
Satasairaalan asiakaslehti 1 / 2021

Ella Koota, 42 

Aivojen  
ylikuorma 

pysäytti  
Ellan

Erikoistunut Sinuun

Tekoäly ja terveys-
teknologia tulevat 
hoidon tueksi 

10
Haittaako ärsyketulva 
lasta? Näin tuet lapsen 
oppimista 

14
Muistisairaus mullistaa  
arjen – käytännön  
neuvot omaiselle

16



2 33

9

16

Sisällys

10

Satakunnassa on  
tyytyväisiä potilaita.  

Satasairaalan 
asiakastyytyväisyys- 

kyselyn tulos on

4,55/5

3 Pääkirjoitus 
Ermo Haavisto kannustaa suositus-
ten ja määräysten noudattamiseen 
ja koronarokotteen ottamiseen.

Aivojakin pitää jumpata 
Ella Koota, neurologian ylilääkäri 
Juha Matti Seppä ja neuropsykologi 
Leila Lammi-Hiltunen kertovat, 
miten aivoja voi huoltaa.

8 Uutisia Satasairaalasta 
Satapsykiatrian rakentaminen, 
muistihoito Satasairaalassa ja miten 
ehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä.

10 Tekoäly hoitotyössä 
Terveysteknologialla edistetään 
potilaan hoitoa.

14 Toiston voimaa 
Vauvan muistin kehittämiseen ei  
tarvita taikatemppuja. Läheisillä on 
kaikki tarvittava. Ota kontaktia,  
juttele ja luota toiston voimaan. 

16 53 vuotta rinnan 
Seija Skyttä ei voi jättää muisti- 
sairasta puolisoaan yksin. Piristystä 
arkeen tuovat metsäretket, kauppa- 
reissut ja kuntosalilla käynti.

18 Muisti pätkii 
Miksi muistat lapsuuden puhelin- 
numeron, muttet kauppalistaa?  
Iskikö ”bläkäri” tai koitko déjà vun?  
Valotamme arkisia mielen ilmiöitä.

19 Oma aika 
Huolla muistia ja täytä ristikko.

Julkaisija
Satakunnan sairaanhoitopiiri

Päätoimittaja
Paula Asikainen

Toimitus ja tuotanto
Satasairaala: Ermo Haavisto ja  

Taru Tolppo

Satakunnan Kansa / Mainosliite:  
Tanja Hovi, Maiju Junko,  

Sanna Lahdenpää, Milla Majander, 
Joonas Mäki, Juulia Nevala,  
Vesa Saivo ja Elina Wallin

Paino ja jakelu 
Sanoma Manu ja Posti

Koronapandemiatilanne 
on maailmanlaajuisesti 
edelleen hyvin vaikea. 
Testein todettuja 
tartuntoja on tätä 

kirjoitettaessa lähes 100 miljoonaa 
ja tautiin menehtyneitä vajaa kaksi 
miljoonaa. Suomessa tilanne on 
muuhun maailmaan verrattua 
erittäin hyvä. Pandemian toinen 
vaihe on taittumassa, tartuntoja 
todetaan vähemmän kuin pahim-
pana aikana ja sairaalahoidon tarve 
on vähentynyt. 

Satakunnassa tilanne taas 
muuhun maahan verrattuna on 
erittäin hyvä. Joulukuun kiihtymisvai-
heen tilanteesta on epidemiologisten 
mittareiden mukaan juuri siirrytty 
perustasolle. Tartuntoja on päivittäin 
vähän tai ei ollenkaan, tartuntaläh-
teet on hyvin pystytty selvittämään 
ja sairaalahoidon tarvetta ei juuri 
ole. Rokotukset on Satakunnassa 
käynnistetty 4.1.2021 ja ne etenevät 
viranomaisten ohjeiden ja mää-
räysten mukaisesti. Näillä näkymin 
ja toivottavasti rokotteita on  

tulossa merkittävä määrä lisää 
helmikuun puolivälissä ja varsinaiset 
massarokotukset voisivat silloin 
käynnistyä.

Olemmeko siis jo voiton puolella 
taistelussa tätä – presidentin sanoja 
käyttääkseni – pirulaista vastaan?

Vaikka voitto häämöttää, taistelu 
on vielä pahasti kesken. Emme 
toistaiseksi voi lieventää koronan 
leviämisen estämiseksi annettuja 
suosituksia ja määräyksiä. Hyvä 
tilanteemme on sen ansiota, että 
annetut suositukset ja määräykset 
on mitoitettu oikein ja ennen kaikkea 
siksi, että niitä on noudatettu. Tästä 
satakuntalaiset ansaitsevat suuren 
kiitoksen!

Edelleen presidenttiä siteeraten, 
nyt uudenvuodenpuheesta – 
suositukset auttavat silloin, kun 
niitä noudatetaan ja rokote tehoaa 
silloin, kun se otetaan. Lopullisen 
voiton varmistaaksemme meidän 
jokaisen on syytä siis edelleen 
tinkimättä noudattaa annettuja 
suosituksia ja määräyksiä. Erityisesti 
haluan kannustaa kaikkia ottamaan 
koronarokote sitten, kun sitä kullekin 
tarjotaan. Näillä toimenpiteillä 
voitamme tämän taistelun varmasti. 
Toivon horisontti on jo näkyvissä.

Pääkirjoitus

Voiton puolella?

Jos työvuoron jälkeen pää on kaa-

oksessa, voi syy löytyä työolo-

suhteista. Ergonomia tunnetaan 

työasennoista, mutta osataanko aivo-

jen ergonomia työssä huomioida riit-

tävän hyvin? Satasairaala on terveel-

lisen aivotyön ergonomian edelläkä-

vijä sosiaali- ja terveysalalla. Hoitotyön 

kognitiivista ergonomiaa on kehitetty 

yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa jo 

neljän vuoden ajan. 

– Keskittyminen ja rauhoittuminen 

turvalliseen potilastyöhön on kaiken 

ydin ja kaikkien yhteinen asia. Anne-

taan esimerkiksi lääkärille työrauha tai 

rauhoitetaan potilaskontaktitilanteet, 

kuvailee työ-

hyvinvointi-

päällikkö Katri 
Mannermaa.

Hyvä kogni-

tiivinen ergo-

nomia tarkoit-

taa, että työn suunnittelussa on huomi-

oitu ihmisen kognitiiviset eli tiedonkä-

sittelyn kyvyt ja rajoitukset. 

– Muutetaan siis työtä ja työolosuh-

teita niin, ettei aivokuormaa tule liikaa.

Kognitiivisia kuormitustekijöitä 

ovat esimerkiksi työympäristön häi-

ritsevä puhehäly tai työtä sirpaloitta-

vat häiritsevät keskeytykset. Satasai-

raalassa kartoitetaan jatkuvasti tapoja, 

jolla työn tarpeetonta keskeytystä voi-

daan vähentää. 

–  Meillä on esimerkiksi Suomen 

ensimmäiset aivotyöagentit, jotka teke-

vät tunnin aivokävelyillä havaintoja ja 

kehittämisehdotuksia työhön.

