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Työ aivoterveyden
tukena ja uhkana



• fMRI eli functional magnetic resonance imaging
• Kuva aivojen verenkierron muutoksista tietyssä tehtävässä

MILLAISTA ON TYÖN 
AIVOTUTKIMUS?



Kannettava
EEG-mittaus
kouluissa ja 
työpaikoilla



Aivotutkimuslaitteet tulevat kouluihin ja työpaikoille
– oletko valmis?



Miten hyvin nykyaikainen työelämä ja 
ihmisaivot sopivat yhteen?

Kognitiivinen ergonomia on heikko
• Työvälineet eivät huomioi ihmisen 

kognition peruspiirteitä
• Merkittävä osa ohjelmistoista on 

viallisia ja heikkoja
• Työpaikoilla koetaan kiirettä, 

keskeytyksiä, muistin ja 
keskittymiskyvyn heikkenemistä

Phil and Pam

Vertailun vuoksi:
Fyysinen ergonomia on kunnossa
Tuolit ja pöydät ovat oikean korkuisia



Työn kipupisteitä aivojen näkökulmasta
-Keskeytysten hallinta
-Huonot työtilat ja puutteelliset välineet
-Puutteet työn järjestelyissä

Sähe
ltämi

sen v
uosik

ymm
en



Kuva kirjasta Tunne aivosi
Kuvan suunnittelu ja 
toteutus: Jori Uusitalo



FYSIOLOGISTEN TILOJEN MITTAUKSET

Sydänsähkökäyrä ja sykevälivaihtelu
Firstbeat

Sydänsähkökäyrä ja ihon sähkönjohtavuus
Oura



Hyvä
ravinto

Hyvä
uni

Riittävä
liikunta

Liian raskas 

ruoka ja pitkä 

ruokailuväli 

väsyttää

Liikunta vaikuttaa

ruokavaliovalintoihin
Uni vaikuttaa

ruokavaliovalintoihin
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Hyvä uni aikaansaa 
liikuntaa ja liikahtelua

Riittävä liikunta takaa 
hyvän unen

Pitkä-
kestoinen
aivojen

hyvinvointi



Liikunnan keskeinen rooli aivojen ikääntymisessä:
Uusia soluja syntyy liikunnan vaikutuksesta

•Hippokampuksessa syntyy uusia
hermosoluja kestävyys- ja 
voimaharjoittelun seurauksena

• Nokia, M. S., Lensu, S., Ahtiainen, J. P., Johansson, P. P., Koch, L. 
G., Britton, S. L., & Kainulainen, H. (2016). Physical exercise 
increases adult hippocampal neurogenesis in male rats 
provided it is aerobic and sustained. The Journal of physiology, 
594(7), 1855-1873.

kestävyysharjoittelu voimaharjoittelu



Uudet solut jäävät henkiin haastavan oppimisen myötä
Työ tarjoaa opittavaa, työttömän on itse etsittävä sitä

• Hippokampuksessa
syntyy uusia soluja
liikunnan seurauksena, 
mutta ne kuolevat
helposti. Vaativa
oppiminen saa solut
jäämään paremmin
henkiin.

• Shors, T. J., Anderson, M. L., Curlik, D., & Nokia, 
M. S. (2012). Use it or lose it: how neurogenesis 
keeps the brain fit for learning. Behavioural brain 
research, 227(2), 450-458.
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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
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Intervention study by
Erickson K I et al. PNAS 2011;108:3017-3022

-120 vähän liikkuvaa aikuista iältään 55-80 v
-puolet alkoi kävellä 3 kertaa viikossa 1 v ajan 60-75% maksimisykkeestä 40 min
-aivojen muistialueet kasvoivat ja muistisuoritus parani

Liikunnan lisäys kasvattaa aivojen 
muistialueita ja parantaa muistia

kävelijät

ei-kävelijät



Polar & Faros
Virpi Kalakoski

Liikkumisen mittaaminen avaa silmiä



Uni, työ ja oppiminen

• Unen aikana aktiiviseen muistiin painuneet asiat konsolidoituvat
pitkäkestoiseen muistiin

• Unen tehtävänä on emootioiden säätely ja “irrottaminen”

• Työ vaikuttaa uneen monin tavoin: vuorotyö, stressi, ym.

• Innostuisitko mittaamaan untasi? Kannattaako unta mitata?



