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PPÄÄIVIVÄÄN TEEMOJAN TEEMOJA
1. Eksperttiys ja eksperttien muisti1. Eksperttiys ja eksperttien muisti
�� miten ekspertti eroaa noviisista?miten ekspertti eroaa noviisista?
�� eksperttien muistintutkimustaeksperttien muistintutkimusta
2. Muistitoimintojen synnynn2. Muistitoimintojen synnynnääisyys isyys -- temperamentittemperamentit
�� mikmikää ihmeen temperamentti?ihmeen temperamentti?
�� temperamenttien suhde persoonallisuuteentemperamenttien suhde persoonallisuuteen
�� temperamenttien synnynntemperamenttien synnynnääisyysisyys
�� tarkkaavaisuuteen vaikuttavat temperamenttipiirteettarkkaavaisuuteen vaikuttavat temperamenttipiirteet
�� stressaantumiseen vaikuttavat temperamentitstressaantumiseen vaikuttavat temperamentit
3. Muisti ja dementiat3. Muisti ja dementiat
�� eri dementiatyypit ja misteri dementiatyypit ja mistää ne johtuvatne johtuvat
�� mikmikää on dementiaa ja mikon dementiaa ja mikää ei ei -- yhteenvetoayhteenvetoa
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Eksperttiys, johdattelua aiheeseenEksperttiys, johdattelua aiheeseen

��Miten ekspertti eroaa taviksesta?Miten ekspertti eroaa taviksesta?

��Miten ekspertti eroaa noviisista?Miten ekspertti eroaa noviisista?

EksperttiydenEksperttiyden jaotteluajaottelua
ChiChi, , 2003, 222003, 22

�� NoviceNovice ––noviisi noviisi 

�� InitiaterInitiater –– aloittelija (kaloittelija (kääynyt lynyt lääpi pi 
initiaatioriitit)initiaatioriitit)

�� ApprenticeApprentice –– oppipoikaoppipoika

�� JourneymanJourneyman –– ammattilainen, asiantuntijaammattilainen, asiantuntija

�� ExpertExpert -- ekspertti, huippuekspertti, huippu--, eliitti, eliitti--

�� MasterMaster –– mestari, opettajamestari, opettaja

 S.Hiltunen/7.1.2008
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Ekspertti vs. asiantuntijaEkspertti vs. asiantuntija

�� Asiantuntijuus Asiantuntijuus –– taito, jonka kuka tahansa taito, jonka kuka tahansa 
oppia hyvin, esim.oppia hyvin, esim.
�� lukutaitolukutaito
�� perusmatematiikkaperusmatematiikka
�� laululaulu
�� piirtpiirtääminenminen

�� Noviisi Noviisi –– aloittelija jollakin erikoisalallaaloittelija jollakin erikoisalalla

�� EsimEsim.: K.: Käääännnnööstieteen opiskelija vs. stieteen opiskelija vs. 
kaksikielinen henkilkaksikielinen henkilöö vs. kvs. kääääntntääjjää/tulkki/tulkki

 S.Hiltunen/7.1.2008

Ekspertin Ekspertin mmäääärittelyrittelyää

Ericsson ja Smith, 1991:Ericsson ja Smith, 1991:
�� eksperttiyseksperttiys –– pysyvpysyvää huipputasoinen huipputasoinen 
suoritus tietylle suoritus tietylle erikoiserikoisalalle tyypillisissalalle tyypillisissää
tehttehtäävissvissää

��Eksperttiys Eksperttiys –– vaatii vvaatii väähinthintääään 10 v:n n 10 v:n 
paneutumista johonkin erikoisalaanpaneutumista johonkin erikoisalaan

 S.Hiltunen/22.10.2008
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EksperttiysEksperttiys –– ei synnynnei synnynnääineninen

�� Ericsson K.A. ym., 1993:Ericsson K.A. ym., 1993:

�� ÄÄO O ei ei korreloi poikkeuksellisten taitojen kanssa: korreloi poikkeuksellisten taitojen kanssa: 

•• kyvykkyystestitkyvykkyystestit korreloivat vain tykorreloivat vain työöuran uran 
alkuvaiheessa, alkuvaiheessa, 55 kokemusvuoden jkokemusvuoden jäälkeen eroa ei lkeen eroa ei 
enenääää oleole