Ermo Haavisto 
sairaanhoitopiirin johtaja

”Vaikka voitto 
häämöttää,  
taistelu on vielä 
pahasti kesken.”

”Hoitotyö on 
aivotyötä.”

Turha  
aivokuorma 
kuriin
Satasairaalassa  
parannetaan hoitotyön 
kognitiivista ergonomiaa. 
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42-vuotias strategi 
ja perheenäiti Ella 
Koota tietää omasta 
kokemuksestaan, 
mitä tapahtuu, kun 
aivot ylikuormit-
tuvat. Neurologian 
ylilääkäri Juha Matti 
Seppä muistuttaa, 
että aivoja voi ja pitää 
huoltaa.

Ella Koota muistaa ikuisesti vuoden 

2016 syksyn, kun laskujen maksami-

sestakin tuli ylivoimaisen vaikeaa.

– Jatkuva aivosumu teki jopa 

lauseen muodostamisesta hankalaa. 

Kontrasti oli suuri, sillä olin tehnyt vuosia kogni-

tiivista asiantuntijatyötä ja yhtäkkiä en pystynyt 

suoriutumaan juuri mistään. Jopa suuri osa 

muistoista katosi, Koota muistelee.

Ensimmäisen kerran kummalliset oireet al-

koivat vaivata Kootaa jo edellisen vuoden lopulla. 

Sydän ja vatsa oireilivat, päätä särki, henkeä ah-

disti usein ja kerran toisesta jalasta hävisi tunto.

Tuolloin yrittäjänä työskennellyt Koota teki 

töitä viestinnän kouluttajana ja tuotti yrityksille 

sisältöjä. Keväällä 2016 hän joutui jäämään viikon 

sairauslomalle neurologisten oireiden lisäänty-

essä. 

– Olin aikeissa jatkaa kirjaprojektiani ja yritin 

alkaa kirjoittaa, mutta sormeni eivät liikkuneet. 

Tuntui kuin kehoni ohjaus olisi mennyt epäkun-

toon. Käteni eivät yksinkertaisesti totelleet.

Tapahtuneen jälkeen oireet pahenivat vä-

hitellen. Tavarat tippuivat käsistä ja kävelystä 

tuli hankalaa. Kootalle tehtiin matkan varrella 

lukuisia tutkimuksia, mutta niistä ei selvinnyt 

mitään oireita selittävää. Lopulta kaiken epäiltiin 

johtuvan aivojen kuormittumisesta ja hermoston 

ylivirittyneisyydestä.

– Aivoni olivat olleet niin pitkään kuormittu-

neet, että ne uupuivat, eivätkä jaksaneet enää toi-

mia kunnolla. Kuormitustila vaikutti muihinkin 

kehon toimintoihin ja näkyi fyysisinä oireina. 

Koota uskoo vakavan kuormitustilan rakentu-

neen useamman vuoden aikana.

– Vaikka nykyään puhutaan paljon työuupu-

muksesta, itselläni aivojen ja kehon 

totaaliseen tilttaamiseen vaikutti moni 

henkinen ja fyysinen rasite. Minulla oli myös 

suorittamista ruokkivia uskomuksia.

AIVOTERVEYDEN PUOLESTAPUHUJA
Kootan sairausloma kesti lopulta kahdeksan 

kuukautta. Toimintakyvyn romahdus pakotti 

opettelemaan uudenlaista arkea ja erilaista suh-

tautumista kaikkeen tekemiseen.

– Kun ymmärsin tilani olevan lähtöisin ai-

voista, aloin selvittää ja opiskella aivoterveyteen 

liittyviä asioita. Ymmärsin, että kuntoutuakseni 

minun tulee oppia tasapainottamaan hermos-

toni.

Koota etsi itselleen sopivia palautumisme-

netelmiä ja alkoi tehdä hengitys- ja mielikuva-

harjoituksia.

– Hyvä hengitys on olennainen osa 

hermoston rauhoittamista ja aivojen hyvin-

vointia. Kun hengittää tietoisesti muutaman 

kerran rauhassa syvään sisään ja ulos, koko 

keho ja mieli rentoutuu. Myös ajattelun tavat 

vaikuttavat. Nykyään osaan jo tunnistaa, 

kun stressireaktio käynnistyy. Olennaista 

on, ettei se saa jäädä päälle.

Nykyään Koota voi hyvin. Hän kuiten-

kin uskoo, ettei kerran ylikuormitetut 

aivot palaa samoiksi.

– Pystyn tekemään nykyään jopa 

vaativampaa ajatustyötä ja käsittele-

mään isompia kokonaisuuksia. Jos 

kuormitan itseäni liikaa, muistiongel-

mat tai päänsärky kuitenkin iskevät 

todella äkkiä.

Aivoterveydestä on tullut Kootalle 

TEKSTI Juulia Nevala KUVAT Vesa Saivo

Aivotkin 
kaipaavatkaipaavat

huolenpitoa
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Satasairaalan neuropsykologi Leila 
Lammi-Hiltunen käyttää työssään 
apunaan neuropsykologista tutkimusta, 
kun vastaanotolle saapuu työikäinen 
muistiongelmista kärsivä potilas.

– Tutkimus alkaa kliinisellä haastat-
telulla. Sen tarkoituksena on selvittää, 
millaisia vaikeudet ovat ja mistä teki-
jöistä ne voisivat johtua. Muistisairautta 
epäiltäessä myös omaisen haastattelu 
on tärkeä.  

Haastattelun jälkeen potilaalle teh-
dään kielellisiin taitoihin, hahmotusky-
kyyn, tarkkaavaisuuteen ja muistiin liit-
tyviä testejä, joilla arvioidaan tiedonkä-
sittelyn vaikeuksien laajuutta ja laatua. 
Myös mielialaa ja psyykkistä kuormit-
tuneisuutta arvioidaan haastattelun ja 
joskus kyselylomakkeidenkin avulla.

– Testejä ei tarvitse osata, mutta on 
tärkeää, että potilas yrittää parhaansa, 
Lammi-Hiltunen sanoo.

Kokonaisvaltaisen tutkimuksen pe-
rusteella pystytään yleensä sanomaan, 
mistä potilaan tilanteessa on kyse.

– Joissakin tapauksissa tarvitaan ti-
lanteen seurantaa ja kontrollitutki-
muksia.

Lammi-Hiltunen muistuttaa, että 
asioiden unohtelu on tietyllä tasolla 
täysin normaalia.

– Tutkimuksiin kannattaa hakeutua, 
jos huomaa selviä muutoksia omassa 
käytöksessään tai muistissaan tai lä-
heiset ovat tilanteesta huolissaan. Täl-
löin myös läheisen toivotaan tulevan 
vastaanotolle mukaan.

Neuropsykolo- 
ginen tutkimus 
on diagnostinen 
työkalu

Näillä vinkeillä sinäkin voit 
huolehtia aivoterveydestäsi

Liikunta edistää aivojen hyvinvointia. – Kun keho saa happea ja pääsee liikkeelle, ajatuskin kulkee paremmin, 
Ella Koota toteaa.

sydämen asia. Aiheesta innostuneena hän on 

alkanut opiskella tänä syksynä palautumisval-

mentajaksi töidensä ohella.

