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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa muistiterveyden tuke-

miseen liittyvä teemapäivä Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyön ta-

voitteena oli, että Satakunnan ammattikorkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat tun-

nistaisivat ja ymmärtäisivät muistiterveyteensä vaikuttavia tekijöitä. 

 

Opinnäytetyö oli toiminnallinen opinnäytetyö. Opinnäytetyötä varten suunniteltiin ja 

toteutettiin teemapäivä, jossa oli esittelypiste, posterit ja sähköinen diasarja. Lisäksi 

kohderyhmän jäsenille laadittiin muistiterveyskysely, jonka avulla arvioitiin tämän 

työn tavoitteiden saavuttamista. Teemapäivä toteutettiin 26.4.2018 Satakunnan am-

mattikorkeakoulussa Porin kampuksella.  

 

Muistiterveyskyselyn mukaan yhdeksänkymmentä vastanneista eli noin 85 prosenttia 

koki, että vierailu esittelypisteellä sai pohtimaan omaa muistiterveyttä. Kyselyyn vas-

tasi yhteensä 105 kohderyhmän jäsentä.  

 

Terveelliset elintavat, kuten monipuolinen ravitsemus, riittävä unensaanti ja liikunta, 

edistävät muistiterveyttä. Aivojen ja muistin toimintaa voi edistää hahmotus-, päättely- 

ja muistipeleillä. Aivot tarvitsevat myös lepoa, jotta ne voivat jäsennellä asioita ja ta-

pahtumia.  

 

Informaatiotulva, hektisyys, muuttuvat työtehtävät ja epäsäännölliset työajat rasittavat 

aivoja. Muistin liiallinen kuormittuminen on haaste nykyisessä työelämässä. Työpai-

koilla tulisi kiinnittää huomiota muistiterveyden edistämiseen. Aiheesta voitaisiin pi-

tää erilaisia teemapäiviä ja tietoiskuja työpaikoilla. Tulevaisuudessa tarvitaan keinoja, 

joilla voidaan edistää työssä jaksamista ja ehkäistä työuupumusta.  
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The purpose of this thesis was to plan and hold a theme day centered on memory health 

at the Satakunta University of Applied Sciences. The aim of the thesis was that the 

staff and students of the Satakunta University of Applied Sciences come to recognize 

and understand different factors that affect their memory health.  

 

The thesis was done as a project based thesis. For the thesis, a theme day was planned 

and executed, which included an exhibition stand, posters, and a digital slideshow. In 

addition, a questionnaire on memory health was prepared for the target group. The 

questionnaire was used to evaluate the goals of the thesis and how well they were 

reached. The theme day was held on 26.4.2018 in the SAMK Campus Pori of the Sa-

takunta University of Applied Sciences.  

 

According to the memory health questionnaire, ninety people or around 85 % of the 

respondents felt that visiting the exhibition stand had made them contemplate their 

memory health. A total of 105 members of the target group answered the question-

naire.  

 

A healthy lifestyle, including a diverse diet, sufficient sleep, and exercise, improves 

memory health. Different perception, deduction and memory games and exercises can 

help improve memory and brain health. The brain also requires rest in order to process 

things and events.   

 

A flood of information, hectivity, changing work assignments and irregular working 

hours put a strain on the brain. The excessive burdening of the brain is a challenge in 

the working life of today. The improvement of memory health should be a target of 

attention in the workplace. Different theme days and public service announcements on 

the topic could be held in the workplace. Ways to improve energy and to prevent fa-

tigue in the workplace are needed in the future. 

.   
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1 JOHDANTO 

 

Työelämässä puhutaan liiallisesta tietotulvasta. Lisäksi on kiirettä, stressiä, suoritus-

paineita ja häiriötekijöitä, jotka aiheuttavat työnteon keskeytyksiä. Työmuisti ja ihmi-

sen tarkkaavaisuus ovat rajallisia. (Kuikka, Akila, Pulliainen & Salo 2011, 3–4.)  

Henkinen kuormitus on kasvanut työpaikoilla. Vuonna 2013 48 prosenttia palkansaa-

jista kokivat työnsä henkisesti erittäin tai melko raskaana. Miesten osuus oli 45 pro-

senttia, kun taas naisilla osuus oli 51 prosenttia. Ihmissuhdetyöt lisäävät henkistä rasi-

tusta. (Lehto, Sutela & Pärnänen 2015, 7.) Työntekijät, joilla on työuupumusoireita, 

kokevat tavallisesti keskittymiseen ja muistiin liittyviä vaikeuksia (Sokka 2017, 4).  

 

Ihminen pystyy huoltamaan omia aivojansa läpi elämän. Otala (2011) käyttää kirjas-

saan käsitettä älyllinen kunto ja sen vaaliminen. ”Älyllinen kunto kuvastaa älyllisten 

resurssien kuntoa”. Käsitteellä hän tarkoittaa ihmisen kykyä muistaa, oppia, ymmär-

tää, suunnitella ja sopeutua. Se auttaa ihmistä selviämään äkkinäisistä ja nopeista muu-

toksista tietotulvan keskellä, sekä samalla oppimaan uutta. (Otala 2011, 20-21.) 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa muistiterveyden tukemiseen 

liittyvä teemapäivä Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyön tavoitteena 

oli, että Satakunnan ammattikorkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat tunnistaisivat ja 

ymmärtäisivät muistiterveyteensä vaikuttavia tekijöitä. 

 

Tässä työssä käsitellään työikäisen henkilön muistiterveyteen vaikuttavia tekijöitä työ-

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Opinnäytetyössä käytetään kä-

sitettä muistiterveys, jota ei ole virallisesti määritelty. Tässä työssä kyseisellä käsit-

teellä tarkoitetaan käsitteiden ”muisti” ja ”aivoterveys” yhdistelmää.  
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2 MUISTI 

 

Muisti on kokonaisuus, rakenteellinen järjestelmä aivoissa, ja tärkeä osa ihmisen elä-

mää. Muisti koostuu opituista henkisistä ja älyllisistä kyvyistä, jotka ovat tallentuneet 

aivoihin erilaisina tietorakenteina ja toimintavalmiuksina. Muistin toiminta perustuu 

hermosolujen välisiin yhteyksiin ja verkostoihin. Muistin käyttäminen vaatii jatkuvaa 

aivotyöskentelyä. (Erkinjuntti, Hietanen, Kivipelto, Strandberg & Huovinen 2009, 69, 

251.)   

Muistin toiminnan perustana ovat ihmisen kognitiiviset toiminnot. Kognitiiviset eli 

tiedolliset toiminnot tarkoittavat erilaisia tiedonkäsittelyn toimintoja. Ilman kognitii-

visia toimintoja muistaminen ei ole mahdollista.  Kognitiivisia toimintoja ovat muun 

muassa havaitseminen, tarkkaavaisuus, ajatteleminen, oppiminen, toiminnanohjaus, 

päätöksenteko ja ongelmanratkaisukyky. Kognitiivista toimintaa tuodaan ilmi kom-

munikoinnin keinoilla, kuten puheella, ilmeillä ja eleillä. Muistin toimintaan vaikutta-

vat eri tekijät, kuten perimä, terveydentila ja elintavat. Myös koulutus, harrastukset ja 

ihmissuhteiden laatu vaikuttavat muistin toimintaan. Muistamista edistävät hyvä vi-

reystila, motivaatio ja vähäinen stressin määrä. Muisti voidaan jakaa toiminnallisesti 

muistiin painamiseen, muistissa säilyttämiseen ja mieleen palauttamiseen. Rakenteel-

lisesti muisti voidaan erotella aisti-, työ- ja säilömuistiin. (Härmä & Granö 2011, 18–

19, 24.) 

 

Aistimuisti eli sensorinen muisti havainnoi ympäristöä ja tallentaa havaintoja mieleen 

jatkuvasti. Kaikkia aistielinten tuottamia aistiärsykkeitä ei aktiivisesti tiedosteta. Tark-

kaavaisuus vaikuttaa keskeisesti siihen, mitkä aistiärsykkeet siirtyvät aistimuistista 

työmuistiin ja mitä asioita painetaan mieleen. Aistimuistilla on laaja kapasiteetti, sillä 

useita asioita voidaan aistia samaan aikaan. Aistimuistissa asiat säilyvät sekunnin 

murto-osista muutamaan sekuntiin. (Härmä & Granö 2011, 28–29.)  

 

Työmuisti työstää aistiärsykkeiden tuoman informaation, joihin tarkkaavaisuus on 

suunnattu. Työmuistia tarvitaan muun muassa muistamiseen, pohtimiseen, keskuste-

luun ja kirjoittamiseen. Työmuisti osallistuu sekä mieleen painamiseen että mieleen 

palauttamiseen. Työmuistin kesto on 10-20 sekuntia. Työmuistin kapasiteetin usko-



7 

 

taan olevan 5-9 havaintoyksikköä. Työmuisti käsittelee tuttuja käsitteitä ja tietokoko-

naisuuksia tehokkaammin kuin uusia asioita tai pieniä yksityiskohtia. Työmuisti kuor-

mittuu nopeammin tilanteissa, joissa täytyy hallita monia asioita kerralla ja käyttää 

useampaa aistia samalla. (Härmä & Granö 2011, 30.) 

 

Säilömuisti eli pitkäkestoinen muisti on käsiteltyjen aistiärsykkeiden ja opittujen asi-

oiden varasto. Säilömuistin kapasiteetti on rajaton ja se sisältää paljon tallennettuja 

muistoja. Säilömuistin keston uskotaan myös olevan rajaton, sillä ihminen pystyy 

muistamaan lapsuuden aikaisia asioita. Muistissa olevat asiat saattavat muokkaantua 

tai heikentyä, mutta aktiivinen muistojen työstäminen auttaa asioiden mieleen palaut-

tamisessa. Mieleen palauttaminen säilömuistista työmuistiin perustuu muisti- 

vihjeisiin. Säilömuisti voidaan erotella deklaratiiviseen, proseduraaliseen ja prospek-

tiiviseen muistiin. Deklaratiivinen muisti jakautuu semanttiseen eli tietomuistiin ja 

episodiseen eli tapahtumamuistiin. Semanttinen muisti sisältää erilaisia tietoja, sano-

jen merkityksiä, käsitteitä, määritelmiä ja kielioppia. Episodinen muisti sisältää koke-

muksia ja tapahtumia sekä niihin liittyviä ajatuksia ja tuntemuksia. Proseduraalinen 

muisti eli taitomuisti sisältää opitut taidot ja tavat. Prospektiivinen muisti eli ennakko-

muisti tarkoittaa tulevaisuudessa tapahtuvien asioiden muistamista, kuten sovitut ta-

paamiset tai tehtävien määräajat. (Härmä & Granö 2011, 30–33.) 

