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Mitä muisti on?
Muisti on kaikkea tiedonkäsittelyä

Muistin toiminta voidaan jakaa
Aistimuisti, työmuisti, säiliömuisti

Muistissa säilytetään tietoja, kokemuksia ja taitoja, 
menneisyyttä ja tulevaisuutta

Muistin avulla maailmasta tulee ymmärrettävä, 
kun jokainen tilanne, ihminen ja asia ei ole aina 
uusi

Muistiin tallentuu myös ihmisen identiteetti





Muistiin vaikuttavia tekijöitä
Häiritsevä ympäristö Aivoja kuormittava 

työympäristö
Tietotulva

Kuormittavat 
elämäntilanteet

Kiire, stressi ja kuormitus Väsymys ja uniongelmat

Uupumus ja masennus Puutteellinen ravitsemus Vähäinen liikunta

Lääkitys, päihteet, tupakka Sairaudet ja kiputilat Aistipuutokset

Oppimisvaikeudet Keskittymisen ja 
tarkkaavuuden häiriöt

Jännitys ja voimakkaat 
tunnetilat



Muistista huolehtiminen

 Lepo ja uni

Ravitsemus

 Liikunta

Hyvä mieli

Muistitukien käyttö: listat, kalenterit ym.

Sosiaaliset suhteet

Aktiivisuus ja haasteet
 Kulttuuriharrastukset
 Pelit
 Harrasta sellaista, josta olet kiinnostunut!



Työikäisten muistisairaudet
Suomessa 7 000-10 000
alle 65v. muistisairautta 
sairastavaa ihmistä



Milloin huolestua?

◦ Muistipulmat tulee aina ottaa vakavasti!

◦ Tärkeimpiä hälytysmerkkejä
◦ Tilanne muuttuu entisestä

◦ Mikä muuttunut ja miten?
◦ Työnantajan / läheisten havainnot tärkeitä

◦ Oireet vaikeuttavat arkiselviytymistä

7



◦ Muistisairauden mahdollisia merkkejä työelämässä
◦ Työsuorituksen tai työn laadun heikentyminen
◦ Sairauslomat, poissaolot, jatkuva väsymys
◦ Työpäivien toistuva pidentyminen
◦ Käyttäytyminen muuttuu aiemmasta

◦ Esim. välinpitämättömyys tai estottomuus

◦ Uuden oppiminen vaikeutuu
◦ ”Itsestään selvät” asiat hankaloituvat
◦ Aina sairastunut ei itse ymmärrä heikentynyttä toimintakykyään

◦ Tärkeää kuunnella myös läheisiä ja työyhteisöä
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Muisti töissä

◦ Muistia tarvitaan joka ammatissa ja lähes kaikissa työtehtävissä. 

◦ Tiedonkäsittelyn vaatimukset korostuvat nykytyössä, jossa yhä useammat työntekijät 
käyttävät tietoteknisiä laitteita ja käsittelevät suuria tietomääriä.

◦ Muistin kuormittuminen tulee esiin unohteluina ja oppimisen vaikeuksina:
◦ virheet ja epätarkkuudet lisääntyvät

◦ toiminta hidastuu ja takkuaa

◦ olennaista tietoa hukataan ja tietoon tai järjestelmään eksytään.



Työmuisti on yksi ihmisen 
tiedonkäsittelyn pullonkauloista
◦ Vaativien tehtävien suorittaminen kuormittaa työmuistia. Se on muistijärjestelmä, jossa 

ylläpidetään ja työstetään tämänhetkisessä tehtävässä tarvittavaa tietoa. Työmuistia 
tarvitaan kun luetaan, lasketaan, tehdään päätöksiä, ajatellaan, ratkaistaan ongelmia 
ja opitaan uutta. Työmuistiin liittyy useita rajoituksia, joiden vuoksi se muodostaa 
pullonkaulan ihmisen toiminnalle.

◦ Työmuistissa pystytään käsittelemään kerrallaan vain noin 3–4 tietoyksikköä. Tieto hiipuu 
työmuistista parissakymmenessä sekunnissa, jollei sitä kerrata.

◦ Työmuisti kuormittuu erityisesti silloin, kun tehtävät ovat vaativia tai jos huomio täytyy 
suunnata pois varsinaisesta tehtävästä usein tai pitkäksi aikaa.

◦ Elämäntilanne, uni, stressi ja terveys vaikuttavat kaiken ikäisillä kognitiiviseen 
suorituskykyyn. Ikääntyessä näiden tekijöiden merkitys korostuu: sopeutuminen 
vuorotyöhön ja kuormittaviin tilanteisiin alenee, ja sairauksien ilmaantuminen lisääntyy 
iän myötä. Ikääntyminen siis vaikuttaa kognitiiviseen toimintakykyyn sekä suoraan että 
kuormitustekijöihin sopeutumisen kautta.