– Kun tekee aivoja rasittavaa asiantuntija-

työtä, on tärkeää pitää huolta myös palautu-

misesta. Nykyisessä työpaikassani tämä on 

kirjattu jopa strategiaan. Myymme ajattelua, 

joten sen pitää toimia.

KESKEYTYKSET KUORMITTAVAT AIVOJA
Satasairaalan neurologian ylilääkäri Juha  
Matti Seppä jakaa Kootan ajatukset aivoter-

veydestä huolehtimisen tärkeydestä. Hänen 

mukaansa yksi työelämän suurimmista kuor-

mitustekijöistä on tekemisen jatkuva keskeyty-

minen.

– Työtehtävien sirpaloituminen on todella 

kuormittavaa aivoille. Työympäristössä tulisi 

olla mahdollisimman vähän häiriötekijöitä.

Sepän mukaan kyky sietää työn keskeytyksiä 

on yksilöllistä, mutta iän myötä se huononee.

– Kaikki omaa tekemistä häiritsevät tekijät 

kannattaa sulkea pois, jos vain mahdollista.

Moni tunnistaa tilanteen, jossa jatkuvat kes-

keytykset alkavat vaikuttaa myös muistiin. Mitä 

olinkaan tekemässä?

Sepän mukaan ei ole lainkaan tavatonta, että 

työikäinen ihminen hakeutuu vastaanotolle 

muistiongelmien vuoksi.

– Tällaisissa tilanteissa työterveyslääkäri 

tekee alkukartoituksen ja lähetteen laboratori-

oon. Kokeilla pyritään sulkemaan pois somaat-

tiset eli elimelliset sairaudet.

Jos syytä muistiongelmiin ei löydy näiden 

tutkimusten perusteella, työterveyslääkäri 

laatii lähetteen neurologian poliklinikalle. 

Tämän jälkeen tehdään tarvittavat neurologiset 

tutkimukset ja kuvataan aivot. Mitä nuorempi 

potilas on, sitä laajempia tutkimuksia yleensä 

tarvitaan.

– Yleensä jos henkilö on itse huolissaan 

muististaan, kyse ei ole todennäköisesti or-

gaanisesta aivosairaudesta, kuten esimerkiksi 

Alzheimerista. Tällaiset aivosairaudet huomaa 

usein joku läheinen, ei potilas itse. Muistioireet 

ovat loppujen lopuksi yleisiä ja nuorten ihmis-

ten kohdalla ne liittyvät useimmiten nimen-

omaan kuormittumiseen, Seppä kertoo.

Seppä sanoo, että muistiongelmien taustalla 

saattaa piillä myös masennus.

– Masennus on yleinen sairaus, mutta myös 

hoidettavissa. Uupumuksen ja väsymyksen 

perimmäisten syiden selvittäminen on tärkeää 

oikean diagnoosin tekemiseksi.

”Ylimääräiset asiat ja huolet kan-
nattaa ”tulostaa ulos” mielestä, 
etteivät ne kuormita aivoja. Kaikkea 
ei tarvitse pitää mielessä. Kokei-
le kirjoittamista. Kun asia lukee 
paperilla, sitä ei tarvitse ajatella ja 
muistaa.” Ella Koota

Hankkiudu eroon 
ylimääräisestä 
kuormasta2

”Aivoja pitää harjoittaa, mutta 
yhtä tärkeää on antaa niiden 
levätä. Monipuolinen harras-
taminen, sudokut, sanaristi-
kot, lukeminen. Kaikki aivoja 
aktivoiva tekee hyvää.” Juha 
Matti Seppä, neurologian 
ylilääkäri

3
Aktiviteetin 
ja levon oikea 
suhde”Opi tunnistamaan hetket, 

jolloin ajatus jumittaa. Silloin 
kannattaa pitää tauko. Kun 
kehosi saa happea, pääsee 
liikkeelle ja aivot saavat pie-
nen irtioton, ajatuskin kulkee 
hetken päästä paremmin.” 
Ella Koota

Hengitä  
ja lähde  
liikkeelle1

”Kaikkea ei tarvitse suorittaa 
täydellisesti. Järjestä aikaa 
myös mukaville asioille, se 
auttaa jaksamaan. Jos töissä 
on kuormittavaa, ole itsellesi 
lempeä kotona.” Leila Lammi- 
Hiltunen, neuropsykologi

5
Ole  
armollinen 
itsellesi

”Muutosten tekeminen 
panee aivot töihin. Jos 
kävelet joka aamu saman 
lenkin, muuta reittiä. Kun 
aivot joutuvat ajattelemaan 
tekemistä, ne pysyvät 
hereillä.” Juha Matti Seppä, 
neurologian ylilääkäri

4
Riko  
tuttuja  
rutiineja

Työnantaja, miten henkilöstön aivot voivat?  Työelämässä on paljon kognitiivia kuormitustekijöitä,  
kuten häiritseviä keskeytyksiä, puhehälyä tai tietotulvaa. Hyvä kognitiivinen ergonomia tarkoittaa, että työn  

suunnittelussa huomioidaan tiedonkäsittelyn kyvyt ja rajoitukset. Lue lisää ttl.fi
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28
sairaanhoitajaa 

muodostavat 
muistihoitaja- 

verkoston

40%
akuuttiin sairaan- 
hoitoon hakeutu- 
vilta löytyy piileviä 

muistihäiriöitä

7 000
työikäisten 

muistipotilaiden 
määrä Suomessa

72
vuotta on Ninan  
ja Tiinan yhteen- 
laskettu kokemus 

hoitotyöstä

Muistihoitoa Satasairaalassa

Verenpainetauti, diabetes, tupakointi, 
korkea kolesteroli ja ikä ovat merkittävimmät 
riskitekijät aivoverenkiertohäiriöille. Myös 
sydämen rytmihäiriöt altistavat vakaville 
aivotapahtumille. Vähemmän tunnettu 
riskitekijä on uniapnea.

 – Uniapneaa voi sairastaa tietämättään, 
koska oireet eivät aina ole tyypillisiä. Tautia 
esiintyy myös normaalipainoisilla. Uniapnea on 
merkittävä riskitekijä aivoverenkiertohäiriöille 
ja heikentää toipumista, kertoo neurologi 
Tuuli-Maria Haula.

Hoitamaton verenpainetauti on salakavala. 
Sitä ei välttämättä tiedä sairastavansa ilman 
säännöllistä verenpaineen seurantaa.

– Viimeistään viisikymppisenä olisi hyvä 
seuloa riskitekijöitä. Jos on sukurasitetta, 
verenpainetta kannattaa ryhtyä seuraamaan 
jo aiemmin.

Päänsärky saatetaan virheellisesti liittää 
aivoverenkiertohäiriön oireeksi. Totuus on, 
että esimerkiksi aivoinfarkti voi iskeä täysin 
oireettomana. Siksi omat riskitekijät on tärkeä 
tunnistaa.