 

 

 

2.1 Muistin kuormittuminen 

 

Suuren tietomäärän ja informaation käsitteleminen kuormittavat työmuistia. Muistin 

liiallinen kuormittuminen ilmenee muistioireina. Kuormituksesta voi seurata stressiä, 

uupumusta ja lopulta työkyvyttömyyttä. Muistin jatkuva kuormitus lisää muistisairau-

den riskiä. Työssä muistia kuormittavat esimerkiksi jatkuva informaatio, samanaikai-

nen työtehtävien tekeminen, kiire ja vaihtelevat työajat. Ympäristön häiriötekijät esi-

merkiksi liian virikkeellinen tai rauhaton työympäristö ja jatkuvat työn keskeytykset 

kuormittavat myös muistia. (Härmä & Granö 2011, 54–57.) 
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Helsingin sanomien tekemässä testissä työntekijä keskeytettiin kuusikymmentäyksi 

kertaa työpäivän aikana. Jokainen keskeytys katkaisi ajatuksen ja työnteon. Keskey-

tysten myötä virheiden määrä työssä lisääntyi selvästi. Artikkelin mukaan aivoilla kes-

tää palautua keskeytyksen jälkeen noin 1-24 minuuttia. (Mansikka 2018.) 

 

Työntekoa haittaavat keskeytykset, ja sen seurauksena muisti- ja keskittymisvaikeudet 

ovat lisääntyneet. Eniten muisti- ja keskittymisvaikeuksia on työikäisistä 24-35- vuo-

tiailla. (Erkinjuntti ym. 2009, 103.) Työntekijät, joilla on työuupumusoireita, kokevat 

tavallisesti keskittymiseen ja muistiin liittyviä vaikeuksia (Sokka 2017, 4). 

 

2.2 Muistin toimintahäiriöt 

Työntekijä saattaa epäillä itsellään alkavaa muistisairautta, vaikka syynä on usein tark-

kaavaisuuden ja työmuistin kapasiteetin täyttyminen liiallisella informaatiolla. Tark-

kaavuuden ja muistamisen häiriöt voivat johtua erilaisista psyykkisistä kuormituksista. 

(Kuikka ym. 2011, 3–4.)  

Muistioireet johtuvat aivojen rajallisuudesta ja vaikeuksista käsitellä jatkuvaa tietoa. 

Muistioireet liittyvät episodisen ja semanttisen eli tapahtuma- ja asiamuistin toimin-

taan. Oireiden oletetaan johtuvan otsa- tai ohimolohkon toiminnan muutoksista, jotka 

hankaloittavat mieleen painamista, muistissa säilyttämistä tai mieleen palauttamista. 

(Erkinjuntti 2011, 85–86.)  

Muistin toimintahäiriöt voivat johtua psyykkisistä tekijöistä, kuten stressistä tai ma-

sennuksesta, lääkeaineista tai päihdeaineiden käytöstä. Muistihäiriöt ovat joko tilapäi-

siä tai pysyviä. (Härmä & Granö 2011, 55, 113–118.) Muistihäiriöt johtuvat työikäi-

sellä yleensä uni-valverytmin häiriöistä, aineenvaihduntahäiriöiden takia tai sietoky-

kyä suurempien nautintoaineiden käytön takia. (Puustinen 2017.) 

Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, joka heikentää muistia ja muiden kognitioi-

den toimintaa. Krooniset, pysyvät muistioireet aiheuttavat muistisairautta. Muistisai-

raudet, jotka johtuvat aineenvaihduntasairauksista tai puutostiloista voivat parantua 
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hoidon avulla. Eteneviä, parantumattomia muistisairauksia voidaan hoitaa oireenmu-

kaisesti. Työikäisiä muistisairaita henkilöitä on arviolta 7000-10 000 Suomessa. 

(Härmä & Granö 2011, 110, 119.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi kansallista muistiohjelmaa, jonka päätavoit-

teena on muistiystävällinen Suomi.  Päätavoite rakentuu 4 laajasta osatavoitteesta.  En-

simmäinen osatavoite on aivoterveyden edistäminen. Toinen osatavoite on tukea po-

sitiivista asennetta aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen. Kol-

mas osatavoite on hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille. Neljäs 

osatavoite on kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen.  Tutkimusta suo-

ritetaan vuosien 2012-2020 aikana. (Valtioneuvoston www-sivut 2017.) 

 

Hankkeesta ei julkaistu tuloksia opinnäytetyön tekemisen aikana.  
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3 AIVOTERVEYS 

 

Aivoterveys on hyvinvoinnin ja toimintakyvyn perusta. Aivojen toimintaan vaikutta-

vat keskeisesti ikääntyminen, elintavat, kallo- ja aivovammat ja muut sairaudet. (Ai-

voliiton www-sivut 2018.) Aivoterveyden edistäminen parantaa muistin toimintaa ja 

mielen virkeyttä, sekä pienentää riskiä sairastua erilaisiin aivosairauksiin. Aivoter-

veyttä edistetään noudattamalla terveellisiä elintapoja. (Jyväkorpi 2017, 12.)  

 

Ihminen pystyy huoltamaan omia aivojansa läpi elämän. Otala (2011) käyttää kirjas-

saan käsitettä älyllinen kunto ja sen vaaliminen. ”Älyllinen kunto kuvastaa älyllisten 

resurssien kuntoa”. Käsitteellä hän tarkoittaa ihmisen kykyä muistaa, oppia, ymmär-

tää, suunnitella ja sopeutua. Se auttaa ihmistä selviämään äkkinäisistä ja nopeista muu-

toksista tietotulvan keskellä, sekä samalla oppimaan uutta. Älyllisen kunnon edistäviä 

tekijöitä ovat aivojen monipuolinen sekä haasteellinen käyttö, sosiaaliset suhteet ja 

terveelliset elintavat. Aivojen hyvinvointiin kuuluu stressin hallinta ja aivojen palau-

tumisesta huolehtiminen. (Otala 2011, 20–21, 123.) 

 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen koordinoiman Finger-hankkeen tutkimustulok-

set osoittavat, että muistihäiriöitä voidaan ehkäistä hallitsemalla niihin liittyviä riski-

tekijöitä. Tutkimuksen kohderyhmälle on laadittu monipuolinen elintapaohjelma, 

jonka tarkoituksena on ehkäistä muisti- ja ajattelutoimintojen heikkenemistä.  

Tutkimuksessa selvitetään elintapaintervention vaikutusta mm. osallistujien toiminta-

kykyyn, elämänlaatuun, masennusoireisiin, terveyspalveluiden tarpeeseen sekä sydän- 

ja verisuonitautien riskitekijöihin. Tutkimus on aloitettu vuonna 2009 ja sen on määrä 

loppua vuonna 2018. Finger- hankkeesta käy ilmi, että muistiongelmien ja -sairauksien 

lisääntyminen on tulevaisuudessa iso yhteiskunnallinen haaste (Terveyden ja hyvin-

voinninlaitoksen www-sivut 2017.) 

 

 

Seuraavaksi tarkastellaan aivoterveyden hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta oleelli-

sia tekijöitä. 
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3.1 Terveellinen ravitsemus 

Terveellinen ravitsemus on kokonaisuus, joka sisältää monipuolisesti erilaisia ravin-

toaineita, vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita. Terveellisen ravitsemuksen tarkoitus 

on pitää aivojen energian saanti tasaisena. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen www-

sivut 2018.) Ravitsemus vaikuttaa aivoterveyteen, kuten muuhunkin terveyteen vah-

vasti. Aivojen toiminta on riippuvainen ravinnosta saatavista ainesosista, etenkin glu-

koosista. (Aivoliiton www-sivut 2018.) Monipuolinen ja terveellinen ravinto edistävät 

terveyttä. Terveelliseen ravitsemukseen kuuluu runsaasti kasviksia, marjoja, täysjyvä-

vilja-tuotteita, kuituja ja vihreän värisiä ravintoaineksia. Lisäksi terveelliseen ravitse-

mukseen kuuluu kohtuullisesti pehmeitä rasvoja eli kasviperäisiä rasvoja ja maitotuot-

teita. Aivojen, kuten muunkin kehon kannalta tärkeää on välttää ylipainoa, kohonnutta 

verenpainetta ja kolesterolipitoisuutta ja sokeriaineenvaihdunnan häiriötä. (Erkinjuntti 

ym. 2009, 158.) 

 

Ravitsemus vaikuttaa unen laatuun, energian tuottoon ja kulutukseen, hermosolujen 

toimintaan, kognitioihin ja mielialaan. Ravitsemus vaikuttaa voimakkaasti suoliston 

bakteerikantaan ja siten välittäjäaineiden kautta aivoihin. Aivojen välittäjäaineet vai-

kuttavat stressin kokemiseen, kivun tuntemiseen ja masentuneisuuteen. (Jyväkorpi 

2017, 70, 89, 95) 

 

Caide-tutkimuksen mukaan Välimeren ruokavaliolla on yhteys muistin toimintaan ja 

se vähentää esimerkiksi riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. Tutkimus tehtiin suoma-

laisessa väestössä ja tuloksien mukaan epäterveellisesti syövien ihmisten riski sairas-

tua muistisairauksiin oli huomattavasti suurempi kuin terveellisesti syövillä ihmisillä. 

(Eskelinen, Ngandu, Helkala, Tuomilehto, Nissinen, Soininen & Kivipelto, 2008.) 

