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TUIJA LAINE

Aivotutkimusta on alettu vii-
me aikoina soveltaa moniin 
käytännön asioihin. Se tar-

joaa syötteitä ja ajattelun murusia, joi-
ta voi hyödyntää työelämässä. Samalla 
tutkimus toimii inspiraationa työelä-
män kehittämiseen”, Minna Huotilai-
nen sanoo. 

Alun perin hän valmistui diplo-
mi-insinööriksi. Aalto-yliopistossa ai-
votutkimus oli tuolloin vielä osa kyl-
mäfysiikkaa eikä yliopistojen neurotie-
teiden maisteriohjelmista ollut tietoa-
kaan. 

Tänä päivänä hänen työpaikallaan 
Helsingin yliopiston kasvatustieteelli-
sessä tiedekunnassa tutkitaan mm. 
työelämässä oppimista ja elinikäistä 

oppimista osittain myös aivotutkimuk-
sen avulla.

Kasvatustieteen professori Huoti-
lainen on myös kirjoittanut tutkimus-
alaansa liittyen useita kirjoja sekä yk-
sin että yhdessä muiden tutkijoiden 
kanssa. Käytännön työelämää hän näki 
laidasta laitaan jo ollessaan töissä Työ-
terveyslaitoksella. Niin työn organi-
soinnin ja johtamisen huiput kuin poh-
janoteeraukset tulivat tutuiksi.

ETSI TYÖPÄIVÄSTÄ PAIKKA 
FLOWTILALLE
Kahvin nouto, lempimusiikin kuuntelu 
ja yhdessä käveleminen samaan suun-
taan stimuloivat aivoja. 

Aivojen kannalta oman vuorokausi-

       Aivot mukana 
työnohjauksessa
Jos halutaan työpaikalla olevia asioita tai ongelmia keskustelussa esiin ja 

näkyviksi, on syytä mennä itse työpaikalle, aivotutkija Minna Huotilainen 

opastaa. Aivotutkimus tarjoaa monta vinkkiä niin työnohjausprosesseihin  

kuin työnohjaajien jaksamiseen. 
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rytmin hakeminen työtehtävien suun-
nitteluun on tutkijan mielestä järkevää. 

”Keskeytyksettömät työskentelyjak-
sot, jolloin työntekijä tai tiimi voi työs-
kennellä omassa flow-tilassaan kaikki 
viestintävälineet suljettuina, kannattaa 
sijoittaa siihen aikaan päivästä, kun 

työnteko oman koke-
muksen mukaan su-
juu parhaiten”, Huoti-
lainen sanoo. Päivän 
mittaan hoidettavat 
pikkuasiat tulevat kyl-
lä tehdyiksi silloinkin, 
kun pitkäjänteiseen 
työskentelyyn ei ole 

voimavaroja.
”Työtiimi voi keskenään sopia työn 

jaksotuksesta siten, että kukin tiimin 
jäsen saa itselleen keskeytyksettömän 
työskentelyjakson itselleen parhaiten 
sopivana aikana. Tämä parantaa myös 
työn tuottavuutta. Samalla työntekijä 
kokee tyydytystä, koska hän tuntee 
saavansa asioita aikaiseksi. Onhan 
työn sujuminen jouhevasti kaikkien, 
niin työntekijöiden kuin työnantajan 
etu ja yhteinen tavoite.”

Minna Huotilainen muistuttaa, että 
kaikkein ajattelemattominta on palka-
ta asiantuntijatyöhön erityisosaaja, 
jonka työ keskeytetään koko ajan eikä 
hän saa keskittyä tekemään työtään 
rauhassa. Näin työntekijä on koko ajan 
toisten käytettävissä eivätkä hänen 
varsinaiset omat työnsä yleensä edisty. 

TUNTEET TYÖPAIKALLA  
– UKÄYRÄ KÄYTTÖÖN 
Mitä työnohjaajan pitäisi tietää aivojen 
toiminnasta, jotta hän osaisi auttaa 
asiakastaan parhaalla mahdollisella ta-
valla? Huotilaisen vastaus on yksiselit-
teinen: U-käyrä.  