Aivojen verenkierrolle tekee hyvää tuttu 
terveystrio: liikunta, lepo ja monipuolinen 
ruokavalio. 

– Pidä kiinni terveellisestä ruokavaliosta. 
Syö riittävästi kasviksia ja vain vähän kovaa 
rasvaa. Tupakointi on syytä lopettaa kokonaan.

Pidä aivot turvassa

Satasairaalassa alkaa keväällä raken-
nustyöt, kun suurin osa maakunnan mie-
lenterveyspalveluista keskittyy Tiilimäelle. 

– Tilojen suunnittelussa on erityisesti 
kiinnitetty huomiota valoisuuteen ja mo-
nitilaratkaisujen toimivuuteen. Kaikki po-
tilashuoneet ovat tämän ajan sairaalara-
kentamisen periaatteiden mukaan yhden 
hengen huoneita, kertoo psykiatrisen hoi-
don vastuualueen ylihoitaja Jussi Hänti.

Satapsykiatriaan keskittyy yli kymme-
nen kiinteistöä Porista ja Harjavallasta.

– Nykyiset 60 000 neliötä tiivistyy 21 500  
neliöön, kertoo rakennuttajajohtaja Jari 
Syystö.

Satapsykiatria palvelee valmistuessaan 
koko maakuntaa. Asiakaskäyntejä on vuo-
dessa noin 100 000.

Alueellinen yhteistyö koronaepidemian 
hoidossa on sujunut Satakunnassa hyvin. 

– Vaikka epidemia on meillä perus- 
tasolla, maskin käytöstä ei tule luopua, 
infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-
Seppälä muistuttaa.

Rokotteita toimitetaan tehokkaasti 
kuntiin sitä mukaa, kun niitä saadaan.
Kunnat vastaavat asukkaidensa roko- 
tuksista. 

– Olennaista on, että kaikki annokset,  
jotka saadaan, annetaan. Ihmiset odot- 
tavat rokotteita, mikä on hyvä.

Rokotteista tullaan tiedottamaan kun- 
nissa. Ajankohtaista tietoa: satasairaala.fi  
ja thl.fi.

Satapsykiatria 
valmistuu 

Yhteistyö koronan 
torjunnassa toimii

ON SUPERRUOKAA AIVOILLE
NAUTI KUPILLINEN  
PÄIVÄSSÄ

Tiina Elo ja Nina Halminen 
auttavat muistiongelmien 
arvioinnissa.

Uutisia

Mustikka

2023

Neurologi neuvoo, miten vältät aivoverenkierto- 
häiriöiden riskitekijöitä omilla valinnoilla.

Tunnetko aivoverenkiertohäiriöt?
• TIA-kohtauksessa oireet ovat ohimenevät, eikä aivoihin kehity infarktia. 

• Aivoinfarkti tarkoittaa aivoverisuonen tukosta, jolloin ihmiselle jää pysyviä  
oireita, kuten käden halvaus.

• Aivoverenvuodossa suoni repeää aiheuttaen vuodon aivokudokseen.

Geriatrinen sairaanhoitaja Nina 
Halminen ja neurologinen sairaanhoitaja 
Tiina Elo ovat Satasairaalan rautaisia 
ammattilaisia, jotka auttavat potilaiden 
muistiongelmien arvioimisessa.

– Muistin arviointi ja muistisairauksien 
hoito on ennen kaikkea yhteistyötä, jota 
teemme Satasairaalan muiden asian-
tuntijoiden kanssa. Näin voimme tarjota 
potilaalle parasta mahdollista palvelua, Elo 
kertoo.

Halminen työskentelee iäkkäämpien 
potilaiden kanssa päivystyksessä, kun 
taas Elon asemapaikka on neurologian 
poliklinikka, jossa muun muassa tutkitaan 

ja hoidetaan työikäisten muistiongelmia. 
Päivystykseen astelee viikoittain muisti- 
vaikeuksista kärsiviä ikäihmisiä, jolloin 
Halminen pyydetään paikalle tekemään 
toimintakyvyn arviointia.

Satasairaalassa toimi vuosien ajan 
muistipoli, mutta nykyisin tilalla on 
Satasairaalan osastojen kanssa yhteistyötä 
tekevä muistihoitajaverkosto maakunnissa.

– Kunnan muistihoitajan pakeille pääsee 
varaamalla ajan terveyskeskuksesta. Se 
on matalan kynnyksen vastaanotto, jossa 
selvitetään muistin tilaa tekemällä testejä 
ja arvioimalla toimintakyvyn muutosten 
merkitystä arjessa, muistihoitajia koulut-

tava Halminen sanoo.
Satasairaalan hoitoon hakeutuneet 

asiakkaat ohjataan tarvittaessa omalle 
alueelleen jatkoa varten. Elo ja Halminen 
pyrkivät siihen, että oli asiakkaan reitti 
hoitoon mikä tahansa, tukea on tarjolla 
sekä potilaille että heidän läheisilleen.

– Soitamme hoidossa olevien puhelut 
ja järjestämme asiat muistiasiakkaan 
puolesta, sillä he saattavat olla sairau-
dentunnottomia ja tarvitsevat erityistä 
apua. Muistisairaus on usein raskas paikka 
sairastuneen läheisille. Olemme täällä 
myös heitä varten ja autamme hoitamaan 
asioita.

Satasairaalan muistin  
ammattilaiset ovat tukenasi

yli

Petteri Lankinen haluaa työs- 
sään vaikuttaa siihen, että Satasai-
raalan osaaminen on tulevaisuu-
dessakin kehityksen kärjessä.

– Satasairaalan päätehtävä on 
tuottaa laadukasta erikoissairaan-
hoitoa. Hoitoa ja palvelua kehite-
tään jatkuvasti, johtajaylilääkärinä 
viime vuonna aloittanut Lankinen 
sanoo.

Satasairaala on laajan päivys-
tyksen sairaala, jossa päivystää ym-
pärivuorokautisesti monen vaati-
van erikoisalan, kuten kirurgian ja 

sisätautien ammattilaisia.
– Erikoisalojen laaja päivystys 

tekee sairaalasta haluttavan työ-
paikan. Meillä työskentelee moti- 
voituneita ja ahkeria osaajia.

Lankiselle on tärkeää edistää 
työssä viihtymistä.

– Haluan varmistaa, että toi-
minta on työntekijöille sujuvaa ja 
että Satasairaala on vetovoimainen 
työpaikka. Näin tuotamme sata-
kuntalaisille heidän tarvitsemansa 
erikoissairaanhoidon palvelut lä-
hellä, laadukkaasti ja turvallisesti.

Oma laajan päivystyksen sairaala  
on jokaisen satakuntalaisen etu
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T ekoäly ei ole yksinään 

mitään. Koneita voidaan 

opettaa toimimaan oikein 

ohjelmoimalla, mutta inhi-

milliseen perspektiiviseen 

ajatteluun ne eivät kykene. 

– Jos potilaan pulssi laskee alle 

raja-arvon, seurantalaite hälyttää. 