 

3.2 Liikunta 

Liikunta ylläpitää ja kohentaa sekä kuntoa että terveyttä. Monipuolinen liikunta vä-

hentää riskiä sairastua erilaisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin tai dia-

betekseen. (Vuori 2015, 8.) Liikunta edistää aivojen verenkiertoa, keskushermoston 
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hapensaantia ja pienentää insuliiniresistenssiä. Säännöllinen liikunta vaikuttaa mielen-

terveyteen positiivisesti, sillä se kohottaa mielialaa. Liikunnan on todettu edistävän 

aivojen tiedonkäsittelykykyä ja siten vähentävän muistin heikentymistä. Lisäksi tiede-

tään, että liikunta parantaa keskittymiskykyä ja vaikuttaa positiivisesti ihmisen ajatus-

toimintoihin. (Jyväkorpi 2017, 47–48.)  

 

Liikuntasuositusten mukaan aikuisen tulisi harrastaa reipasta liikuntaa vähintään 2,5 

tuntia tai rasittavaa liikuntaa 1,25 tuntia viikossa.  Lisäksi lihaskuntoa ylläpitäviä har-

joitteita tulisi tehdä vähintään kahdesti viikossa. (UKK-instituutin www-sivut 2017.) 

Reippaalla liikunnalla tarkoitetaan kohtalaisesti kuormittavaa liikuntaa, joka nostaa 

sykettä, aiheuttaa jonkin verran hikoilua ja hengästymistä. Tällaisia liikuntamuotoja 

ovat esimerkiksi kävely, hölkkä tai uinti. Raskas liikunta kuormittaa kehoa enemmän. 

Tällaisia liikuntamuotoja ovat esimerkiksi maastohiihto, juoksu ja kuntouinti. (Vuori 

2015, 10.) Kestävyysliikunta edistää sisäelinten toimintaa ja parantaa rasva- ja sokeri-

tasapainoa (Erkinjuntti ym. 2009, 173). 

 

 

3.3 Lepo ja uni 

Aivojen kannalta on tärkeää nukkua. Päivän koetut asiat jäsentyvät aivoissa ja siirtyvät 

säilömuistiin unen aikana. Unentarve on yksilöllistä. Riittävä unen määrä on keski-

määrin 6-9 tuntia. Riittävä ja laadukas yöuni vaikuttaa positiivisesti työsuoritukseen. 

(Laatikainen & Rannikko 2015, 18–19.) 

 

Aivojen energiavarastot täydentyvät unen aikana. Aivot tarvitsevat aikaa palautuak-

seen rasituksesta. (Erkinjuntti ym. 2009, 102.) Syvä uni on tärkeää tiedonkäsittelyn ja 

työmuistin kannalta. Väsymys alentaa ihmisen vireystilaa. Tiedonkäsittelyn kannalta 

on välttämätöntä, että aivoilla on riittävä vireystila. Kuikka ym. 2011, 54–55.) 

 

Univaje ja unettomuus ovat lisääntyneet. Noin 25% suomalaisista kärsii jatkuvasta 

unenpuutteesta ja noin 30% kokee nukkuvansa liian vähän. Univaje lisää oppimis- ja 

keskittymisvaikeuksia ja stressihormonin määrää. (Jyväkorpi 2017, 100.) Univajetta 
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aiheutuu tavallisesti työpaivän kiireen ja stressin takia. Varsinkin vuorotyö heikentää 

unen laatua ja hankaloittaa nukahtamista. (Härmä & Granö 2011, 87.) 

 

3.4 Muut aivoterveyteen vaikuttavat tekijät 

Elämäntavoilla on merkitystä muistin kannalta. Esimerkiksi sosiaaliset suhteet, kuten 

ystävien tapaaminen ja aktiivinen elämä ovat hyväksi aivoterveydelle. Lisäksi harras-

tukset aktivoivat aivoja. Aivoille on hyväksi haasteelliset tehtävät, joissa tarvitaan 

päättelykykyä. (Jaakson & Jaakola 2017, 8–9.) 

 

Mielen hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Mielen hyvinvointia edistää vähäinen 

stressin määrä, laadukkaat ihmissuhteet ja mielekäs tekeminen. (Aivoliiton www-sivut 

2018.) Aivojen aktiivinen käyttäminen ja uuden oppiminen ylläpitävät hermosolujen 

välisiä yhteyksiä ja kasvattavat hermoverkkoja. Aivojen aktiivinen käyttäminen edis-

tää aivoterveyttä ja pienentää muistisairauden riskiä. (Jyväkorpi 2017, 48.) 

 

Stressi muuttaa aivojen toimintaa. Sopiva määrä stressiä auttaa suoriutumisessa ja on-

gelmanratkaisussa. Liian pitkään jatkunut stressi sen sijaan muuttaa aivojen toimintaa, 

jolloin muistiin painaminen vaikeutuu. Liiallisen stressin seurauksena muistaminen ja 

oppiminen vaikeutuvat. Kroonisesta stressistä kärsivä suoriutuu tehtävistä 50 prosent-

tia huonommin kuin henkilö, jolla on vähäinen stressi taso. (Medina 2014, 65.) Stressi 

tarkoittaa ihmisille eri asioita ja jokainen ihminen kokee stressin eri tavoin. Stressille 

on erilaisia määritelmiä siitä, miten ja missä se toteutuu. Stressi on mukautumisreaktio, 

joka määrittyy ympäristön mukaan. Se on seuraus tai syy erilaisille ilmiöille. Pitkään 

kestänyt stressi lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Lisäksi stressi voi 

aiheuttaa masennusta, väsymystä, ahdistusta ja kipua. Korkean stressitason vuoksi ih-

misen luovuus ja tehokkuus kärsivät. Stressi aiheuttaa työpaikoilla ylimääräisiä sairas-

lomia ja konflikteja. (Hasson 2008, 15–19.) 
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4 TYÖELÄMÄ 

 

Työolotutkimuksen mukaan henkinen kuormitus on kasvanut työpaikoilla. Vuonna 

2013 48 prosenttia palkansaajista tunsi työnsä henkisesti erittäin tai melko raskaana. 

Miesten osuus oli 45 prosenttia, kun taas naisilla osuus oli 51 prosenttia. Ihmissuhde-

työt lisäävät henkistä rasitusta. Yksityisellä sektorilla henkinen rasitus oli tutkimuksen 

mukaan pienempi. Työn henkiseen rasitukseen vaikutti työn luonne, työilmapiiri ja 

organisaatio. Työ koettiin henkisesti raskaammaksi, jos työpaikka oli suuri. (Lehto, 

Sutela & Pärnänen 2015, 7.) 

 

Työelämä kehittyy jatkuvasti. Tällä hetkellä työelämässä vaaditaan tiedonkäsittelyyn 

liittyviä taitoja. (Kuikka ym. 2011, 9.) Tietotyö on lisääntynyt työpaikoilla. Työnjoh-

don ja työntekijöiden tulisi ymmärtää aivojen älyllisten resurssien rajallisuus. Työnte-

kijöiden tulisi osata hoitaa omaa älyllistä kuntoaan. Työterveyshuollon toiminnan tu-

lisi kohdistua enemmän ihmisen älyllisen kunnon ylläpitoon ja hoitoon, koska tietotyö 

rasittaa aivojen toimintaa. (Otala 2011, 24–25.) 

 

Tietotyöllä tarkoitetaan tiedon parissa tehtävää työtä. Tietotyössä kohdataan uusia 

haasteita, ja se vaatii monen asian seuraamista samaan aikaan. Tietotyö on vaativaa ja 

voimavaroja kuluttavaa, sillä se vaatii tekijältään pitkäjänteisyyttä, stressinsietokykyä, 

suurien kokonaisuuksien hallintaa, taitoa työskennellä itsenäisesti ja yhteistyötaitoja. 

(Työturvallisuuskeskuksen www-sivut 2017.) Tietotyö on asiantuntijatyötä, jossa käy-

tetään tietotekniikkaa työvälineenä sekä käsitellään tietoa, kuvia, videota, puhetta ja 

symboleita. Tietotyöläisen työkyvyn ylläpitämiseen vaikuttaa keskeisesti hyvä oppi-

miskyky. (Otala 2011, 15, 25.) Tietotyöläinen saa tietoa eli informaatiota työssään pu-

helimitse, sähköpostitse, internetistä, kasvotusten, palavereissa, kirjallisuudesta, mui-

den medioiden kautta viesteinä, tekstinä, puheena, symboleina ja videokuvana. Tar-

peetonta informaatiota aiheuttaa työympäristössä esimerkiksi radio, muiden työnteki-

jöiden puhelimen, telefaksin tai sähköpostin äänet. Tietotyössä voi joutua vuorottele-

maan asiakaspalvelua, tiedonkeruuta, analysointia, kirjoitus- ja lukutyötä. Lisäksi 

työntekijä joutuu suunnittelemaan ja koordinoimaan työtään jatkuvasti. (Härmä & 
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Granö 2011, 55.) Työtä, jossa ei tarvita aivoja, tiedonkäsittelyä tai taitojen hyödyntä-

mistä, ei ole olemassa. Työ, jossa aivoja käytetään, vaatii taukoja 2-4 tunnin välein. 

(Erkinjuntti ym. 2009, 103–104.) 

 

 

4.1 Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi koostuu psyykkisestä, fyysisestä, sosiaalisesta ja henkisestä hyvin-

voinnista. Turvallinen työ, terveellinen työskentely-ympäristö, työntekijöiden ammat-

titaito ja hyvin johdettu organisaatio ovat osa työhyvinvointia. Työhyvinvoinnista huo-

lehtiminen on työntekijöiden ja työnantajan vastuulla. Työterveyshuolto on osa työhy-

vinvoinnin ylläpitoa ja edistämistä. (Työterveyslaitoksen www-sivut 2017.)  

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen lähtökohtana on työntekijän terveellisen elinta-

vat, joista työntekijä saa energiaa ja voimavaroja työskentelyyn. Työhyvinvointiin vai-

kuttavat myös työilmapiiri, työnjohto, työajat ja työn vaatimukset. (Laatikainen & 

Rannikko 2015, 17.) 

