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Mitä aivoille tapahtuu työssä?
Miten aivot palautuvat?

Kuva kirjasta Tunne aivosi
Kuvan suunnittelu ja 
toteutus: HelmiStyle



• fMRI = functional magnetic resonance
imaging = toiminnallinen magneettikuvaus

• Kuvaa muutoksia veren happipitoisuudessa tietyn 
tehtävän yhteydessä

Aivotutkimusmenetelmä: 
fMRI



Aivotutkimus-
menetelmä 
EEG eli 
aivosähkökäyrä
Reaaliaikainen 
aivotoiminnan 
tarkkailu



Tutkimusmenetelmä: MEG
BioMag-laboratorio, HYKS
Millisekuntin ajallinen 

tarkkuus
Parempi paikkatarkkuus



• Emotiv

Tulevaisuuden aivotutkimus: itsensä mittaaminen?



Nykyaikainen työelämä ja ihmisaivot eivät sovi 
yhteen

Työ ja terveys 2009

• lähes puolet joutuu kiirehtimään 
usein saadakseen työnsä tehdyksi

• 45 % kokee työssä melko usein tai 
jatkuvasti haitallisia keskeytyksiä

• 16% kokee muistin ja 
keskittymiskyvyn heikkenemistä

www.ttl.fi/tyojaterveys

Phil and Pam



Liian monta tehtävää yhtä aikaa
Liikaa muistettavia asioita
Liikaa keskeytyksiä

• Ajatukset harhailevat

• En huomannut jotain 
tarpeellista

• En muista salasanaa

• Olen unohtanut tehdä 
tehtävän loppuun

• Käynnistän väärän 
koneen tai laitteen

• Teen saman asian 
vahingossa kahteen 
kertaan



Miten tietotyö ja ihmisaivot 
saadaan paremmin sopimaan 
toisilleen?

• Kiinnitä huomiota aivojen terveyteen ja 
toimintaan
• Pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä

• Muuta työtä
• Jokainen työntekijä on oman työnsä paras 

asiantuntija

• Työyhteisön yhteiset ratkaisut ja tavoitteet



Kuva kirjasta Tunne aivosi
Kuvan suunnittelu ja 
toteutus: Jori Uusitalo



Timanttimalli: mihin aivoterveyden osa-
alueisiin voimme vaikuttaa?

Kognitio

Liikkuminen Ravinto

Uni

G

E

GxE



Hyvä
ravinto

Hyvä
uni

Riittävä
liikunta

Hyvä uni aikaansaa 
liikuntaa ja liikahtelua

Riittävä liikunta takaa 
hyvän unen



Miten löydän
tehokkaimmin palauttavan

toiminnan?

Liikkuminen
ja   

aktiivisuus

Kova
kognitiivinen

haaste

Myönteisyys
ja 

sosiaalisuus



Liikkuva ja liikahteleva työntekijä

• Liikunta- tai urheiluharrastus jokaiselle
• Oman liikunnan ilon löytäminen
• Liikkumisen esteitä raivattava tietoisesti
• Kenen liikuntaharrastusta työpaikka tukee?

• Säännöllinen liikuntaharrastus edistää oppimista ja otsalohkon
toimintaa

• Onnistunut työpäivä alkaa ja päättyy liikkumalla: työmatka!

• Liikkuminen tekemisen lomassa ja aikana
• Työpisteen varustelu
• Käytävien, neukkareiden varustelu
• Työasu



Liikunta vaikuttaa mielenterveyteen

• Erityisen voimakas vaikutus masennusoireiden vähentäjänä, myös kevyellä liikunnalla (Blumenthal et 
al., 2006)

• Liikunta näyttää myös ehkäisevän masennusta (Blumenthal et al., 2010, Psychosom.med., Otto et al, 
2006, Clin.psych.)

• Erityisen hyvin kävelyliikunta vaikuttaa masennuspotilailla, joilla on myös diabetes (de Groot, 2009, 
Diab.)

• Ahdistuneisuuden ja paniikkihäiriön hoidossa raskaasta liikunnasta on etua (Smits&Otto, 2009, 
Depr.Anx.)

• Unen laatu voi toimia välittäjänä



Motorinen toiminta virkistää 
kognitiivista suoriutumista ja 
parantaa oppimista

• Motorisen toiminnan vaikutus kognitiiviseen suoriutumiseen on osoitettu 
kiistatta
• Oppiminen

• Muistissa säilyminen
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Langdon & Corbett 2011: Juoksevat hiiret oppivat paremmin



Tanssi on erityisen
kuntouttavaa liikuntaa
aivoille

Tunti viikossa tanssia (paritanssinopetusta ja 
itsenäistä tanssimista oman tai vaihtuvan
parin kanssa)

6 kk ajan

Fyysisiä ja kognitiivisia muutoksia: asento, 
elämäntapa, muisti, tarkkaavuus, reaktioajat, 
käden tarkkuuus ja ote

Kattenstroht et al., 2013, Aging Neuroscience



• Laajentuneet harmaan aineen alueet (Gaser & Schlaug, 2003).
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Motor and somatosensoryParietal lobe

Temporal lobe Frontal lobecerebellum

Larger 

corpus 

callosum

Musiikin aktiivinen tekeminen on aivoille erittäin terveellistä

Muusikon aivojen laajentuneet aivoalueet



Uni, työ ja oppiminen

• Unen aikana aktiiviseen muistiin painuneet asiat konsolidoituvat
pitkäkestoiseen muistiin

• Unen tehtävänä on emootioiden säätely ja “irrottaminen”

• Illan viimeiset 1-2 tuntia rauhoitutaan nukkumaan
• Musiikki, näyttölaitteet, muu tekeminen

• Mihin liikunta sijoittuu?

• Aamu- ja iltatyyppiset ihmiset

• Päiväunet kunniaan (10-20 min)

• Innostuisitko mittaamaan untasi?
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Withings Health Mate

Sleepbot

Beddit

Unen seuranta



Oman työn tuunaaminen – tie parempaan
tehokkuuteen työssä ja palautumiseen
• Jos teet työsi kuin robotti, sinut voidaan korvata robotilla

• Työhön kuuluu aina reflektointi: mitä/miten voisin tehdä paremmin, 
laadukkaammin, nopeammin, helpommin…

• Jos et ehdi tai pysty reflektoimaan ja kehittämään työtäsi, jotain on 
muutettava

• Osa muutoksista on yksilön, osa työyhteisön, osa johdon vastuulla
• Keskeytykset, tiedottaminen, työnjako, käytännöt

• Työtilat, etätyökäytännöt, välineet

• Kehittämiseen varattu aika, ratkaisut

• Palautteen antamisen ja kehittämisen ilmapiiri?



Stressin ja palautumisen tasapaino

Täysi
panostus
työhön

Hyvät
palautumisen

keinot



Selektiivinen tunnollisuus
“Asialliset hommat hoidetaan, muuten ollaan

kuin Ellun kanat.”

Tulevaisuusorientoitunut laiskuus
“Miten tämän voisi jatkossa tehdä

laadukkaammin, helpommin, halvemmalla, 
paremmin?”



Lisää lukemista aiheesta

Normaalihinta 24,95 euroa

Otava

Normaalihinta 50,50 euroa

Edita

Normaalihinta 40 euroa

Terra Cognita