Tekoälystä puhutaan vasta silloin, 

kun seurantalaitteista saatavaa dataa 

kerätään yhteen systeemiin ja opetetaan 

kone tekemään datasta johtopäätöksiä, 

teknologiayritys Headai Oy:n perustaja 

ja tutkija Harri Ketamo kuvailee.

Esimerkiksi teho-osastoilla on lukui-

sia laitteita, jotka on kytketty potilaa-

seen. Anturitietojen ja tekoälyn avulla 

saadaan tietoja potilaan terveydentilasta 

jopa puoli tuntia ennakkoon. Tekoäly 

ja ihmisäly yhdessä ovat Ketamon mu-

kaan ylivoimaisia.

– Tekoälyä on jo nyt opetettu tunnis-

tamaan syöpädiagnooseja eri varhais-

vaiheista. Laite osaa tulkita tietokoneto-

mografia- ja magneettikuvista nähtäviä 

asioita, minkä jälkeen lääkäri tekee 

lopullisen diagnoosin. 

Terveysteknologian ja tekoälyn 

hyödyntämistä hoitotyössä edistetään 

TEKSTI Elina Wallin KUVAT Vesa Saivo

terveystek nologiaaterveystek nologiaa
kehitetään yhteistyöllä

Älykästä

Miten potilastieto- 
järjestelmien dataa  
voidaan hyödyntää  
tutkimustyössä?  
Entä teknologian 
käyttö potilastyössä 
– saavatko opiskelijat 
riittävästi harjoitusta? 
Satasairaala kehittyy 
potilaiden ja henkilö-
kunnan parhaaksi. 

tiiviillä yhteistyöllä eri asiantuntijoiden 

kanssa. Robotiikka, automaatio, tekoä-

ly ja Satasairaalan toiminta yhdistettiin 

Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana 

-hankkeessa ja syntyi uudenlainen tapa 

testata terveysteknologioita.

– Tavoitteena on yhteistyömalli ja 

fyysinen tila. Tilassa toteutetaan erilaisten 

terveysteknologiamenetelmien ja tuottei-

den pilotointia potilaiden tai asiakkaiden 

kanssa, sanoo Satakunnan ammattikorkea-

koulun tekoälyn tutkimusryhmän vetäjä ja 

Satasairaalan sairaalafyysikko Anu Holm.

Yhteistyön yhtenä tavoitteena on edis-

tää satakuntalaisten toimijoiden mahdolli-

suuksia hyödyntää maakunnallisen tietoal-

taan dataa tutkimus- ja kehittämistyössä. 

– Auria Tietopalvelun tietoaltaaseen ke-

rätään potilastietojärjestelmien suojattuja 

tietoja vuosikymmenten ajalta. Tietoaltaas-

ta saadaan tekoälyn ja supertietokoneiden 

avulla uutta tietoa eri lääkkeiden vaiku-

tuksesta potilaisiin. Myös monilääkityksen 

riskejä voidaan tunnistaa paremmin.

Tietoaltaassa on massiivinen määrä 

dataa.

– Kun dataa on riittävän paljon, löytyy 

samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, 

joilla tekoälyä pystytään opettamaan.  

Tämä potilasnukke hengittää ja puhuu. Kun opiskelija kysyy kivuista, ohjaava opettaja vastaa valvomosta potilaan äänenä. Opettaja ohjaa potilasnuken elintoimintoja         annetun hoidon mukaan ja pyytää tarvittaessa nukelle katetrointia tai keuhkodreenin. SAMKin simulaatiotilojen moderni terveysteknologia mahdollistaa turvallisen oppimisen. 
Satasairaalaan suunnitellaan niin ikään helposti muunneltavia simulaatiotiloja.

“Tekoäly ja ihmisäly 
ovat yhdessä ylivoi-
maisia.”
Harri Ketamo,  
tutkija
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Tietoallas

Terveystietojen tallennus- 
paikka, jossa olevia tietoja  
hyödynnetään tietoturval-
lisesti sairauksien ja hoito-
jen tutkimuksessa tekoälyn 
avulla.

Testbed

Toimintamalli, jonka avulla 
uusia sosiaali- ja terveyden-
huoltoalan tuotteita tai palve-
luita voidaan testata tosielä-
mässä. Testbed-toiminnalla 
kehitetään terveydenhuoltoa 
aitojen käyttökokemusten 
perusteella.

Simulaatiotila

Satasairaalaan tuleva simu-
laatiotila on muunnelta- 
vissa niin ambulanssiksi 
kuin synnytyssaliksi.  
Valmistuessaan se palvelee 
monipuolisesti eri terveyden- 
huollon ammattilaisia maa-
kunnan alueella.  

Lue lisää: roboai.fi/tulevaisuuden-sairaala

Näin  
terveydenhoitoa  

kehitetään  
teknologialla

Vaikka hoitohenkilökunta työskentelee 
täydellä höyryllä, pitää tietoja ja taitoja päi-
vittää säännöllisesti. On selvää, että pelkän 
muistitiedon varassa ei hoitotyötä tehdä, tai-
tojen ylläpitäminen on myöskin tärkeää.

Samoin se, että opiskeluvaiheessa pääsee 
riskittömästi kokeilemaan taitojaan ja oppi-
maan muilta. Näissä auttaa simulaatio- eli 
harjoituskäyttöön suunniteltu tila.

Satasairaalaan suunnitellaan parhaillaan 
simulaatiokeskusta, jonne tehdään nykyai-
kaiset simulaatio- ja seurantatilat.

– Simulaatiotiloista tulee helposti muun-
neltavat. Tila voi simuloida ambulanssia, 
kodinomaista tilaa, leikkaussalia, osasto-
huonetta, hätätilahuonetta tai synnytys-
salia, kertoo Satasairaalan hankejohtaja Anssi 
Luoma.

Satasairaalan henkilökunnan lisäksi tilat 
tulevat palvelemaan monipuolisesti eri ter-
veydenhuollon ammattilaisia maakunnan 
alueella.

– Tilat soveltuvat myös muille esimerkiksi  
ensiaputaitojen kartuttamiseen ja ilman 

muuta terveydenhuollon opiskelijoiden käyt-
töön.

Simulaatiokeskuksen on tarkoitus val-
mistua viimeistään ensi vuoden alussa.

– Monissa sairaaloissa on jonkinlaisia simu-
laatiotiloja. Me pidämme jatkuvaa kouluttau-
tumista ja toiminnan laadun kehittämistä 
äärimmäisen tärkeänä.

Simulaatiotilojen toiminnallisuuteen tarvi-
taan jo suunnitteluvaiheessa vankkaa tieteel-
listä ja teknistä osaamista, jota Satakunnan 
ammattikorkeakoulu tarjoaa. SAMKin teko-

älyn tutkimusryhmän vetäjä ja sairaalafyy-
sikko Anu Holm on niin ikään mukana Sata-
sairaalan omassa simulaatiokeskushank-
keessa.