 

Lainsäädäntö määrittelee miten työhyvinvoinnista pitää huolehtia työpaikoilla. Työ-

turvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työolosuhteita ja työympäristöä ja ylläpitää 

työntekijöiden työkykyä. Työhyvinvoinnista huolehtimalla pyritään torjumaan ja en-

naltaehkäisemään ammattitauteja, työtapaturmia ja muita työympäristöstä johtuvia ter-

veyshaittoja. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta 

ja terveydestä työpaikalla. Työntekijän fyysiset ja henkiset edellytykset on otettava 

huomioon työn mitoituksessa ja suunnittelussa, jotta vältetään ja vähennetään haittoja 

tai vaaroja, jotka voivat uhata työntekijän turvallisuutta. Jos työntekijä kuormittuu 

työssään ja hänen terveytensä on vaarassa, työnantajan tulee käytettävissä olevin kei-

noin selvittää kuormitustekijät ja puuttua niihin. Työpaikoilla tulee olla työsuojelun 

toimintaohjelma, jonka tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen, turval-

lisuus ja terveyden edistäminen. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 1, 8, 9, 13 & 25§) 

 

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää on vietetty vuodesta 2003 alkaen. Päivän tavoit-

teena on turvallinen työympäristö kaikille. Lisäksi tavoitteena on tuoda tietoisuuteen 
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epäterveellisten ja vaarallisten työolojen vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen 

maailmanlaajuisesti. (United Nations www-sivut 2018.) 

 

4.2 Kognitiivinen ergonomia 

 

Kognitiivisessa ergonomiassa tarkastellaan tiedonkäsittelyn toimintoja eli kognitioita 

ja vuorovaikutusta, jotka luovat edellytyksiä havainnoida ja kontrolloida työssä tarvit-

tavaa tietoa sekä antaa tukea työn suunnitteluun. Kognitiivisen ergonomian tavoitteena 

on edistää kognitiivista työ- ja toimintakykyä. (Työturvallisuuskeskuksen www-sivut 

2017.) 

 

Kognitiivinen ergonomia tarkastelee psyykkistä kuormitusta ja sen vaikutusta työta-

poihin, -ympäristöön ja -välineisiin. Kognitiivisesti ergonominen työympäristö mah-

dollistaa sujuvan ja virheettömän työnteon huomioimalla ihmisen tiedonkäsittelyky-

vyn ja -tavat. (Härmä & Granö 2011, 58.) 

 

Keski-Suomen muistiyhdistyksen johtaman hankkeen Muisti työssä- työ muistissa 

2017-2020 tavoite on lisätä tietotaitoa muistiterveydestä ja tuottaa apuvälineitä ja kei-

noja muistipulmien tunnistamiseen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää työntekijöi-

den kognitiivista ergonomiaa siten, että työntekijä oppii helpottamaan havaitsemisky-

kyään poistamalla työnteon häiriötekijöitä ja vähentämällä kiirettä ja muistin kuormit-

tumista.  Hankkeen yhtenä tuloksena on huomattu, että haasteet työyhteisöissä ovat 

samankaltaisia.  Kiire, keskeytykset ja häly ovat monen työpaikan ongelmia. (Muisti-

terveys www-sivut 2018.) 

 

 

 



17 

 

5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa muistiterveyden tukemiseen 

liittyvä teemapäivä Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyön tavoitteena 

oli, että Satakunnan ammattikorkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat tunnistavat ja 

ymmärtävät muistiterveyteensä vaikuttavia tekijöitä. 

 

Teemapäivän kohderyhmään kuuluivat Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat 

ja työntekijät. Satakunnan ammattikorkeakoulussa on neljä toimipistettä. Nämä si-

jaitsevat Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Opiskelijoita on yhteensä 

noin 6000 ja työntekijöitä 400. (Satakunnan ammattikorkeakoulun www-sivut 2017.)  

 

 

6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

6.1 Projektin vaiheistus ja aikataulu 

Projekteissa on yleensä neljä vaihetta. Ensimmäinen vaihe on alustus eli projektin 

aloittaminen. Aloitusvaiheen tavoite on muodostaa projektin päämäärä, tarkoitus ja 

kohderyhmä. Toinen vaihe on suunnittelu. Tämä tarkoittaa projektin valmistelua, 

mutta on myös osa toteutusvaihetta. Projektin valmistelussa laaditaan projektisuunni-

telma, josta ilmenee projektin tavoitteet ja aikataulu. Kolmas vaihe on toteutus, joka 

on projektihallinnan ydinosa. Toteutuksessa edetään tehdyn projektisuunnitelman mu-

kaisesti. Neljäs vaihe on valvonta, johon kuuluu projektin arviointi ja raportointi. 

(Litke & Kunow 2004, 8–9, 17.)  

 

Tämä opinnäytetyö on tilaustyö Satakunnan ammattikorkeakoululta. Opinnäytetyön 

aihepiiri ja toteutustapa olivat määritelty valmiiksi. Toteutustavaksi oli merkitty toi-
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minnallinen opinnäytetyö. Aloitusvaiheessa syksyllä 2017 tavattiin työn tilaaja muu-

taman kerran. Tilaajan kanssa keskusteltiin tarkemmin opinnäyteyön aiheesta, kohde-

ryhmästä, toteutustavasta ja toteutuspäivämäärästä. Lisäksi tilaaja halusi opinnäyte-

työn olevan osa kansainvälistä työturvallisuusviikkoa.  

Opinnäytetyön tekijät saivat valmiin aihepiirin, josta yhdessä tilaajan sekä työtä oh-

jaavan opettajan kanssa rajattiin aihe ja näkökulma työhön. Kohderyhmäksi muodostui 

Satakunnan ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat. Projektitehtävänä oli jär-

jestää kohderyhmälle muistiterveyden tukemiseen liittyvä teemapäivä. Teemapäivän 

suunnittelu ja toteutus olivat täysin opinnäytetyön tekijöiden vastuulla. Yhdessä tilaa-

jan kanssa sovittiin, että teemapäivässä esitetään muistiterveyteen liittyvää tutkimus-

tietoa messutyyppisellä esittelypisteellä Satakunnan ammattikorkeakoulun kampuk-

sen aulassa. Teemapäiväksi päätettiin 26.04.2018.  

 

Projektin suunnitteluvaiheessa laadittiin opinnäytetyölle tavoitteet ja aikataulu  

(LIITE 1). Suunnitteluvaiheessa etsittiin aineistoa muistiterveydestä ja työhyvinvoin-

nista syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Kirjallisuushaun (LIITE 2) avulla kerättiin aihee-

seen liittyvää tietoa. Tutkittua tietoa ja tutkimuksia aiheesta (LIITE 3) haettiin monella 

eri hakusanalla. Teoriatiedon etsinnässä hyödynnettiin kampuksen kirjaston Infotela-

kan asiantuntijoita. Teoriatietoa etsittiin internetistä, sanomalehdistä ja kirjoista. Li-

säksi osallistuimme tammikuussa 2018 aiheeseen liittyvään avoimeen yleisöluentoon 

Porin yliopistossa. Teemapäivää suunniteltiin keväällä 2018. Teemapäivän suunnitte-

luun kuului tapaamisia tilaajan, ohjaavan opettajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Muihin yhteistyötahoihin lukeutui kampuksen henkilökuntaa kirjastosta, infosta ja 

viestinnästä. Teemapäivään suunniteltiin ja toteutettiin posteri, diasarja ja esittelypiste, 

jotka esitellään seuraavassa kappaleessa 6.2.  

 

Projektin toteutusvaihe kuvataan kappaleessa 6.4 ja projektin arviointi löytyy luvusta 

7.  
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6.2 Projektissa käytettävät menetelmät 

 

Messuosallistuminen on projekti, jonka toiminta edellyttää huolellista suunnittelua ja 

monenlaisia toimenpiteitä ennen ja jälkeen messujen. Ennen messuja asetetaan mes-

sutapahtumaan liittyvät tavoitteet, kartoitetaan kohderyhmä ja suunnitellaan messuihin 

liittyvät tuotteet. Messuaikataulu ja esittelypisteelle liittyvä ohjelma, kuten luennot ja 

kilpailut suunnitellaan huolellisesti. Ennen messuja jaetaan mahdolliset työtehtävät ja 

käydään messujen esittelypiste ja muut messuorganisaatioon liittyvät asiat huolelli-

sesti läpi. Messujen aikana noudatetaan tehtyä toimintasuunnitelmaa. Messujen jäl-

keen kirjoitetaan loppuraportti ja tehdään mahdolliset jälkitoimenpiteet. (Keinonen & 

Koponen 2003, 3, 95–96.) 

Teemapäivän toteutus tapahtui messutyyppisellä esittelypisteellä Satakunnan ammat-

tikorkeakoulun Porin kampuksen aulassa. Aula valikoitui paikaksi keskeisen sijainnin 

vuoksi. Esittelypiste luotiin kiinteitä kalusteita lukuun ottamatta itse. Esittelypisteellä 

oli valmiiksi ständi, muutama pöytä, Fatboy-säkkituoleja ja liikuteltavia mainostau-

luja. Teemapäivän esittelypisteelle tuotiin itse kaikki tarvittavat oheistuotteet, kuten 

posteri, kyselykaavake, älypelit ja palkintokori. Teemapäivään tarvittavia tavaroita 

varten oli laadittu tarkistuslista (LIITE 8). Teemapäivän aikataulu ja toimintasuunni-

telma olivat sovittu ennalta tekijöiden kesken suullisesti. Esittelypisteellä oli mahdol-

lista vierailla kello 10-14. Toimintasuunnitelmana oli saada mahdollisimman paljon 

ihmisiä vierailemaan pisteelle, kutsumalla heitä suullisesti paikalle kampuksen aulasta 

tai käytävältä esittelypisteen läheisyydestä.  