�� Kyvykkyys (Kyvykkyys (talenttalent)) = varhain aloitettua harjoittelua:= varhain aloitettua harjoittelua:

•• SchlaugSchlaug ym., 1995: absoluuttinen sym., 1995: absoluuttinen säävelkorva:velkorva:
�� saavutetaan vasta 6saavutetaan vasta 6--vuotiaana: altistus ja vuotiaana: altistus ja 
harjoitteluharjoittelu

��opittu taito opittu taito –– ei synnynnei synnynnääineninen
�� MMäääärräätietoinentietoinen harjoittelu harjoittelu ((deliberatedeliberate practisepractise))

 S.Hiltunen/22.10.2008

MMäääärräätietoinentietoinen harjoitteluharjoittelu

�� intensiivistintensiivistää
harjoittelua harjoittelua 
�� n. 4 t/pv, 3n. 4 t/pv, 3--5 pv/vko5 pv/vko

�� motivaatiomotivaatio
harjoitteluun ja harjoitteluun ja 
parantamiseenparantamiseen

�� tavoitetavoitetietoisuustietoisuus

�� palautepalaute omasta omasta 
edistymisestedistymisestää

 S.Hiltunen/22.10.20081
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MMäääärräätietoinentietoinen harjoitteluharjoittelu

�� TehtTehtäävien toistuminen (kokemus) vien toistuminen (kokemus) ei yksinei yksinääään n 
riitriitää –– tietoa on tietoa on uudelleenorganisoitavauudelleenorganisoitava::

•• tarkkuudentarkkuuden nopeutuminennopeutuminen
•• virheistvirheistää oppiminenoppiminen
•• uusia vaihtoehtoisia uusia vaihtoehtoisia menetelmimenetelmiää

�� harjoittelua on harjoittelua on ohjattava tietoisesti ohjattava tietoisesti (treenaus, (treenaus, 
valmennus)valmennus)
�� ohjeet auttavat heikompia enitenohjeet auttavat heikompia eniten
�� epepääonnistumisten sietoonnistumisten sieto
�� tasannevaiheesta yliptasannevaiheesta ylipääääseminenseminen

•• voi vaatia poisoppimistavoi vaatia poisoppimista
•• automatisoitumista varottava tietoisesti! tietoinen ponnistelu automatisoitumista varottava tietoisesti! tietoinen ponnistelu 
(uudet tavoitteet)(uudet tavoitteet)

 S.Hiltunen/22.10.20081

MMäääärräätietoinentietoinen harjoitteluharjoittelu

�� eksperttiyseksperttiys vaatii:vaatii:
�� kvkv--tasontason tutkijaksi ptutkijaksi pääääsy vaatii: 80 t/sy vaatii: 80 t/vkovko

�� kun huipulla: menestyneet kirjailijat ja tutkijat: 4 t/pv kun huipulla: menestyneet kirjailijat ja tutkijat: 4 t/pv 
kirjoittamiseenkirjoittamiseen
•• yleensyleensää aamupaamupääiviväällllää ja joka arkipja joka arkipääivivää

�� ttäällllööin vaaditaan:in vaaditaan:
�� alan parhaiden tason saavuttamistaalan parhaiden tason saavuttamista

�� alan huippujen tason ylittalan huippujen tason ylittäämistmistää

�� uusia innovaatioitauusia innovaatioita
•• esim. urheilijoiden ja muusikoiden tason nousu on esim. urheilijoiden ja muusikoiden tason nousu on 
koulutuksen koulutuksen ansiotaansiota

 S.Hiltunen/7.1.2008
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Ekspertti vs. tavisEkspertti vs. tavis

�� Ekspertti vain omalla alallaan, ei siirry muille Ekspertti vain omalla alallaan, ei siirry muille 
aloille:aloille:
�� tytyöömuistitehtmuistitehtäävissvissää parempia vain omaa alaa parempia vain omaa alaa 
edustavissa tehtedustavissa tehtäävissvissää, ei yleisesti:, ei yleisesti:
•• Chase ja Simon (1973), shakki: ekspertit muistivat paremmin Chase ja Simon (1973), shakki: ekspertit muistivat paremmin 
pelitilanteen kannalta pelitilanteen kannalta olennaisia olennaisia asetelmia mutta eivasetelmia mutta eiväät t 
satunnaisiasatunnaisia