”U-käyrä kuvaa ihmisen fysiologisia 
tiloja ja niiden vaikutusta. Käyrän va-
semmalla puolella kuvatut ilmiöt ja 
tuntemukset, kuten kiire, väsymys ja 

työpaine, heikentävät niin uuden oppi-
mista kuin työssä selviämistä. Oikealla 
puolella olevat myönteiset ilmiöt ja 
tunteet, esimerkiksi innostus, edisty-
minen ja tekemisen meininki, paranta-
vat niitä.”

 Työpäivien välillä aivot työskente-
levät unessa, joka parhaimmillaan ren-
touttaa ja huolehtii palautumisesta.

U-käyrän avulla voi tarkkailla omaa 
työpäiväänsä sijoittamalla päivän ta-
pahtumia käyrän eri kohtiin. Miltä tun-
tuu tiettyjen työtehtävien tekeminen, 
eri henkilöiden kohtaaminen tai pala-
verissa olo? Mitä suurempi osa työ-
päivästä sijoittuu käyrän vasemmalle 
puolelle, sitä tukalammaksi työpäivä 
muodostuu. 

”Työntekijä ei itse aina huomaa, mi-
ten hän toimii tai miksi hän toimii niin. 
Mukavana pidetty ihminen voi yhtäk-
kiä hermostua jostain asiasta silmittö-
mästi ilman näkyvää syytä ymmärtä-
mättä asiaa itsekään. Tällöin työtehtä-
vät tai jokin muu kuormitus ovat pitä-
neet häntä liikaa käyrän vasemmalla 
puolella. Jos ei koskaan koe esimerkik-
si palautumista tai flow-tilaa, on syytä 
huolestua.”

LIIKUNTA PARANTAA AIVOJEN 
TOIMINTAA
Liikunnan merkitystä aivojen toimin-
nalle ja oppimiselle voi tuskin yliarvi-
oida. Jos ei ole innokas liikkuja, löytyy-
kö liikunnalle vaihtoehtoisia, aivoter-
veyttä parantavia tekijöitä?

”Liikuntaa on muukin liike kuin hi-
ki päässä urheilu”, Huotilainen muis-
tuttaa. ”Työpäivän aikana huomio kan-
nattaakin kiinnittää pieneen liikkee-
seen.”

Aivotutkija pyrkii itse käyttämään 
aina portaita, jos se on mahdollista. 
Normaaliaikana myös kokouksesta toi-
seen siirtyminen yliopiston eri raken-
nusten välillä tuottaa melkoisesti lii-
kettä kuin itsestään. 

KAHVIN NOUTO, 
LEMPIMUSIIKIN 
KUUNTELU JA 
YHDESSÄ 
KÄVELEMINEN 
SAMAAN SUUNTAAN   
STIMULOIVAT 
AIVOJA. 
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Nyt korona-aikana hänenkään ei tu-
le lähdettyä kiertämään taloa etäpala-
vereiden välillä. Siksi täytyy kehittää 
uusia, tähän tilanteeseen sopivia liik-
kumismuotoja, koska on vaarallista, 
jos liikunnan määrä yhtäkkiä romah-
taa. 

Myös nukkuminen, syöminen ja 
musiikki stimuloivat muistia. Erityises-
ti musiikki helpottaa siirtymistä u-käy-
rässä oikealle puolelle, mikä parantaa 
kognitiivista toimintaa. Jo pelkällä 
lempimusiikin kuuntelulla on myön-

teistä vaikutusta aivotoimintaan.  
Millaista liikuntaa olisi hyvä harjoit-

taa ennen työnohjausistuntoa? Mikä 
parantaisi keskittymiskykyä ja uusien 
asioiden oivaltamista?  Kognition akti-
vointiin sopii mikä tahansa liikunta. 

”Myös istunnossa voi hyödyntää ke-
hollista kognitiota. Voidaan esimerkik-
si mennä kävelemään yhdessä. Käve-
lyyn liittyy tulevaisuuteen suuntautu-
vaa ajattelua. Se auttaa ihmistä aktivoi-
tumaan tulevaisuuteen liittyvissä toi-
minnoissa ja ratkaisuissa ja pääsemään 
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U-käyrän vasemman puolen asiat heikentävät ja oikean puolen asiat 
parantavat uuden oppimista ja työssä selviämistä. U-käyrä on esitelty  
Tunne aivosi -kirjassa.