 

Posterin tarkoituksena on julkistaa tutkimustuloksia. Laadukkaan posterin ominai-

suuksia on selkeys ja informatiivisuus. Posterit jaetaan käyttötarkoituksen mukaan tie-

teellisiin tai käytännöllisiin eli ammatillisiin postereihin. Tieteellisen posterin tarkoi-

tuksena on kuvastaa tieteellisiä tuloksia tai julkistaa tutkimustyötä. Tieteellinen posteri 

koostuu johdannosta, aineistokuvauksesta, tuloksista ja johtopäätöksistä. Käytännölli-

sen posterin tarkoitus on kuvata esimerkiksi projektin tapahtumia tai ryhmän toimin-

taa. Käytännöllisen posterin tyyli on vapaamuotoisempi kuin tieteellisen posterin. Pos-

teri voi olla tyyliltään mainostava, jolloin käytetään enemmän kuvia kuin tekstiä. (Itä-

Suomen yliopiston www-sivut 2017.) 
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Teemapäivää varten haluttiin suunnitella selkeä, informatiiviinen posteri (LIITE 7) 

muistiterveyden edistämiseen liittyen. Posterin haluttiin olevan mahdollisimman yk-

sinkertainen ja visuaalisesti kaunis, jotta se herättäisi katsojan mielenkiinnon. Posterit 

saatiin tehtyä viikkoa aiemmin teemapäivää. Posterit tulostettiin tietoteknisistä syistä 

kampuksen HelpDeskin työntekijän avulla. Postereita kiinnitettiin kampuksen infotau-

luille sekä esittelypisteelle teemapäivän aamuna. Sähköinen diasarja (LIITE 7) tehtiin 

postereista koostetun tiedon avulla. Diasarjan suunnittelussa apua ja vinkkejä saatiin 

kampuksen viestintä- ja markkinointisuunnittelijalta. Diasarjan tarkoitus oli mainostaa 

kohderyhmälle tarkoitettua teemapäivää. Diasarjaa esitettiin infotelevisioissa lähes 

viikon ajan ennen teemapäivää Satakunnan ammattikorkeakoulun kampuksilla Po-

rissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. 

 

Kysely on tehokas tapa kerätä aineistoa. On tärkeää, että lomake on tarkkaan laadittu 

ja kysymykset on hyvin suunniteltu. Tämä tehostaa kyselyn onnistumista. Lomakkeen 

tulee olla selkä ja helposti ymmärrettävä, jotta väärinymmärryksiltä vältytään. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009, 195, 198, 202–203.)  

Teemapäivänä kerättiin kohderyhmältä palautetta kyselylomakkeen avulla (LIITE 4). 

Esittelypisteellä oli lyhyt muistiterveyskysely, jossa oli kolme monivalintakysymystä 

ja yksi avokysymys. Kyselystä haluttiin mahdollisimman selkeä, lyhyt ja hauska. Ky-

selyn päätavoitteena oli selvittää, saiko kohderyhmän jäsenen vierailu esittelypisteellä 

pohtimaan muistiterveyttä. Tämän kysymyksen avulla voitiin arvioida opinnäytetyön 

tavoitteeseen pääsyä.  

 

6.3 Resurssit ja riskit 

Projektin suunnitteluun kuuluu riskien kartoittaminen. Aikaisemmin tehdyistä projek-

teista käy selville, mitkä ovat todellisia ja potentiaalisia riskejä. Huolellisella enna-

koinnilla voidaan ehkäistä ongelmien syntyminen. Kuitenkaan kaikkia riskejä ei voida 

ennaltaehkäistä. Projektin kriittiset vaiheet ovat tärkeitä tunnistaa, jotta osataan kes-

kittyä oleellisiin kohtiin. Tyypillisimpiä kriittisiä alueita ovat esimerkiksi aikataulussa 

pysyminen, teknologian toimivuus ja resurssien riittäminen. Ongelmakohdista on hyvä 

laatia lista. (Pelin 2011, 215–219.) 



21 

 

Resursseilla tarkoitetaan tavoitteellisen toiminnan voimavaroja (Projekti-instituutin 

www-sivut 2018.). Resursseja ovat esimerkiksi tekijät itse, heidän tietotaitonsa, aika 

ja käytettävät laitteet ja materiaalit (Grönroos 2009, 91.).  

 

Opinnäytetyön tekemiseen oli varattu molemmilta tekijöiltä 15 opintopisteen suurui-

nen työmäärä eli yhteensä 30 opintopistettä. Työtunteina 30 opintopistettä on noin 800 

tuntia. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koottiin maksuttomien, kirjastosta löy-

tyvien materiaalien pohjalta ja internetistä saatavalla tiedolla. Työskentely tapahtui 

omilla tietokoneilla ja työtilana pyrittiin hyödyntämään kampuksen ryhmätyötiloja, 

jotka ovat opiskelijoille suunnattu. Resursseihin kuuluivat opinnäytetyön ohjaajan ja 

tilaajan kanssa sovitut ohjauskeskustelut. Opinnäytetyön toteuttamiseen suunniteltiin 

pieni budjetti, kuluihin arveltiin menevän alle 100 euroa. Kuluista pääosa tuli esittely-

pisteen oheistuotteista, lisäksi kuluja tuli toimistotarvikkeista ja tulostamisesta. Tar-

koituksena oli hakea sponsoreilta oheistuotteita palkintokoriin.  

 

Tämän opinnäytetyön riskejä ajateltiin olevan tekijöiden elämän muutokset, ajankäy-

tön hallinnan vaikeudet sekä itsestä riippumattomat muuttujat, kuten esimerkiksi tie-

tokoneen toimimattomuus. Riskinä arvioitiin olevan myös produktin epäonnistuminen 

eli se, että työlle asetettua tavoitetta ei saavutettaisi. Projektin tavoite eli kohderyhmän 

mielenkiinnon herättäminen oli suuri haaste projektityössä. Riskeihin varauduttiin mo-

nipuolisesti tekemällä aikataulusuunnitelma (LIITE 1) ja jakamalla vastuualueet teo-

riaosuudesta tekijöiden kesken. Riskeihin varauduttiin positiivisella asenteella. Jos 

suunnitelmat eivät olisi toteutuneet, tekijät olisivat olleet joustavia ja mukautuneet ti-

lanteeseen.  

 

6.4 Teemapäivän toteutus 

 

Teemapäivänä 26.04. kampukselle saavuttiin kello kahdeksan aamulla. Kaikki tarkis-

tuslistan (LIITE 8) mukainen tarvittava tavara oli mukana. Esittelypistettä alettiin ra-

kentaa Porin kampuksen aulaan. Esittelypisteelle (Liite 6, kuvat 1-6) oli suunniteltu 
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aivotyöskentelyn haastamiseen liittyviä tehtäviä eli erilaisia älypelejä. Älypeleihin lu-

keutuivat luovuutta, hahmotus- ja päättelykykyä ja muistamista vaativat pulmapelit, 

500 palan palapeli ja muistipeli. Nämä kaikki löytyivät tekijöiltä itseltä kotoa, joten 

kuluja ei tullut. Paikalle kannettiin pöytiä ja haettiin liikuteltavat ilmoitustaulut, joihin 

laitettiin posterit kiinni. Yhdellä pöydällä oli muistikyselyt, palkintokori ja suklaakon-

vehteja vierailijoille. Kaksi pöytää oli tuotu palapelin rakentamista varten ja älypelien 

pelaamiseen.  

Vastapainoksi aivotyöskentelylle oli suunniteltu leponurkkaus, jossa sai antaa ajatuk-

sille tilaa. Sekä älypelien että leponurkkauksen tarkoitus oli saada kohderyhmän jäse-

net kiinnostumaan esittelypisteestä. Leponurkkauksen suunnittelussa ja toteutuksessa 

hyödynnettiin kampuksen aulan kiinteitä tavaroita, kuten liikuteltavia opassermejä ja 

huonekasveja. Kampuksen kirjaston henkilökunnan kanssa oli sovittu muutama viikko 

aiemmin, että teemapäivän leponurkkaa varten voidaan lainata kirjaston Fatboy-säk-

kituoleja. Fatboy-säkkituolit haettiin kirjastosta portaiden alle ja irrallisilla sermeillä 

ja kasveilla rakennettu tila rauhoitettiin lepoa varten.  

Kampuksen A- ja B aulaan ulko-ovien läheisyyteen vietiin opastetaulut, jotka mainos-

tivat kyseessä olevaa teemapäivää. Opastetauluissa oli myös aiheeseen liittyviä poste-

reita. Opastetaulut varattiin teemapäivää varten reilu kuukausi aiemmin kampuksen 

infopisteestä.  

 

Esittelypisteelle oli laadittu muistiterveyskysely. Kyselyn avulla selvitettiin, että 

kuinka monta henkilöä pisteellä oli käynyt ja oliko teemapäivä saanut heidät pohti-

maan muistiterveyttään. Kyselyyn vastanneiden halukkaiden kesken arvottiin palkin-

tokori. Arvontaan osallistuminen oli vapaaehtoista, tällöin lisäksi tuli antaa oma nimi 

ja puhelinnumero. 

Palkintokorin sisältö koottiin terveyttä edistävistä tuotteista muutamaa päivää ennen 

teemapäivää. Korin sisältöön kuuluivat muun muassa ruisleipä, vihreä tee, pähkinä-

sekoitus, multivitamiini, tumma suklaa, oliiviöljy, omenoita, xylitol- purukumi, muis-

tilappuja, muistivihko ja hyppynaru. Palkintokorin arvo oli reilu 60 euroa. Sponsoreita 

ei suunnitelmien mukaisesti hankittu, vaan palkintokorin sisältö kustannettiin itse.  
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Teemapäivän aamuna tehtiin teemaan liittyviä mainoksia käsin paperille ja pyyhittä-

vään infotauluun. Esittelypisteen tekemiseen meni kokonaisuudessaan 1,5 tuntia. Päi-

vän kulku ja muu toimintasuunnitelma, kuten ruokailemisen järjestäminen, käytiin en-

nen vierailijoiden saapumista läpi.  