�� Automatisoituneet perustoiminnotAutomatisoituneet perustoiminnot
�� noviisien ongelma tiedonhaussa (vihjeiden avulla noviisien ongelma tiedonhaussa (vihjeiden avulla 
hekin phekin pääääsevseväät kt kääsiksi tarvittavaan tietoon)siksi tarvittavaan tietoon)

�� Tarvittavan tiedon Tarvittavan tiedon valikointivalikointi

�� Metakognitiiviset taidot (Metakognitiiviset taidot (itsereflektointiitsereflektointi))

�� Ekspertti ymmEkspertti ymmäärtrtääää ja ja integroi integroi tietoa eri tietoa eri 
 S.Hiltunen/22.10.2008

�� Tarkkaavaisuuden suuntaaminen Tarkkaavaisuuden suuntaaminen erilaista:erilaista:
�� esim. lesim. lääääketieteen opiskelijat muistavat yksityiskohtia ja ekspertit ketieteen opiskelijat muistavat yksityiskohtia ja ekspertit 

yleisempyleisempääää olennaista informaatiotaolennaista informaatiota

�� HavainnotHavainnot: : 
�� suuremmat yksiksuuremmat yksiköött
�� syvsyväällistllistää tiettietäämystmystää
�� jjäärjestellrjestellääään malleiksi, jotka automatisoituvatn malleiksi, jotka automatisoituvat

�� Nykyisen Nykyisen tilanteen tilanteen analyysi analyysi ja tulevan ja tulevan ennakointiennakointi
�� laadullinen (ei mlaadullinen (ei määäärräällinen) ongelmanratkaisullinen) ongelmanratkaisu
�� pienet vihjeet riittpienet vihjeet riittäävväät ratkaisuunt ratkaisuun
�� nopea palaute edistnopea palaute edistääää kehitystkehitystää

�� Keskeytykset eivKeskeytykset eiväät t vaikuta suoritukseenvaikuta suoritukseen
�� Fysiologinen sopeutuminen (sormien pituus ja nFysiologinen sopeutuminen (sormien pituus ja nääppppääryys ryys 

muusikoilla, urheilulajit etc.)muusikoilla, urheilulajit etc.)

 S.Hiltunen/22.10.2008

Ekspertti vs. tavisEkspertti vs. tavis
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TemperamentitTemperamentit
Johdatusta aiheeseenJohdatusta aiheeseen

Joskus on Joskus on hyvin vaikeaa hyvin vaikeaa ymmymmäärtrtääää, miksi , miksi 
joku ihminen kjoku ihminen kääyttyttääytyy (tai reagoi) siten ytyy (tai reagoi) siten 
kuin kkuin kääyttyttääytyyytyy

EsimerkkinEsimerkkinää henkilhenkilöökultitkultit

© S.Hiltunen/17.4.2008

Johdatusta aiheeseenJohdatusta aiheeseen

�� EsimerkkinEsimerkkinää suhtautuminen suhtautuminen 
ilmastonmuutokseen:ilmastonmuutokseen:
�� ei ilmasto muutu (sekin tutkimus todistaa...)ei ilmasto muutu (sekin tutkimus todistaa...)

�� ei koske minua (ei tule mun elei koske minua (ei tule mun eläämmään aikana, n aikana, 
mulla ei oo lapsia...)mulla ei oo lapsia...)

�� miksi meidmiksi meidään pitn pitääis tehdis tehdää mitmitääään (tehkn (tehkööööt t 
muut, isommat, USA, Kiina, Intia...)muut, isommat, USA, Kiina, Intia...)

�� ei sillei sillää ole mitole mitääään vaikutusta mitn vaikutusta mitää me me 
tehdtehdääään...n...

© S.Hiltunen/11.4.2008
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Temperamentti Temperamentti -- mitmitää se on?se on?