Työn kuormittavuustekijöitä muistille
◦ Muuttuvat työkäytänteet ja –ympäristöt

◦ Salasanat ja ohjelmistot

◦ Jatkuva paine uuden oppimiseen

◦ Lisääntyvän tietomäärän hallinta

◦ Tehtävän keskeytykset

◦ Usean tehtävän yhtäaikainen suorittaminen, esimerkiksi samanaikaisesti kirjoitetaan muistiota, seurataan 
sähköpostia, vastataan puhelimeen ja keskustellaan työtovereiden kanssa

◦ Tehtävään liittymätön puhe

◦ Huomion kaappaava liike, valonvälähdykset ja äänet

◦ Avokonttorissa useat häiriötekijät, ei vain omat työtehtävät.

◦ Aivot kaipaavat sekä haasteita että lepoa selviytyäkseen kuormitustilanteista.

◦ Ennaltaehkäisy! 



Muisti työssä –työ muistissa!



Kognitiivinen ergonomia (TTL)
◦ Kognitiivinen ergonomia tarkastelee ihmisen vuorovaikutusta toimintajärjestelmien kanssa 

tiedonkäsittelyn näkökulmasta. Ihmisen tarkkaavaisuus sekä havainto-, muisti- ja ajattelukyvyt 
asettavat reunaehdot ihmisen, työn ja tekniikan vuorovaikutukselle.

◦ Kognitiivisen ergonomian avulla voidaan huomioida ihmisen tapa käsitellä tietoa tuotteiden, 
työympäristöjen, työvälineiden ja työkäytäntöjen kehittämisessä. Tarkasteltavat kysymykset 
liittyvät ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutukseen, visuaaliseen käytettävyyteen ja 
kognitiiviseen kuormittumiseen:

◦ Miten ihmisen havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, muistin ja ajattelun kyvyt ja rajoitukset 
voidaan huomioida tietotyössä?

◦ Miten visuaalinen tieto tulisi esittää, jotta se havaittaisiin luotettavasti ja vaivattomasti?

◦ Miten kognitiivista kuormittumista voi välttää?

◦ Kognitiivisen ergonomian tavoitteena on toiminnan tehokkuus, sujuvuus ja turvallisuus sekä 
hyvinvointi työssä. Jos käyttöliittymät ja ympäristöt eivät kuormita ihmistä tarpeettomasti, 
työskentely on sujuvaa, innostavaa ja motivoivaa.



Työmuistin kuormittumista voidaan 
helpottaa mm.
◦ Vähentämällä työympäristön häiriötekijöitä.

◦ Järjestämällä työ sellaiseksi, että asioita voidaan hoitaa enemmän omaan tahtiin, 
tehtävä kerrallaan.

◦ Noudattamalla kognitiivisen ergonomian periaatteita.

◦ Kytke pois uuden viestin hälytys sähköpostista keskeyttämästä muita tehtäviä.

◦ Hoida sähköpostit silloin, kun se ei keskeytä häiritsevästi muuta työtä ja katkaise 
ajatustasi.

◦ Järjestä työ siten, että voit hoitaa yhden tehtävän kerrallaan ilman ennakoimattomia 
keskeytyksiä.

◦ Sopikaa työpaikalla rauhoitetuista tunneista: työrauhaa ilman keskeytyksiä.

◦ Järjestämällä mikropalautumisen hetkiä työn lomaan



Hyvä työ aivoille
◦ Muistin ja työn 10+1 teesiä:

◦ Varmista työsi rajat

◦ Vähennä tietotulvaa

◦ Luo toimivat työstrategiat

◦ Anna aikaa ammattitaidon ylläpitämiselle

◦ Hallitse keskeytyksiä

◦ Anna työrauha myös muille

◦ Käytä muistin apuvälineitä

◦ Älä lisää kuormitustasi

◦ Luo avoimuuden kulttuuria

◦ Ylläpidä positiivista ilmapiiriä

◦ Yhdistä liikunta ja työ



Lähteitä mm. 
◦ TTL. Kognitiivinen ergonomia. https://www.ttl.fi/tyontekija/aivot-tyossa/aivojen-

hyvinvointi/

◦ Muistiliitto. Aivot ja muisti. https://www.muistiliitto.fi/fi/aivot-ja-muisti

◦ Muisti työssä –työ muistissa 2017-2020-hankkeen verkkosivut. http://www.muistiterveys.fi/