KIELTEINEN MYÖNTEINEN

Taistele tai pakene -tila Flow- eli virtaustila

Unen ja torkkumisen tila

uhka
kiire  
epätoivo

hallinnan tunne
tekemisen meininki

into ja oppiminen

kuormitus
paineet
melu

pohdinta 
vapaus

edistyminen

kyynisyys
välinpitämät- 
tömyys

rauha
turvallisuus

palautuminen
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irti menneisyyden tapahtumien pyörit-
tämisestä”, Huotilainen kertoo.

Kun kävellään kahdestaan vierek-
käin, kävelijöillä on yhteinen tulevai-
suus.

 Vastakkain istuminen sopii puoles-
taan paremmin menneisyyden asioi-
den käsittelyyn tai nykyhetken ongel-
man ratkaisun pohtimiseen.

Ehkäpä työnohjausistunto voisi al-
kaa istuma-asennossa nykyhetken on-
gelman pohtimisella tai menneisyyden 
kaivelulla ja päättyä yhteiseen kävely-
hetkeen, jolloin suuntaudutaan tule-
vaisuuteen? Minna Huotilainen nyök-
käilee ehdotukselle hyväksyvästi.  
Myös erilaisten palaverien välissä lii-
kuntatuokio, vaikka kahvin haku, akti-
voi aivoja.

ISTUNTOPAIKALLA ON VÄLIÄ
Myös keskustelun paikalla on aivojen 
kannalta merkitystä. Ihmisen mielessä 
näet aktivoituvat ne asiat, jotka liitty-
vät siihen paikkaan, jossa hän kulloin-
kin on. Puhutaan paikkasidonnaisesta 
kognitiosta. 

“Jos halutaan keskustelussa esiin ja 
näkyviksi työpaikalla olevia asioita tai 
ongelmia, on syytä mennä itse työpai-
kalle. Ihminen muuttuu työympäris-
tössään ‘työminäkseen’ eikä välttämät-
tä itse huomaa vallitsevia epäloogi-
suuksia tai epäreiluja käytäntöjä. Jos 
työpaikka herättää ahdistusta, ihminen 
ahdistuu myös työpaikalla pidetyssä 
työnohjausistunnossa. Samaa reaktio-
ta hänestä ei voi välttämättä havaita 
bussipysäkillä”, Huotilainen sanoo.

”Kun halutaan ravistella ihmistä irti 
vanhoista tottumuksista ja ajatusmal-
leista, valitaan ohjauspaikaksi jokin 
inspiroiva paikka. Näin ihminen saa-
daan suunnattua pois vanhoista toi-
mintatavoista kohti uusia ajatuksia.” 

Puhuminen itsessään on tietoisen 
ajattelun väline. 

Jopa itsekseen puhuminen on hyvä 

MINNA HUOTILAINEN
 Ikä: 52 vuotta

 Koulutus: Tekniikan tohtori, 
Aalto-yliopisto; kognitio-
tieteen dosentti, Helsingin 
yliopisto

 Työpaikka: Helsingin yliopis-
ton kasvatustieteellinen 
tiedekunta

 Ura: kasvatustieteen profes-
sori, Helsingin yliopisto

 Perhe: puoliso ja kissat sekä 
jo omissa kodeissaan asuvat 
tyttäret Helmi ja Taimi

 Harrastukset: musiikki eri 
muodoissaan, korttipelit

 Motto: Avaa aivosi oppi-
maan!
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keino omien ajatusten selvittämiseen. 
”Samaa asiaa ajavat myös piirtämi-

nen tai jokin muu taidemuoto”, Huoti-
lainen muistuttaa.   

KORONAAJAN HAASTEET JA HYÖDYT
Minna Huotilainen ei pidä ollenkaan 
ajan tuhlauksena spontaaneja kontak-
teja työpaikan käytävillä ja kahvihuo-
neissa. Niissä välittyy hänen mukaansa 
paljon sellaista tietoa ja vinkkejä, joita 
muuten voi olla mahdotonta hankkia 
mistään. Etätyössä, johon korona-aika 
on monet ajanut, ne puuttuvat.