Kello 10 aloitettiin pyytämään ohikulkevia ihmisiä esittelypisteelle. Esittelypiste oli 

avoinna 4 tuntia, jonka jälkeen lainatut tavarat palautettiin välittömästi paikoilleen ja 

esittelypiste siivottiin. Kello 14 arvottiin palkintokorin voittaja, häneen otettiin yh-

teyttä puhelimitse ja arpavoitto toimitettiin infopisteeseen noudettavaksi.  
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7 ARVIOINTI 

 

 

Opinnäytetyötä arvioidessa tulee arvioida kriittisesti työlle asetettuja tavoitteita. Li-

säksi tulee arvioida teoreettinen viitekehys ja tietoperusta. Opinnäytetyön tulee olla 

kiinnostava ammatillisesta näkökulmasta. Toiminnallisen opinnäytetyön ensisijainen 

tarkoitus on saavuttaa asetetut tavoitteet.  Projektityön onnistumista voi arvioida esi-

merkiksi palautekyselyllä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 154–155, 157–158.) 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli, että Satakunnan ammattikorkeakoulun henkilökunta ja 

opiskelijat tunnistavat ja ymmärtävät muistiterveyteensä vaikuttavia tekijöitä. Kohde-

ryhmään kuului noin 6000 opiskelijaa ja 400 henkilökunnan jäsentä.  Kaikkia kohde-

ryhmän jäseniä ei tavoitettu fyysisesti, mutta muistiterveyteen liittyvät infodiat oli lä-

hetetty jokaiselle Satakunnan ammattikorkeakoulun kampukselle ja ne olivat esillä in-

fotelevisioissa koko viikon. Opinnäytetyön tavoite oli saada mahdollisimman moni 

kohderyhmän jäsen tunnistamaan ja ymmärtämään muistiterveyteen liittyviä tekijöitä. 

Tavoitteen täyttymistä mitattiin kyselylomakkeen avulla.  

 

Työskentelyä arvioitiin itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla suullisesti. Lisäksi 

ohjaava opettaja arvioi sekä projektisuunnitelman että valmiin työn. Projektityöstä lä-

hetettiin tilaajalle alustavia suunnitelmia ja tuotoksia, jotta työ olisi tilaajan ohjeiden 

mukainen. Tilaajalta saatiin palautetta projektisuunnitelmista ja produktin eli teema-

päivän toteutuksesta sekä suullisesti että kirjallisesti.   

 

Lähteiden kriittinen arviointi on välttämätöntä työn luotettavuuden näkökulmasta. 

Lähteitä arvioidaan aluksi tiedonlähteen tunnettavuuden, iän ja uskottavuuden poh-

jalta. Tunnetut, ajantasaiset ja tuoreet lähteet, joissa on asiantuntijaksi tunnustettu te-

kijä, ovat yleensä luotettavia. Luotettavia ja ajantasaisia lähteitä löytyy oman alan kir-

jallisuudesta. Lähteiden luotettavuutta ja auktoriteettia pystyy arvioimaan lähdeluette-

lon ja lähdeviitteiden perusteella. Työhön kannattaa valita tarjolla olevista lähteistä 

kaikista tuoreimmat, sillä tutkimustieto muuttuu nopeasti monella alalla. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 72– 73.)  
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Aiheeseen liittyen löytyi paljon aivoja tutkivaa kirjallisuutta. Suurin osa tutkimuksista 

kohdentui muistisairauksiin tai suoraan aivojen toimintaan ja neurologiaan, jotka oli-

vat rajattu pois työn tarkemmasta näkökulmasta. Tämän työn näkökulma kohdentui 

työikäisiin ja heidän muistiterveyden edistämiseen. Spesifisen tiedon löytäminen ai-

heesta oli haaste, sillä aivoterveys aiheena on melko tuore. Parhaillaan on paljon tut-

kimuksia muistin kuormittumisesta, kuten esimerkiksi tietotekniikan vaikutuksista ai-

votoimintaan ja muistamiseen, mutta tutkimustuloksia on edelleen melko niukasti saa-

tavilla.  

Teoreettinen viitekehys koottiin monipuolisista lähteistä. Internetistä löytyy paljon tie-

toa, joka ei perustu näyttöön. Aineistoanalyysissä ja teoreettisen tiedon etsimiseen 

käytettiin apuna kampuksen kirjaston ammattilaisia, jotka auttoivat löytämään luotet-

tavia lähteitä. Lähteissä käytettiin ajankohtaista, oman alan kirjallisuutta. Lähteitä ha-

ettiin internetistä eri hakukoneilla, kirjastosta ja sanomalehdistä. Tietoa rajattiin si-

säänotto- ja poissulkukriteerien avulla.  

 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tehtävänä oli järjestää teemapäivä huhtikuun 26. päivä. 

Tehtävää varten tehtiin hyvin kattava aikataulusuunnitelma, josta ilmeni mitä täytyy 

tehdä teemapäivän järjestämistä varten. Teemapäivää varten suunniteltiin ja toteutet-

tiin posteri, diasarja, esittelypiste ja mainokset. Kaikki saatiin tehtyä aikataulun ja 

suunnitelmien mukaisesti. Diasarjan infodiat olivat valmiita jo viikkoa ennen määrä-

aikaa ja ne saatiin lähetettyä ajoissa koulun viestintään. Infodiat lähetettiin viestinnän 

kautta muille Satakunnan ammattikorkeakoulun toimipisteille. Opinnäytetyöhön liit-

tyvät infodiat olivat esillä kaikissa Satakunnan ammattikorkeakoulun toimipisteissä.  

 

Diasarja oli informatiivinen. Siihen oli koottu keskeisimmät asiat työikäisen muisti-

terveyteen liittyen. Opinnäytetyö oli osa kansainvälistä työturvallisuusviikkoa, joten 

ensimmäisessä diassa kerrottiin kansainvälisestä työturvallisuuspäivästä. Toisessa  

diassa on esitelty teemapäivän aihe. Kolmannessa diassa ”Tuntuuko tutulta” on ku-

vattu kiireinen työpäivä, joka johdattaa opinnäytetyön aiheeseen. Piirros oli tilaustyö 

kuvittajalta. Neljännessä diassa on mielenkiintoa herätteleviä kysymyksiä: ”Unohte-

letko asioita”, ”Hukkuvatko tavarat” ja ”Väsyttääkö”.  Viides ja kuudes dia käsittelevät 

keskeisesti muistiterveyden edistämiseen liittyviä asioita. Seitsemännestä diasta löy-

tyy lähteitä, joista lukija löytää tarvittaessa lisää tietoa aiheesta. Dioista 3 ja 5 tehtiin 
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A3 kokoiset posterit, jotka olivat esillä teemapäivän aikana. Lisäksi tilaajan kanssa oli 

sovittu, että tulostetaan kansainvälisen työturvallisuuspäivän teemaan liittyvä posteri. 

Diasarja löytyy liitteestä 5 ja kansainväliseen työturvallisuuspäivään liittyvä posteri 

näkyy liitteessä 7.  

Diasarja onnistui suunnitelmien mukaisesti. Väritys oli tumma tarkoituksella, jotta se 

herättäisi huomiota poikkeavuudellaan. Diasarja oli napakka, selkeä ja helppolukui-

nen. Se sisälsi tiivistetysti tärkeimmät asiat muistiterveydestä. Diasarja oli tulostettu 

esittelypisteelle, jotta vierailijat voivat tutustua siihen. Posterit ja mainosdia olivat laa-

dittu diasarjan pohjalta. Postereiden tulostamiseen saatiin apua HelpDeskistä tietotek-

nisistä syistä. Mainosdian tekemiseen apua saatiin kampuksen viestintä- ja markki-

nointiammattilaiselta. Häneltä saatiin myös Samk- logon käyttöluvat ja logo työhön.   

 

Esittelypisteellä oli lyhyt muistiterveyskysely (LIITE 4), joka oli laadittu kuukausia 

aiemmin teemapäivään. Kyselystä tehtiin helppolukuinen, tavoitteena oli, että kyse-

lyyn vastaaminen vie aikaa enintään 1-2 minuuttia. Kyselyssä oli kolme monivalinta-

kysymystä ja yksi avokysymys. Aikaa vastaamiseen kului keskimäärin muutama mi-

nuutti.  

Kyselyn päätavoitteena oli selvittää, saiko kohderyhmän jäsenen vierailu esittelypis-

teellä pohtimaan muistiterveyttä. Kyselyyn vastasi yhteensä 105 henkilöä. Neljätoista 

vastasi, että vierailu ständillä ei saanut pohtiman omaa muistiterveyttä. Yksi lomake 

oli jätetty tyhjäksi kysymysten osalta. Yhdeksänkymmentä vastanneista eli noin 85 % 

koki, että vierailu ständillä sai pohtimaan muistiterveyttä. Tuloksien mukaan opinnäy-

tetyön tavoite saavutettiin hyvin.  

 

Esittelypisteeseen kuului leponurkkaus (kuva 6), jonka tarkoituksena oli mahdollistaa 

pieni levähdyshetki kohderyhmälle. Nurkkaus oli portaiden alla ja suojana oli sermit, 

jotka mahdollistivat rauhallisen ympäristön. Leponurkkaus toteutui sellaisena kuin oli 

tarkoituskin. Leponurkassa kävi viisi opiskelijaa. Vähäiseen käyttömäärään vaikutta-

nee kohderyhmän omat aikataulut, työnteko ja opiskelu. Voidaan olettaa, ettei aikaa 

ole huilaamiseen kesken työpäivän.  

 

Lisäksi esittelypisteellä oli palapeli ja erilaisia älypelejä. Nämä toimivat aktiviteet-

teina, joiden avulla pyrittiin herättämään kohderyhmän mielenkiinto pisteelle. Tämä 

onnistui hyvin, sillä lähes jokainen pisteellä vieraillut kokeili jotain älypeliä. Kuva 
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älypeleistä löytyy liitteestä 6 (kuva 3). Älypelien parissa vietettiin aikaa keskimäärin 

muutama minuutti. Teemapäivässä oli 500 palan muistipeli, jossa kampanjoitiin, saa-

daanko palapeli tehtyä yhdessä päivän aikana. Palapeli tuli valmiiksi reilussa kahdessa 

tunnissa.  