– Simulaatiokeskus tullee vaikuttamaan 
positiivisesti myös ammattilaisten rekrytoin-
tiin ja parantaa edelleen opiskelijoiden koulu-
tusta Satasairaalassa, Anssi Luoma toteaa.

Satasairaalan suunnitelmien mukaan 
simulaatiokeskuksen palvelut voisivat olla jat-
kossa myös kolmannen sektorin ja muiden 
tahojen käytössä.

Harjoittelua tositilanteeseen

Satasairaalaan on suunnitteilla  
simulaatiotila erilaisten hoito- 
tilanteiden harjoittelua varten.

Simulaatioharjoituksessa opiskelija toimii, kuten tositilanteessakin. Sairaanhoitajaopiskelijat Turo Kulmala ja Miko Manner kytkevät rintakipuista potilasnukkea 
sydänsähkökäyrää mittaavaan EKG-laitteeseen.

Terveysteknologian ja tekoälyn hyödyntämistä hoitotyössä edistetään yhteistyössä eri asiantuntijoi-
den kanssa. Kuvissa teknologiayritys Headain perustaja Harri Ketamo ja SAMKin tekoälyn tutkimus-
ryhmän vetäjä Anu Holm.

Tekoälyn avulla voidaan ennustaa komplikaatioita. 

Tällöin ennakoinnin taito kasvaa konkreettisessa työssä, 

Holm kuvailee.

Potilastietoaltaasta saaduilla tiedoilla voidaan siis 

opettaa tekoälyä. 

– Esimerkiksi tietyt tehomonitorointilaitteet kokoavat 

automaattisesti tiedot tietoaltaaseen, josta kerätyllä datal-

la kehitetään tekoälyä edelleen. Tekoälyn kehittämiseen 

käytettävien pohjatietojen tulee olla hyvin valikoituja. 

Entä potilaan tietosuoja tutkimuskäytössä? 

– Tietojen käytön mahdollistaa toisiolaki, jonka tarkoi-

tuksena on parantaa edellytyksiä tutkia potilastietodataa 

uusien hoitomenetelmien kehittämistyössä. Tiedot eivät 

ole yksilöitävissä potilaaseen.

TestBed toimintamallia on kehitetty EAKR-rahoituk-

sen turvin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi loppu-

vuonna SAMK:n TestBed-tutkimushankkeelle yli puolen 

miljoonan euron rahoituksen. 

Headai on niin ikään ollut mukana Satasairaalan, Kes-

ki-Suomen sairaanhoitopiirin ja Itä-Savon sairaanhoito-

piirin yhteishankkeessa, jossa tekoälyä on hyödynnetty 

tiedonkeruussa konkareilta ja noviiseilta.

– Tietoa kerättiin pitkään tehtäviä hoitaneilta ja vasta- 

aloittaneilta hoitohenkilökunnan edustajilta lääkäreistä 

hoitajiin. Tarkoituksena oli kerätä hiljaista tietoa, joka hel-

posti valuu eläköitymisten myötä pois talosta ja toisaalta 

koota tuoretta, freesiä ajattelua alalle juuri tulleilta, Harri 

Ketamo kertoo.

Tutkimuksessa laskettiin koneellisesti, minkälaiset 

teemat nousevat usein esiin. Noviiseilla nousi esiin muun 

muassa osin ennakoimattomista työvuoroista aiheutuva 

kuorma, kun taas konkareilla korostui asioiden, henkilöi-

den tai prosessien resursointi.

– Priorisointi ja resursointi ovat moniulotteista ja 

monimutkaista suunnittelua vaativaa työtä. Pitää osata 

ennakoida, paljonko potilaita on tietyn työvuoron aikana 

osastolla ja millaista ammattitaitoa he kenties tarvitsevat. 

Tällaisessa työssä pystytään hyödyntämään koneellista 

optimointia.

Tekoäly tarvitsee dataa. Ja datan keruu vaatii ajattelu-

tavan muutosta. 

– Tietoa tulee kirjata riittävästi, jolloin potilas hyötyy 

eniten.
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Psykologi Hanna-Leena Niemi antaa maanläheisiä vinkkejä  
lapsen muistin kasvattamiseksi ja oppimisen tueksi.

Ihmisen aivot ovat monimutkai-

semmat kuin minkään muun 

lajin. Siinä missä vastasyntynyt 

hirvenvasa nousee heti jaloil-

leen, ihmislapsi tarvitsee hitaan 

kypsymisen. Ensimmäiset muistiin 

tarttuvat asiat ovat äidin haju ja 

kohdunaikainen keinuva liikekieli. 

Ensimmäinen elinvuosi on hurjaa 

oppimisen aikaa. Vuorovaikutus 

on avainsana ja kieli sen mainio 

työpari.

– Katsekontakti ja tutulla äänellä 

toistettu lepertely auttavat oppi-

mista. Vastasyntyneen katse tarken- 

tuu vain noin 30 sentin päähän, 

mutta sektori kasvaa nopeasti äidin 

kasvoista laajemmalle. Kiinnostusta 

lisäävät virikkeet, kuten kuvat ja 

lelut. 

Hanna-Leena Niemi suosittelee 

ääneen lukemista. Laajan sana-

varaston kanssa on helppo oppia 

uusia asioita. Hän kehuu vanhan 

ajan pelejä. Esimerkiksi Laiva on 

lastattu auttaa laittamaan käsitteitä 

omiin lokeroihinsa. Luokittelu puo-

lestaan helpottaa työmuistia. 

– Lapsen työmuistissa pysyy 

kerrallaan 4 +/-2, aikuisellakin 

vain 7 +/-2 asiaa. Sitä voi onneksi 

tehostaa laittamalla sinne asioita 

ryhminä. Esimerkiksi lukemisessa 

äänteiden yhdistäminen tavuiksi 

keventää työmuistin taakkaa. 

TIESITKÖ? Aina vuorovaiku-

tusta ei synny, vaikka läheiset 

tekevät kaikkensa. Lapsen kehi-

tystä seurataan tarkasti neuvo-

lassa, ja sen kautta saa tukea ja 

apua kehitysviiveisiin.

Kielen lisäksi lapsi oppii hahmot-

tamisen, tarkkaavuuden, toiminnan 

ohjauksen ja motivaation kautta. 

– Muotolaatikko auttaa hoksaa- 

maan, ettei pyöreä pala mene nelis-

kulmaisesta kolosta sisälle. Myös 

palapelit ja muu rakentelu opettavat 

hahmotusta tehokkaasti. 

Lasta kannattaa kannustaa teke-

mään jokin asian alusta loppuun.

– Alkuun otetaan pieni palapeli tai 

muutaman kymmenen palan muisti-

peli, jotta keskittyminen säilyy. Myös 

leikki, vaikkapa nuken kylvettäminen, 

harjaannuttaa johdonmukaisuutta. 

Asiat tehdään järjestyksessä, ensin 

riisutaan, sitten pestään, kuivataan ja 

puetaan.

Motivaatiolla on iso merkitys. 

– Ellei asia kiinnosta lasta hiuk-

kaakaan, on aika vaikea saada häntä 

keskittymään. Siksi opettelu kan-

nattaa tehdä lapselle kivalla tavalla.

