin
Tiivistä , harvenna

Aivovoimaa! -virittäjä

•

Miten ja milloin annetaan tilaa työ rauhalle?
Turhan keskustelun, liikehdinnä n (toisten nä kö piirissä ),
hä lytysä ä nien yms. vä lttä minen, jos työ ei sitä vaadi

Listoja, muistutuksia, kalentereita yms. kannattaa kä yttä ä

Muisti työssä - Työ muistissa
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8. Älä lisää kuormitusta
•
•
•
•

Keskity olennaiseen
Riittä vä n hyvin tehty työ
Työ tehtä vien priorisointi
Palautuminen työ pä ivä n aikana ja jä lkeen

9. Luo avoimuuden kulttuuria
•
•
•

Puhutaan työ stä ja sen tekemisestä totuudenmukaisesti
Mietitä ä n yhdessä ratkaisuja
Annetaan positiivista palautetta toisillemme

Vv

VIDEO: Suojaa aivosi työ ssä
http://www.muistiterveys.�i/muistiterveyteen-liittyviavideoita/-liittyvia-videoita/

Tehtävä 1: keskustelua
10. Ylläpidä positiivista ilmapiiriä
•

Positiivisuus tarttuu, kun taas huono ilmapiiri syö työ tehoja koko
tiimiltä

• Millaisia ajatuksia videosta herä si?
• Oliko tuttuja asioita?

+Yhdistä liikunta ja työ
•
•

Jumissa olevasta kropasta ei veri kierrä kunnolla aivoihin ja
luovuuskin tukkeutuu samassa asennossa nö kö ttä essä .
Sisä llytä työ pä ivä ä si erilaisia työ asentoja, happihyppelyä , venyttelyjä
jne

Millainen on teidän työyhteisön
kongnitiivisen ergonomian huoneentaulu?
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• Miten omassa työ yhteisö ssä parannettaan kognitiivista
ergonomiaa?

Lisä materiaalia:
www.muistiterveys.�i/materiaalit/kognitiivinenergonomia
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