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Ihmisen ajattelun varassa: 
informaatiovirroista  tietoa  
tietämystä  viisautta 
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Ajattelu, aivojen tiedonkäsittely ja 
siihen vaikuttavat tekijät 

TARKKAAVUUS JA HAVAITSEMINEN 

jakaminen 
kohdentaminen 
siirtäminen 
ylläpito 

TYÖMUISTI 
reaaliaikainen, operatiivinen  
tiedonkäsittely 

SÄILÖMUISTI 
opitut tiedot, 
taidot, kokemus 

aistiärsykkeet 

fysiologinen, aineenvaihdunnallinen ja hormonaalinen tila  

ei-tietoinen 
taso 

AISTI 
MUISTI 

vire vireys "energia" 
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Aivojen venymiskyvyn rajat 

• Aivosähköfilmi (EEG) 

• Silmänliikkeet (EOG) 

• Sydämen syke (EKG) 

• Verenpaine (RR) 

• Hengitys  

• Ääni 

reagoivat  

• Ulkoisen (työpaine, 
informaation määrä, tehtävän 
vaikeusaste) 

• Sisäisen (unipaine, univaje) 

kuorman muutoksiin 

mitkä ovat 
yhteydet/vaikutukset  

• suoritukseen 
tietokonepohjaisissa tehtävissä 



Aivosyke: Tehtävän kognitiivisen 
kuorman muutos näkyy aivojen 
sähköisessä toiminnassa (Holm et al 
2009) 

EEG signaalinkäsittely 

monitehtävä 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/ElectroEncephalogram.png


Keskeytykset työssä, 
kestääkö työmuisti? 

"paina mieleen  
punaisen ruudun 
paikka" 

"onko kuva 
symmetrinen? 
ei/kyllä 
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Miten koettu kuormittuneisuus 
vaikuttaa aivojen toimintakykyyn?  
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• Työmuistin toimintavarmuus  
– muistivat keskim. 2 ruudun paikat oikeine 

– ei-rasittuneet taas keskim. 4 (jopa 5-7) 
ruudun paikat oikein 

• P300 aivovasteet madaltuneet jo 
helpoissa tehtävissä  ponnistelua jo 
helpoissa tehtävissä 

– ei-rasittuneilla, aivojen fysiologia reagoi 
vasta, kun oli paljon muistettavaa (ruudun 
paikkoja)  aivojen fysiologia reagoi 
tehtävän vaativuuden  

 



Verkottuneet, yksilölliset, 
ihmisaivot ja yhteinen tietopääoma 

• osaamisen yhdistäminen 

• jaettu tieto 

• elämänikäinen oppiminen 

• mestari-kisälli 

• yhdessä tekeminen 
oivaltaen 

• innostus tarttuu 

• uupumuskin voi tarttua 

• miten tunnistaa 
uupumusriskissä oleva? 
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Ihmisen mittainen työ ihmistä 
varten  
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Töiden järjestely ja jaksaminen 

• mitä voidaan vakioida, "automatisoida"  toimivat 
rutiinit, tietotekniikka 

• turvallisuuskriittiset työt, joissa virheet voivat olla 
kohtalokkaita  tarkistuslistat 

• yhteiset toimintamallit ja niistä kiinni pitäminen 

• työnjako eri ammattiryhmien välillä 

• jatkuvat pienet askeleet työn kehittämisessä, erityisesti 
tiedonkulun varmistaminen ja sen epäjatkuvuuskohtien 
tunnistaminen ja poistaminen 

• itsensä ja muiden johtaminen  

• sitoutuminen muutoksiin, = aikaa muutoksille,"bad/old 
habits die hard" 

      MIKSI? 

• sähläys, keskeytykset, päällekkäin tekemiset vähenevät 
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Hyvin yhdessä suunniteltu työ 
edistää sekä henkilöstön 
hyvinvointia että hyvää hoitoa 

Tarkkaavuus ja havaitseminen 

muistijärjestelmät 

säilö- työ- 
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työmuistin rajalliset resurssit 

"sälä" 

informaation 
merkitys -  
ajattelu 



KIITOS ! 
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