Jokainen lapsi on yksilö, jolla on 

uniikki tapansa oppia. Yhtä auttaa 

visuaalisuus, toinen rakentaa muis-

tettavan asian tarinaksi tai loruksi.

– Visuaalinen lapsi voi vaikkapa 

omaksua termin yhteyttäminen 

parhaiten yhtenä kuvana, jossa on 

aurinko, puu, sadepisarat ja juuriston 

multa.

Miten kännykät, tabletit ja muut 

digiärsykkeet vaikuttavat lapsen 

muistin kehitykseen?

– Tämä on aika uusi ilmiö, eikä 

pitkäaikaisvaikutuksia vielä tunneta 

tarpeeksi. Se kuitenkin tiedetään, että 

ärsyketulva ja jatkuvasti vaihtuvat 

kuvat aiheuttavat aivoihin stressiä. 

Stressi puolestaan hidastaa kehi-

tystä. Suosittelenkin rauhoittumista. 

Kaikkea ei tarvitse ehtiä ja suorittaa, 

oleminen on sallittua. Itse suojelen 

lasta myös laitteilta, varmistan 

etteivät kaikki ole päällä koko ajan, 

Hanna-Leena toteaa. 

MUISTA Elämänrytmi luo hyvän 

pohjan oppimiselle. Ulkoilu, syö-

minen, mahdollisuus rauhoittua 

ja pitkät, jopa 10 tunnin unet ovat 

äärimmäisen tärkeitä.

Lepertely ja leikki
auttavat lapsen muistiaauttavat lapsen muistia

”Palapelit ja  
muu rakentelu 

opettavat  
hahmotusta  
tehokkaasti.”

Hanna-Leena Niemi,  
psykologi  

lastenneurologian  
poliklinikka

Muistipeli harjoittaa tarkkaavuutta ja nähdyn varaista hahmotusta. 
Siinä pitää edetä suunnitelmallisesti, muistaa mitkä palat on jo 

käännetty. Myös motivaatiota pitää olla: kesken kaiken ei sännätä 
leikkimään toisaalle. Nelivuotias Kauko pelaa voittajan elkein.
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Seija Skyttä, 72, on laittanut oman elämänsä lähes kokonaan hyllylle.  
Arki sujuu puoliso-Jorman, 73, ehdoilla. Miehellä on parantumaton  
Parkinsonin tauti, johon liittyy muistisairaus. Seija voi vain surullisena  
seurata, kun muistot katoavat ja rakas häviää harhoihin.

rakas katoaa
Voin vain seurata, kun

Eihän tänään tarvitse lähteä töihin, ovat Jorman ensim-

mäiset sanat monena aamuna, Seija Skyttä, kertoo. 

Lääkitys ei paranna eikä hidasta Parkinsonin taudin 

etenemistä, se tuo vain apua oireisiin.

– Annostelu on jatkuvaa tasapainoilua. Liian suuri 

määrä aiheuttaa harhaisuutta, liian pieni taas ei pidä jäykkyyttä ja 

hitautta kurissa. Välillä harhat ottavat vallan, ja Jorma herää hädis-

sään yöllä tietämättä missä on. Toisinaan hän taas luulee olevansa 

lapsuutensa lempimaisemissa Nakkilassa tai on lähdössä sinne. 

Jorman ja Seijan yhteinen tarina alkoi Porin keskustassa 53 

vuotta sitten. 

– Olin likkakaverini kanssa kaupungilla. Hiukset oli rullattu 

papiljoteille, sillä illalla oli tiedossa tanssit Puistotalolla. Jorma 

tuli kaverinsa kanssa juttelemaan, ja olin heti myyty.

Tasan vuoden kuluttua ensitapaamisesta pari meni naimisiin. 

Elämä on ollut hyvää, se antoi kaksi ihanaa poikaa ja lapsenlapsia 

sekä kummallekin mieluisan työn. Heitä yhdisti rakkaus urhei-

luun ja ulkoiluun, luontoon ja patikointiin. Jorman lempilaji oli 

pyöräily, Seija ui ja valmensi kilpauimareita.

 Kuutisen vuotta sitten kaikki muuttui. 

– Jorma on aina ollut rauhallinen, ei mikään sähkösaapas. 

Siksi en kiinnittänyt ensioireisiin, pieneen vapinaan ja poissaole-

vuuteen, heti huomiota. 

Parkinsonin taudin oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, 

lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Jormalla tautiin liittyy vielä 

Parkinsonin muistisairaus. Viimeisten vuosien aikana sairaus 

on edennyt nopeasti eikä Seija enää uskalla jättää miestään yksin 

kotiin. Seija katselee Porin torille kodin parvekkeelta.

– Kävelemme lähikauppaan ja teemme pikkulenkin. Kolmesti 

viikossa käyn Satasykkeessä kuntoilemassa. Jorma on mukana, 

muttei enää jaksa oikein osallistua.

Pariskunnan arjen ilot liittyvät usein luontoon. Suppilovahve-

roretki Nakkilaan tai tyrskybongaus Reposaaressa ja nuotiomak-

karat tuovat toivottua vaihtelua. 

Seija tietää, ettei Jorma tahallaan hankaloita asioita, mutta silti 

joskus menee hermo.

– Silloin täytyy vain purra hammasta tai mennä toiseen 

huoneeseen hetkeksi, ettei tulisi sanotuksi mitään ilkeää. 

Hän haaveilee yhtenäisistä yöunista. Ennen joulua Jorma 

pääsi intervallihoitoon ja Seija suuntasi yksin Lappiin. Hän 

hiihteli Ylläksen maisemissa, nautti luonnonrauhasta ja hiljai-

suudesta.

Seija on aina hoitanut perheen raha-asiat ja muut paperityöt, 

joten miehen sairastuminen ei tässä suhteessa aiheuttanut 

lisäpäänvaivaa. Omaishoitajaksi hän alkoi vuosi sitten.

– Liityin samalla omaishoitajayhdistykseen. On huojentavaa, 

että on joku taho, josta saa tietoa ja vertaistukea, Seija kertoo. 

Omaistoiminnan ohjaaja Mari Hellsten kannustaa omaistaan 

hoitavia tai asiaa suunnittelevia ottamaan rohkeasti yhteyttä 

Satakunnan omaishoitajien yhdistykseen. Yhdistys tarjoaa mah-

dollisuuden yksilölliseen, kertaluonteiseen tai säännölliseksi 

sovittuun keskusteluun, tukeen ja ohjaukseen. 

– Omaistaan tai läheistään hoitavat voivat varata ajan kah-

denkeskiselle tapaamiselle matalalla kynnyksellä. Meiltä saa 

vertaistukea tai vaikka neuvoja lomakkeiden täyttämiseen. 

Koronan tuoma poikkeusaika loi uusia toimintamalleja, jotka 

jäävät pysyväksi. Verkkotapaamiset ovat hyvä vertaistukimuoto 

etenkin niille omaishoitajille, joiden on vaikea lähteä kotoa.