Aivot ja ravitsemus

• Aivot ovat kuin kemian tehdas: soluja rakennetaan, välittäjäaineita
valmistetaan, jatkuvasti käynnissä suuri määrä kemiallisia reaktioita
• Kaikki aineet, joita aivot tarvitsevat, saadaan ruuasta

• Mikä ruokavaliossa on aivoille tärkeää?
• Monipuolisuus
• Laadukkaat rasvat (kala ja kasviöljyt)

• Suoliston hyvinvoinnin merkitys
• Suoliston mikrobit suorittavat tärkeää tehtävää, pidetään niistä huolta
• Säännöllisyys, prebiootit, probiootit

• Työyhteisön tuki ruokavaliotavoitteissa: mitä kahvihuoneessa ja 
palavereissa on tarjolla?



Miten työuupumus vaikuttaa kognitioon?

• Työuupumuksesta kärsivät työntekijät valittavat usein väsymyksen
lisäksi muistin ja tarkkaavaisuuden ongelmia
• Neuropsykologisissa testeissä ei useinkaan löydetä poikkeamia

• Laura Sokka tutki väitöskirjassaan työuupuneiden kognitiota
aivotutkimuksen menetelmin



Tehtävän keskeytyminen ja vaihtaminen

• Tehtävän vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset:
• Virheiden määrän lisääntyminen
• Työhön käytetty aika pitenee
• Työn kuormitus kasvaa

• Työuupuneet kertovat usein, että työn keskeytyminen ja tehtävästä
toiseen vaihtaminen on raskasta
• Voidaanko tiedonkäsittelyssä nähdä eroja tehtävänvaihtotehtävässä

työuupuneiden ja vertailukoehenkilöiden välillä?



Tehtävänvaihtotehtävä

Sokka et al 2017 Int J of 
Psychophysiology



Työuupuneilla pienentyneitä ja jakaumaltaan
erilaisia aivovasteita

Sokka et al 2017 Int J of 
Psychophysiology



Visuaalinen tehtävä ja häiriöäänet

• Työuupuneet kertovat usein häiriintyvänsä meluisassa ympäristössä
työskennellessään
• Häiriintyminen on erityisen selvää silloin, kun työmuistia

kuormitetaan

• Miten häiriöäänet vaikuttava työuupuneiden aivovasteisiin
työmuistitehtävässä?



Työmuistitehtävä (N-back) ja äänet

Sokka et al 2016 Biological Psychol



Työmuistitehtävä sujuu, mutta aivovasteet ovat
frontaalisempia ja äänien prosessointi poikkeavaa

Sokka et al 2016 Biological Psychol



Voiko työuupumus vaikuttaa esitietoisen
prosessoinnin tasolla?
• Työuupumukseen liittyy väsymyksen lisäksi kyynisiä ja kielteisiä

tunteita

• Voiko työuupumus vaikuttaa puheäänten prosessointiin esitietoisella
tasolla? 
• Onko kielellisesti relevanttien puheäänen piirteiden prosessointi

samanlaista kuin muilla? 
• Vaikuttaako äänen emootiosisältö sen prosessointiin työuupuneilla

samalla tavoin kuin muilla?



Monen piirteen paradigma nopeuttaa mittauksia

Sokka et al 2014 Int J Psychophys



Puheen piirteiden esitietoinen analyysi on 
normaalia, mutta emootioita sisältävien äänten
analyysi on muokkaantunut työuupuneilla

Sokka et al 2014 Int J Psychophys



Työuupumus vaikuttaa kognitioon

• Työuupuneiden kokemus kognition muutoksista ja työtä haittavista
muistin ja tarkkaavaisuuden ongelmista saattaa olla todennettavissa
aivotutkimuksin ryhmätasolla
• Muutoksia tehtävänvaihtotehtävässä: pienentyneitä vasteita ja 

erilaisia jakaumia
• Muutoksia havaitaan työmuistitehtävässä muistia kuormitettaessa: 

aivovasteiden jakauma on etupainotteisempi
• Muutoksia esitietoisessa äänten tunnetiedon käsittelyssä: 

nopeutuneita vasteita kielteisille ja hidastuneita myönteisille
emootioille



Millaista on tehokas palautuminen?
Mahdollistaako työ hyvän palautumisen?

Myönteistä

Sosiaalista

Kognitiivisesti
haastavaa

Aktiivista, ei passiivista,
ei reaktiivista



Työn imun ja työuupumuksen välillä
on veteen piirretty viiva

Täysi
panostus
työhön ja 

työn
kehittämiseen

Hyvät
palautumisen

keinot



Työ uhkaa ja suojaa aivoterveyttä

• Työn järjestely kognitiivisesti ergonomiseksi
• Työtilat, keskeytykset, työn tuunaaminen

• Työ tarjoaa jatkuvaa oppimista
• Työpaikalla voidaan vaikuttaa (aivo)terveyden eri osa-alueisiin
• Liikkuminen ja ulkoilu, uni, ruoka
• Työyhteisön yhteiset tavoitteet

• Palautumisosaaminen



Lisää lukemista aiheesta
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