Vuorovaikutus on ihmisille merki-
tyksellistä myös sosiaalisten suhteiden 
näkökulmasta. 

”Etätöissä on entistä tärkeämpää 
pitää yhteyttä ja vaikka soitella kuulu-
misia. Kaikki eivät tällaista yhteyden-
pitoa kaipaa. Jollekulle lenkki oman 
koiran kanssa voi riittää. Toisille kon-
taktit ovat kuitenkin elintärkeitä.”

Ei mitään niin pahaa, ettei jotain hy-
vääkin. Korona-aika on pakottanut ih-
miset työelämässäkin erilaisiin hyödyl-
lisiin kokeiluihin. On esimerkiksi näh-
ty, mihin tehtäviin etätyö sopii ja missä 
sitä kannattaa tehdä, ja missä taas työ-
paikalla tehtävä työ tuottaa parempia 
tuloksia tai on ihmisen itsensä kannal-
ta inhimillisempää. 

Etätyö mahdollistaa usein työn 
aloittamisen normaalia virka-aikaa 
aiemmin tai myöhemmin sen mukaan, 
mikä sopii parhaiten omaan rytmiin. 
Muihin hyviin koronan tuomiin työelä-
män parannuksiin kuuluu sähköisten 
allekirjoitusten käyttö. Etätyön lisää-
mät etäkokoukset ovat kehittäneet tie-
totekniikan osaamista työelämässä. 
Näitä oppeja kannattaa tutkijan mu-
kaan soveltaa myös jatkossa siltä osin 
kun ne helpottavat työntekoa.

Korona on pakottanut monet työn-
ohjaajat etäohjaukseen. Onko ohjaus-
kontaktin muodolla aivojen kannalta 
merkitystä?

VIERAAMPAA VAIKEA TULKITA ETÄNÄ
Minna Huotilainen tekee tässä kohdin 
eron tutun ja vieraan henkilön välille.

”Tutun ihmisen reaktiot ovat tuttu-
ja entuudestaan. Vieraamman ihmisen 
tulkitseminen on vaikeampaa, mikä te-
kee etäkokoontumisista entistä väsyt-
tävämpiä.” 

Etäyhteydet aiheuttavat usein epä-
luonnollista käyttäytymistä. Kameraan 
tuijotetaan herkeämättä ja yritetään 
näyttää aktiivisemmilta kuin fyysisissä 
tapaamisissa konsanaan. Etänä myös 
uusien konseptien kehittely ja ideointi 
on vaikeampaa kuin konkreettisista 
asioista sopiminen. Jos siis mahdollis-
ta, kannattaa etäyhteyksiä käyttää vii-
meksi mainittuun ja säästää yhteinen 
ideointi live-tapaamisiin.

”Etäyhteyksien epäluonnollisesta 
käyttäytymisestä irti pääseminen vaatii 
aikaa ja siihen opitaan todennäköises-
ti vasta vähitellen”, Minna Huotilainen 
toteaa.

TYÖNOHJAAJAN OMA ”AIVOTYÖ”
Aivotutkija antaa myös vinkkejä työn-
ohjaajan itsensä kehittämiseen ja jak-
samiseen. Hän korostaa, että työnoh-
jauksessa tarvittavia kognitiivisen em-
patian taitoja kannattaa arvostaa ja ke-
hittää laaja-alaisesti. Esiin nousevat 
kulttuurista ja kirjallisuudesta nautti-
minen. Näiden vastapainona jokin fyy-
sinen tai aktiivinen harrastus irrottaa 
arjesta. 

”Työelämän tähtäyspisteenä ei tule 
olla selviäminen vain tästä päivästä tai 
huomisesta. On löydettävä vuosikym-
menien jatkumossa kestävä ja terveel-
linen työn tekemisen tapa.” 

Lopputerveisiksi työnohjaajille 
Minna Huotilainen esittää toivomuk-
sen, että nämä kiinnostuisivat aivoista 
ja haluaisivat käyttää työssään hyväk-
seen tieteen saavutuksia.  

OSVIITTA 1 2021 — 9