– Järjestämme maakunnallisen asiantuntija- ja tukikeskus 

Muistiluotsin kanssa MuistiOvet-valmennuksia muistisairaiden 

omaisille ja läheisille sekä yhteisiä infopisteitä.

”Tiedän, ettei Jorma tahallaan 
hankaloita asioita, mutta silti 
joskus menee hermo.” 
Seija Skyttä

MUISTISAIRAAN OMAINEN: 
ENNAKOI AJOISSA
Tee oikeudellinen ennakointi ajoissa  
ja hoida kuntoon esimerkiksi
  • edunvalvontavaltuutus
  • hoitotahto
  • valtakirja
Näin voit hoitaa käytännön asioita ja 
toteuttaa muistisairaan itsemäärää-
misoikeutta. Potilas voi tehdä valtuu-
tuksia muistisairauden toteamisen 
jälkeenkin, jos hän kykenee ymmär-
tämään asioiden merkityksen. 

Lisätietoa: vsskmuistiluotsi.fi ja 
sataomaishoitajat.fi
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Oma aikaAjankohtaMuisti

Naapurin etunimi tai kahvinkeitinmalli 

pyörii kielen päällä, muttei tule ulos. Niin 

tuttua. Oikeaa polkua aivoista voi hou-

kutella esiin miettimällä välillä jotakin 

aivan muuta. Usein vastaus tupsahtaa 

mieleen viimeistään nukutun yön jälkeen. 

Myös aakkosten läpikäyminen voi antaa 

ahaa-elämyksen. On lohdullista, että kaikki 

mitä tiedät, on sinussa aina. Että kyllä se 

Pertin nimi tai perkolaattorikin muistuu 

mieleen. 

Kesken kaiken puhetulva katkeaa kuin 

seinään. Edellistä lausetta puhuessasi 

unohdat, mitä seuraavaksi piti sanoa ja 

sitten koko ajatuskuvio onkin sotkussa 

kuin kissan lankakerä. Ilmiölle on monta 

nimeä, kuten black out tai jäätyminen. On 

lohdullista, että tällaisen hetkellisen muis-

tikatkoksen kohtaavat kokeneetkin puhujat 

tai ammattinäyttelijät. 

Unohtaminen, hajamielisyys on luon-

nollista. Karrikoidusti voidaan sanoa, että 

on täysin normaalia unohtaa, missä auton 

avaimet ovat. Mutta ellei muista, mitä niillä 

tehdään, kyse on sairauden oireesta.

Tunnet kokeneesi tilanteen aiemmin, 

vaikka tiedät sen mahdottomaksi. Häm-

mentäviä déjà vu -kokemuksia eli entiselä-

myksiä on kaikilla. Déjà vu on ranskaa ja 

tarkoittaa sanatarkasti jo nähty. 

Ihminen on kautta aikain pyrkinyt etsi-

mään ilmiölle yliluonnollisia selityksiä, ja 

sitä on pidetty jopa todisteena rinnakkais-

todellisuudesta. Ilmiö on kuitenkin aivojen 

normaalia sähkökemiaa, joskin joskus se 

voi olla epileptisen kohtauksen merkki. 

Olet näpytellyt pin-koodin satoja kertoja, 

kun yks kaks kaupan kassalla jokin menee 

pieleen. Yrität korjausliikettä, mutta oikea 

luku ei muistu mieleen ei sitten millään. 

Ole huoleti, näin käy valtaosalle joskus. 

Väärän koodin kirjoittaminen on ohjannut 

mielen kiertämään väärää lenkkiä, eikä se 

ohjaudukaan heti oikealle polulle. 

Salasanojen muistisääntöjä on monen-

laisia. Yksi hahmottaa h-hetkellä visuaali-

sen kuvan näppäimistöstä, toinen rakentaa 

lukusarjasta tutun yhtälön tai tarinan. 

Muistamme kuvion numerosarjaa parem-

min, sillä ihminen on käsitellyt numeroita 

historiansa aikana vain vasta vähän aikaa.

 

Mitä pitikään ostaa? Aivot kuormittuvat 

nykyään niin tavattomasti, että on viisasta 

säästää kapasiteettia ja käyttää apuväli-

neitä, vaikkapa kauppalappua. Puhelin-

numeroitakaan harva enää kännykkä-

aikana opettelee ulkoa. Aivot suojelevat 

kantajaansa, siksi turhat asiat unohtuvat 

nopeasti, tärkeät, usein tunnepitoiset tart-

tuvat tiukkaan. Ehkä juuri siksi lapsuus-

ajan puhelinnumerot muistuvat helposti 

mieleen? Kirjoittajan puhelinnumero oli 

muuten 522.

TEKSTI Maiju Junko KUVA Mostphotos

Pätkiikö?
Unohtuuko
pin?
Ajatus ei aina kulje, mutta 
hajamielisyys on vain harvoin 
oire muistisairaudesta.

Haastetta päälle
Testaa työmuistiasi harjoituksilla, ja täytä ristikko.

Muistitesti

1.

2.

3.

4.

Lue sanoja  
pari kertaa. 

Peitä sitten  
lista kädelläsi. 

Kirjoita sanat  
paperille. 

Kuinka monta  
sanaa muistit?

“Aivot suojelevat 
kantajaansa.  
Turhat asiat  

unohtuvat,  
tunneperäiset  

tarttuvat 
tiukkaan.”

Juha Matti Seppä,  
ylilääkäri
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Ihan 

kielen päällä

Ööö, mitä
pitikään sanoa?

Deja vu on

outo tuttavuus

Älä turhaa 

muistele

Kääk!
Pin katosi

Asiantuntijana Satasairaalan neurologian yksikön ylilääkäri Juha Matti Seppä Ristikon vastaukset seuraavassa lehdessä.

Linja-auto
Harakka
Pehmolelu
Talikko
Mehu
Raystas

testi 1. testi 2.

Muistitko 3–6 sanaa? Hyvä. Jos muistit 0–2 sanaa, mieti tilannetta, 
kun yritit painaa sanoja mieleen. Oliko hetkessä häiriötekijöitä? 
Keskityitkö taustaääniin? Työmuisti häiriintyy hyvin helposti.

Muistit ehkä paremmin kuin toisen sanalistan. 
Työmuisti tykkää, kun muistettavilla asioilla on 
yhteys. Mielleyhtymät auttavat muistamaan.

Kulho
Sokeri
Kananmuna
Sahkovatkain
Vehnajauho
Leivinjauhe
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Kuuntele musiikkia, 
käy taidenäyttelyissä 
tai piirrä itse. 

Liiku rauhassa tai  
hikoillen. Hetkessä 
läsnä oleminenkin  
on muistijumppaa.

Naura ja hassuttele 
aina, kun on tilaisuus.

Ristisanatehtävät haastavat ja rentouttavat 
aivoja. Löydät ristikon edelliseltä sivulta.

Anna-Kaisa Sihvo 
sairaanhoitaja, neurologian osasto

satasairaala.f i

Mielihyvää 
muistille

Erikoistunut  
Sinuun