 

Teemapäivän tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon osallistujia esittelypis-

teelle. Pisteellä kävi ihmisiä läpi päivän. Eniten vierailijoita oli kahvitauolla noin kello 

kymmenen aikaan ja ruokatauolla keskipäivän aikoihin. Palautekyselyn avulla saatiin 

tietoa kohderyhmästä. Kyselyyn vastasi yhteensä 105 henkilöä. Muutama vierailija ei 

vastannut kyselyyn. Pisteellä kävi yhteensä noin 115 henkilöä. Teemapäivässä vieraili 

myös ulkopuolisia henkilöitä, jotka eivät virallisesti kuuluneet kohderyhmään. Pala-

peli ja älypelit vetivät hyvin ihmisiä puoleensa. Leponurkkauksessa kävi viisi opiske-

lijaa. Sen sijaan älypelejä kokeili moni pisteellä vieraileva. Viidensadan palan palapeli 

oli valmis kello kaksitoista. Tekijät olivat tyytyväisiä teemapäivän osallistujamäärästä 

ja onnistumisesta.  

 

Opinnäytetyön tekeminen alkoi syksyllä 2017 ja saatiin päätöksen syksyllä 2018. Tee-

mapäivä toteutui 26.4.2018 alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Yhteistyö sujui 

tekijöiden välillä hyvin. Riskeihin oli varauduttu, ongelmia opinnäytetyön tekemisessä 

tuli ainoastaan tietotekniikan kanssa. Alustavan suunnitelman mukaan opinnäytetyön 

arvioitiin valmistuvan kesällä 2018. Kesätyöt ja muut koulutehtävät kuitenkin piden-

sivät aikataulua raportin kirjoittamisen osalta, joten valmistuminen siirtyi syksyyn 

2018.  

Työn lopputulos toteutui sellaisena kuin oli tarkoituskin. Aiheena työikäisen muisti-

terveys on erittäin mielenkiintoinen ja hyvin ajankohtainen. Tämän työn aiheen rajaa-

minen on ollut haastavaa, sillä aivoihin ja muistiin liittyvät tutkimukset ovat vielä suh-

teellisen uusia. Tietoyhteiskunta ja sen tuomat haasteet jaksamiseen ovat pinnalla 

oleva aihe, mutta tutkimuksia ei ole julkaistu kauheasti.  

Moni ständin luona käyneistä kommentoi, että aihe on tärkeä ja sitä pitäisi käsitellä 

enemmän. Eräs vierailija kommentoi näin: ”Muistiterveyttä ei ehdi miettimään arjen 

keskellä tarpeeksi”. Edellistä kommenttia voisi pitää aiheeseen liittyvänä haasteena. 

Vaikka moni ständillä vierailleista tiesi asiasta paljon, on silti haasteena saada ihmiset 

itse kiinnostumaan ja huolehtimaan omasta muistiterveydestään. Työelämän näkökul-

masta aihe on ajankohtainen ja keskustelua herättävä.  
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Tulevaisuutta ajatelleen aihetta pitäisi tuoda julki enemmän ja aiheesta tulisi käydä 

avointa keskustelua työyhteisöissä. Työpaikoilla voisi pitää aiheeseen liittyviä tietois-

kuja, esimerkiksi työstä johtuvan kuormituksen vaikutuksesta jaksamiseen. Jatkotut-

kimusehdotuksena on, että tutkittaisi enemmän työn kuormittavuutta aivojen toimin-

taan sekä keinoja, joilla aivojen toimintaa voidaan edistää. Tulevaisuudessa tarvitaan 

lisää keinoja entisestään, joilla voidaan edistää työssä jaksamista ja ehkäistä työuupu-

musta.  

 

Tämä työ opetti meille tiimityöskentelytaitoja ja antoi valmiuksia toimia työelämässä.  

Työstä saatiin kokemusta projektityöskentelyyn liittyen. Teimme opinnäytetyön ai-

kana yhteistyötä monen henkilön kanssa, opimme verkostoitumaan ja hyödyntämään 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa työskentelevien monenlaista osaamista. Yhteis-

työ kuitenkin sujui hyvin kaikkien projektiin osallistuvien henkilöiden kesken ja tee-

mapäivä tuli toteutettua niin kuin oli sovittu ja suunniteltu.  

Jos nyt aloittaisimme projektin uudestaan, tekisimme tarkemman aikataulusuunnitel-

man. Suunnittelua ja ennakointia voi aina parantaa. Oman ammatillisen kasvun näkö-

kulmasta opinnäytetyö on ollut hyödyllinen. Työssä käsittelimme niitä perustekijöitä, 

jotka ovat lähtökohtana ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Työssä läpikäydyt kä-

sitteet tukevat terveydenedistämistyötä ja ovat avainasemassa terveydenhoitajan 

työssä.  
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8 POHDINTA 

 

Tämä työ on vain pintaraapaisu aiheesta työikäisen muistiterveyden tukeminen. Muis-

titerveyteen paneutuminen opinnäytetyön aiheena on ollut mielenkiintoinen ja ajatuk-

sia herättävä. Tämä aihe sai monet ihmiset kiinnostumaan esimerkiksi työn kuormi-

tustekijöistä. Muistiterveyden edistämisestä haluttiin selkeästi oppia lisää. Keskustelut 

ständillä vierailleiden kanssa olivat avartavia. Aito kiinnostus aihetta kohtaan sai tie-

tenkin meidät tekijät innostumaan aiheesta lisää. Työn keskeisimmistä käsitteistä 

muisti ja aivoterveys, löytyy paljon tietoa. Tämä tieto on kuitenkin nopeasti muuttu-

vaa, sillä uusia tutkimustuloksia aivoterveydestä tulee jatkuvasti. Opinnäytetyön ai-

kana on julkaistu useita tuloksia aivoterveydestä. Aihe on ajankohtainen tässä yhteis-

kunnassa.  

Työelämä muuttuu jatkuvasti ja työntekijältä vaaditaan koko ajan enemmän erilaisia 

taitoja. Tietotekniikka ei ole keksintönä uusi. Tietotekniikan hyödyntäminen työssä 

kasvaa. Työssä hallittavat kokonaisuudet ovat todettu olevan suurempia kuin ennen. 

Tehokkuus, nopeus, informaatiotulva, muuttuvat työvälineet, epäsäännölliset työajat 

tai organisaatiorakenne rasittavat aivoja työssä. Ristiriita työelämän vaatimuksien ja 

yksilön työkyvyn välillä on kasvamassa.  

Työntekoa haittaavat keskeytykset ja sen seurauksena muisti- ja keskittymisvaikeudet 

ovat lisääntyneet. Eniten muisti- ja keskittymisvaikeuksia on työikäisistä 24-35- vuo-

tiailla. (Erkinjuntti ym. 2009, 103). Tietoyhteiskunta, ja sen tuomat vaatimukset työ-

elämään: tehokkuus, nopea oppimiskyky ja joustavuus tuovat haasteita myös tulevai-

suudessa.  

Liiallinen tietotulva ja kiire näkyvät usein myös vapaa-ajalla. Useat ihmiset suorittavat 

arkeaan. On kuormittava työ, siihen lisäksi harrastukset, ihmissuhteiden ylläpito ja 

muut sovitut tekemiset. Monet käyttävät paljonkin sosiaalista mediaa, josta saadaan 

paljon aistein havaittavaa tietoa. Yhtä lailla liiallinen tieto esimerkiksi sosiaalisen me-

dian kautta häiritsee kognitioiden toimintaa. Monet kärsivät tiedostamattaan tek-

nostressistä. Kaiken tämän lisäksi jotkut ottavat aikaa pois nukkumiselta suorittaak-

seen jotain muuta. Onko ihme, että uuvuttaa. Koska aivojen annetaan palautua tästä 

kaikesta? 
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Jatkuva aistiärsytys häiritsee ajattelua, päättelykyvyn toimintaa ja heikentää ongel-

manratkaisutaitoja. Tietoyhteiskunnan kasvamisen tuloksena lisääntyvät stressi, väsy-

mys, alakuloisuus, uupumus ja masennus. Nämä tekijät voivat johtaa työuupumukseen 

ja lopulta työkyvyttömyyteen.  

Onkin erityisen tärkeää tunnistaa omat voimavarat ja osata edistää omaa hyvinvointia. 

Hyvä itsetuntemus auttaa jaksamaan arjessa. Haluammekin korostaa sitä, että lähes 

jokainen pystyy edistämään muistiterveyttään omilla valinnoillaan. Terveelliset elin-

tavat, säännöllinen ruokailurytmi, riittävä unensaanti ja liikunta vaikuttavat oleellisesti 

koettuun hyvinvointiin.  
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LIITE 1 

Aikataulusuunnitelma ja toteutunut ajankäyttö 

Tehtävä Suunniteltu aika ja resurssi toteutunut aika ja resurssi 

Aiheen varmistuminen 25.8.2017. 1h 1h. 27.8.2017 

Tilaajan tapaaminen 13.11.2017 1h 1h. Työn tilaajan tapaaminen 

kampuksella 13.11.2017. 

Aiheeseen perehtyminen elokuu-joulukuu 81 h 

 

81 h, Tehtävien teko, seminaa-

rit, ja tutkimustietoon perehty-

minen.  Aikaväli: elokuu-joulu-

kuu. 

Kirjallisuushaku lokakuu: 

infotelakka 1 h 

Kirjallisuushaku 10h 

Kirjallisuushaku: 23h 

infotelakka: 2h  

Yhteensä: 25  

 

Projektisuunnitelman te-

keminen 

marraskuu-joulukuu, 27 h 

suunnitteluseminaari 14.12.2017 

35 h, työskentely ja projekti-

suunnitelman esitteleminen 

14.12.2017.  

Projektiluvan hakeminen tammikuu, 1 h tammikuu 2 h 

Teoriatiedon kokoami-

nen 

marraskuu-toukokuu, 300 h Viikko 2,  

Viikko 3,  

viikko 4, 8h 

viikko 5, 32h 

viikko 8 16 h 

viikko 9, 32 h 

viikko 10, 40 h 

viikko 11, 40h 

Tilaajan tapaaminen tamikuu, maaliskuu ja huhtikuu 

yhteensä 3h 

4.4.2018. 1h, ohjaus 

Ohjaavan opettajan ta-

paaminen 

marraskuu, joulukuu, tammikuu, 

maaliskuu, huhtikuu. 

Yhteensä 5 h 

16.11.2017: 1,5 h, opinnäyte-

työryhmän ohjaus 

5.12.2017: 1 h, ohjaus 

19.3.2018, 1h, ohjaus 

3.4.2018, 1h, ohjaus 

18.4.2018, 1h, ohjaus 

 

Työturvallisuuspäivän 

suunnittelu 

joulukuu-huhtikuu, 90 h  

23.3.2018 

26.3.2018 



 

27.3.2018 

28.3.2018, 

29.3.2018, 8h, Työturvallisuus-

päivän suunnittelu 

3.4.2018, 8h, pisteiden suunnit-

telu 

4.4.2018, 8h, Diasarjan suunit-

telu ja toteutus 

9.4.2018. 8 h, produktin teko 

10.4.2018, 8h, Produktin suun-

nittelu 

12.4.2018, 8h, Teemapäivän 

suunittelu.  

17.4.2018, Posterien viimeis-

tely 8 h. 

18.4.2018, 8 h, Teemapäivän 

suunnittelu ja valmistelu 

Työturvallisuuspäivän 

toteutus 

Pe 27.4. 2018, 15 h To 26.4.2018, 8 h. Työturvalli-

suuspäivän toteutus. Pisteen 

kokoaminen ja purkaminen.  

Produktin suunnittelu ja 

toteutus 

joulukuu-huhtikuu, 100 h joulukuu-huhtikuu  

Raportin kirjoittaminen toukokuu, 100 h 30.5.2018, 8h Raportti 

21.8.2018 8h 

Arviointi toukokuu, 65 h Viikko 33, 32h 

Viikko 34, 20h  

Yhteensä 800 h 459,5 h x2 

yhteensä: 919 h 

 



 

LIITE 2 

Projektisuunnitelman kirjallisuuskatsaus  

Tietokanta Hakusanat ja haku-

tyyppi 

Tulokset Hyväksytyt 

Samk Finna Tarkennettu haku: 

"(kaikki osumat: muis-

titerveys)" Aikaväli 

2007-2017 

106 8 

 Tarkennettu haku: 

"(kaikki osumat: aivo-

terveys*) 

Aikaväli 2007-2017 

85 4 päällekkäiset edelli-

sen haun kanssa. 

 Tarkennettu haku: 

"(kaikki osumat: työ* 

OR työikä* AND 

kaikki osumat: kognit* 

ergonom*)" 

Aikaväli 2007-2017 

1 0 

Medic Työikä* AND muist* 

kuormit* 

Vuosiväli 2007-2017 

Asiasanojen synonyy-

mit käytössä. Kaikki 

kielet ja kaikki julkai-

sutyypit käytössä 

19 8 

Melinda Työikä? AND muist? 

Kuormit? 

1 1 

 

 

Opinnäytetyön aineistohaun sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit Tehty vuoden 2007 jälkeen. Kohderyhmänä työikäiset aikuiset eli 18-65 

vuotiaat. Vastaa opinnäytetyön aiheeseen.  

Poissulkukriteerit Tehty ennen vuotta 2007. Vanhuksiin tai lapsiin kohdistuvat tutkimuk-

set. Tutkimus painottuu selvästi vain muistisairaisiin. Opinnäytetyö. 

 

 

 



 

 

 

Ulkomaiset hakutulokset 

Tietokanta Hakusanat ja hakutyy-

pit 

Tulokset Hyväksytyt 

PubMed Working-age and me-

mory disorder 

3 0 

 Employee and me-

mory disorder 

16 0 

Cinahl Brain, mind, work. All 

results. 

 

5 0 

 Mind at work. All re-

sults. 

Aikaväli 2007-2017 

109 1 

 



 

LIITE 3 

Muistiterveyteen liittyviä tutkimuksia 

Tekijä, nimi, vuosi ja 

maa 

Tutkimuksen / projek-

tin tarkoitus 

Kohderyhmä, aineisto-

keruumenetelmä/pro-

jektissa käytetyt mene-

telmät 

Intervention sisältö ja 

keskeiset tulokset 

Remes, Anne M., Tu-

runen, Jari & Ala-Mur-

sula, Leena. Työikäi-

sen muistipulmat vaa-

tivat kohdennettua sel-

vittelyä. 2012. Suomi 

Tutkimuksen tarkoitus 

oli selvittää työikäisten 

potilaiden muistipoli-

klinikalle lähettämisen 

perusteita sekä muis-

tioireiden taustalla to-

dettuja syitä.  

Työikäiset/ Oulun yli-

opistollisen sairaalan 

neurologiselle muisti-

poliklinikalle lähetetyt 

työssäkäyvät tai heihin 

rinnastettavat henkilöt/ 

Kvantitatiivinen tutki-

musmenetelmä/lähet-

teiden analysointi 

Suurimmalla osalla lä-

hettämisen syynä oli 

muistivaikeudet. Lä-

hetteiden laadussa oli 

merkittäviä puutteita. 

Muistipoliklinikan tut-

kimuksissa todettiin, 

että yleisin yksittäinen 

muistioireen syy oli to-

dettu tai vahva epäily 

etenevästä muistisai-

raudesta (23 %). Kah-

della kolmasosalla 

muistioireen taustalla 

oli työuupumus, ma-

sennus tai uniongelma, 

usein kaikkien näiden 

yhdistelmä.  

    

Ahveninen, Heini. 

Rintala, Jyrki. Ollikai-

nen, Jyrki. Suhonen, 

Jaana & Arola, Heikki. 

TyöOptimi-kysely aut-

taa tunnistamaan työs-

säkäyvän kognitiivisia 

ja muistioireita. 2014. 

Suomi 

Tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli arvioida 

kirjoittajan (Heikki 

Arolan) kehittämän 

TyöOptimi-kyselyn 

käyttökelpoisuutta tie-

donkäsittely- ja muis-

tioireiden varhaisvai-

heen tunnistamisessa 

ja seurannassa.  

Työikäiset/ Tekniikka-

alan työntekijät/ Kvali-

tatiivinen tutkimusme-

netelmä/ prospektiivi-

nen kyselytutkimus 

TyöOptimi-kyselyn 

vaikuttavuutta ar-

vioivaan kyselyyn vas-

tanneista 90 % koki 

kyselyn saaneen heidät 

ajattelemaan omaan 

työssä jaksamiseensa 

vaikuttavia asioita. 

Erityisesti TyöOptimi-

indeksin riski- ja uhka-

ryhmissä olevat vas-

taajat lähtivät hake-

maan apua tilantee-



 

seensa. Indeksi oli yh-

teydessä sairauspois-

saoloihin, käynteihin 

työterveyshuollossa, 

kykyyn suunnitella ja 

organisoida työtä sekä 

työstä palautumisen 

tarpeeseen. Lisäksi se 

ennusti 1,5 vuoden 

päähän subjektiivisia 

muistioireita riski-, 

uhka- ja uupumusryh-

missä. TyöOptimi-in-

deksi oli yhteydessä 

tiedonkäsittelyn oi-

reindeksiin ja tämä 

puolestaan sairaus-

poissaoloihin.  

Laura Sokka. Burnout 

in the brain at work. 

2017. Suomi. 

Väitöskirjassa tutkit-

tiin työuupumuksen 

yhteyttä esitietoiseen 

kuuloinformaation kä-

sittelyyn sekä tarkkaa-

vaisuuden ja kognitii-

visen kontrollin toi-

mintoihin. 

Tutkimusmenetelmänä 

käytettiin aivosähkö-

käyrässä (EEG) esiin-

tyviä tapahtumasidon-

naisia jännitevasteita. 

Tutkimukseen osallis-

tui 41 työssäkäyvää 

henkilöä, jotka kokivat 

eriasteisia työuupu-

musoireita sekä 26 ver-

rokkihenkilöä. 

Tulokset osoittivat, 

että työuupumus on 

yhteydessä poikkea-

viin aivovasteisiin, 

jotka eri tavoin ilmen-

tävät tahattoman ja 

tahdonalaisen tarkkaa-

vaisuuden toimintoja. 

Ensiksi, jo verrattain 

lievä työuupumus on 

yhteydessä muutoksiin 

tarkkaavaisuuden 

kääntymisessä tunne-

pitoiseen puheääneen. 

Työuupuneet reagoivat 

sävyltään kielteiseen 

puheääneen tavallista 

nopeammin ja vastaa-

vasti sävyltään myön-

teiseen puheääneen ta-

vallista hitaammin. 

Tarkkaavaisuuden 



 

kääntyminen mahdol-

lisesti merkitykselli-

siin yllättäviin ääniin 

tehtävätyöskentelyn 

aikana ei ole työuupu-

neilla yhtä tehokasta 

kuin verrokeilla. Va-

kava työuupumus oli 

yhteydessä virheiden 

lisääntymiseen ja pie-

nempiin tarkkaavuus-

vasteisiin tehtävästä 

toiseen vaihdettaessa 

verrattuna lievästi uu-

puneisiin ja verrokki-

ryhmään. Tulokset 

tuovat uutta tietoa työ-

uupumukseen liitty-

vistä kognitiivisen 

kontrollin poik-

keavuuksista aivojen 

sähköisessä toimin-

nassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 4 

Muistiterveyskysely 

1. Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat muistiterveyteen? Rastita mielestäsi 

oikeat vaihtoehdot.  

 Lepo 

 Terveellinen ravinto 

 Liikunta 

 Sosiaaliset suhteet 

 Harrastukset 

 

2. Miten itse edistät omaa muistiterveyttäsi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

3. Saiko vierailusi ständilla pohtimaan muistiterveyttäsi? 

 Kyllä 

 Ei 

 

4. Haluatko osallistua arvontaan? 

 Kyllä 

 Ei 

 

Osallistuessasi arvontaan täytä alla olevat tiedot. 

 

Nimi:   Puhelinnumero: 

  



 

LIITE 5 

Infodiat 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

LIITE 6 

Kuvia teemapäivästä 

 

 

Kuva 1, arpajaispalkintopöytä 

 

 

Kuva 2, palapeli 



 

 

Kuva 3, älypelit 



 

 

Kuva 4, posterit 

 

Kuva 5, teemaan liittyvä mainos 



 

 

Kuva 6, leponurkkaus 
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Posterit 

 

Posteri 1 

 

Posteri 2 



 

 

Posteri 3 