�� joukko synnynnjoukko synnynnääisiisiää taipumuksia tai valmiuksia:taipumuksia tai valmiuksia:
�� tapa reagoida toistuvasti samalla tavalla samankaltaisessa tapa reagoida toistuvasti samalla tavalla samankaltaisessa 

tilanteessatilanteessa

•• ulkoisiin ulkoisiin äärsykkeisiin ja/tairsykkeisiin ja/tai

•• sissisääisiin isiin äärsykkeisiin rsykkeisiin 

temperamentit noudattavat temperamentit noudattavat 
normaalijakaumaa:normaalijakaumaa:

•• poikkeavat havainnot (poikkeavat havainnot (outliersoutliers) ) 
oleellisia: oleellisia: 
•• korkea tai matala temperamenttipiirre: korkea tai matala temperamenttipiirre: 

sijoittuu jakauman sijoittuu jakauman ääääripripääihinihin

⇒⇒ ihmisten ihmisten erilaisuus (= yksilerilaisuus (= yksilööllisyys) llisyys) 
johtuu temperamentista: kun johtuu temperamentista: kun 
kuvailemme toisiamme, kkuvailemme toisiamme, kääytytäämme mme 
yleensyleensää temperamenttipiirteittemperamenttipiirteitää

© S.Hiltunen/19.9.2008

 temperamentti = tapa reagoida samalla temperamentti = tapa reagoida samalla 

tavalla tavalla 

�� EI EI tarkoita tarkoita kkääyttyttääytymistytymistää reaktion reaktion 

seurauksena: kseurauksena: kääyttyttääytymistapansa ihminen ytymistapansa ihminen 

valitseevalitsee

�� mymyööhhäästely voi johtua helposta hstely voi johtua helposta hääirittirittäävyydestvyydestää, mutta , mutta 

on silti huonoa kon silti huonoa kääytytööststää

�� Ei Ei tarkoita tarkoita taitojataitoja, ne opitaan, ne opitaan

Temperamentti Temperamentti -- mitmitää se se ei ei ole?ole?

© S.Hiltunen/19.4.2008
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Temperamentin tunnistaminen itsessTemperamentin tunnistaminen itsessää

�� samalla kun esittelen samalla kun esittelen 
temperamenttityylejtemperamenttityylejää, merkitse itsellesi , merkitse itsellesi 
muistiin, kuinka vahva sinun kohdallasi muistiin, kuinka vahva sinun kohdallasi 
kyseinen piirre on:kyseinen piirre on:

0 50 100

Stressitilanteiden tulkinta:Stressitilanteiden tulkinta:
Temperamentti:Temperamentti: CloningerCloninger

ElEläämyshakuisuus myshakuisuus 
((novelty seeking, NSnovelty seeking, NS))

�� kiihtyy uusista kiihtyy uusista äärsykkeistrsykkeistää, , 
jotka vihjaavat palkintoon tai jotka vihjaavat palkintoon tai 
rangaistuksen vrangaistuksen väälttlttäämiseen: miseen: 
�� innostuu uusista asioista ja innostuu uusista asioista ja 

muutoksistamuutoksista
�� nnääkee erilaiset asiatkee erilaiset asiat
�� ““miten asian voisi tehdmiten asian voisi tehdää toisintoisin””
�� kyllkylläästyy rutiineihin, inhoaa styy rutiineihin, inhoaa 

ssääääntntööjjää
�� uteliasutelias
�� innokas oppimaan/ tekeminnokas oppimaan/ tekemääään n 

uuttauutta
�� ei ei stressaannustressaannu helposti, vaikka helposti, vaikka 

muutoksia paljon ja jatkuvastimuutoksia paljon ja jatkuvasti
�� MUTTAMUTTA: voi j: voi jäättttääää asioita asioita 

kesken (sinnikkyys?)kesken (sinnikkyys?)

TurvallisuushakuisuusTurvallisuushakuisuus
((harm avoidance, HA)harm avoidance, HA)

�� reagoi intensiivisesti kielteisiin reagoi intensiivisesti kielteisiin 
äärsykkeisiin tai niiden rsykkeisiin tai niiden 
mahdollisuuteen:mahdollisuuteen:
�� vväälttlttääää riskejriskejää
�� pitpitääää rutiineista, ohjeistarutiineista, ohjeista
�� ““tehdtehdääään kuten ennenkinn kuten ennenkin””

�� suhtautuu varovaisesti kaikkeen suhtautuu varovaisesti kaikkeen 
uuteenuuteen

�� oppijana poppijana pääääsee varmasti see varmasti 
tuloksiin  tuloksiin  JOS JOS ei muutoksiaei muutoksia

�� muutokset: muutokset: stressi: stressi: 
�� tarvitsee tarvitsee sopeutumissopeutumisaikaaaikaa
�� suorituskyky laskee helposti:suorituskyky laskee helposti:

•• esim. oppimisympesim. oppimisympääristristöö: : uusi uusi 
luokkahuone tentissluokkahuone tentissää →→ stressi stressi ))

© S.Hiltunen/19.9.2008



10

KiitoksenkaipuuKiitoksenkaipuu
((reward dependency, RDreward dependency, RD))

�� reagoi intensiivisesti reagoi intensiivisesti 
etenkin sosiaaliseen etenkin sosiaaliseen 
palautteeseen:palautteeseen:
�� riippuvainen riippuvainen 

ulkopuolisesta ulkopuolisesta 
mymyöönteisestnteisestää
palautteestapalautteesta

�� oppijana sitkeoppijana sitkeää, JOS saa , JOS saa 
hyvihyviää tuloksia ja kiitostatuloksia ja kiitosta

�� voi voi stressaantuastressaantua::
�� sydsydääntautiriski ntautiriski 

(etenkin miehill(etenkin miehillää
Suomessa), JOS Suomessa), JOS 
yhdistyy matalaan yhdistyy matalaan 
turvallisuushakuisuuteturvallisuushakuisuute
en ja korkeaan en ja korkeaan 
sinnikkyyteensinnikkyyteen

Temperamentti:Temperamentti: CloningerCloninger

Seurallisuus Seurallisuus (sosiaalisuus)(sosiaalisuus)
((socialabilitysocialability))

�� mieluummin seurassa kuin yksinmieluummin seurassa kuin yksin
�� Lapsena: Lapsena: 

�� lläähestyy muita ihmisihestyy muita ihmisiää pelottapelotta

�� Aikuisena:Aikuisena:
�� hakeutuu toisten ihmisten hakeutuu toisten ihmisten 

seuraanseuraan

�� pitpitääää ihmisiihmisiää kiinnostavinakiinnostavina
�� sosiaaliset taidot voivat silti olla sosiaaliset taidot voivat silti olla 

huonot!huonot!
�� liittyy usein kiitoksenkaipuuseen: liittyy usein kiitoksenkaipuuseen: 

vaikea sanoa vaikea sanoa ””eiei””, koska pelk, koska pelkääää
jjäääävväänsnsää yksinyksin

�� stressistressi: jos muilla yhtaikaa, : jos muilla yhtaikaa, 
helpompi selviytyhelpompi selviytyää yhdessyhdessää

© S.Hiltunen/20.10.2008

TemperamenttipiirteitTemperamenttipiirteitää
Sinnikkyys Sinnikkyys ((persistencepersistence))

�� pitpitääytyy palkinnon ytyy palkinnon 
mahdollisuutta mahdollisuutta lislisäääävväässssää
kkääyttyttääytymisessytymisessää
(Cloninger ym., 1994, TCI)(Cloninger ym., 1994, TCI)

�� ei helposti hei helposti hääirittirittäävissvissää, , 
palaa nopeasti tehtpalaa nopeasti tehtäävvään n 
pariin keskeytyksen pariin keskeytyksen 
jjäälkeenlkeen

�� osaa hyvin keskittyosaa hyvin keskittyää, jatkaa , jatkaa 
sinnikksinnikkäääästi loppuunsti loppuun

�� lapsena hyvlapsena hyvää koulutykoulutyööhhöön n 
keskittyminen mutta keskittyminen mutta 
jankkaa helpostijankkaa helposti

�� joskus liika sinnikkyyskin joskus liika sinnikkyyskin 
voi olla voi olla äärsyttrsyttäävvääää

HHääirittirittäävyys vyys ((distractability)distractability)

�� havaitsee herkhavaitsee herkäästi kaikki uudet sti kaikki uudet 
äärsykkeetrsykkeet

�� unohtaa asioita, kun lunohtaa asioita, kun läähtee htee 
uuden uuden äärsykkeen perrsykkeen peräääänn

�� lapsena helppo: voi johdattaa lapsena helppo: voi johdattaa 
huomion muualle mutta huomion muualle mutta 
unohtelee helpostiunohtelee helposti

�� aikuisena voi oppia tekemaikuisena voi oppia tekemääään n 
monta asiaa yhtaikaamonta asiaa yhtaikaa

�� tarttuu heti toimeen, nopea tarttuu heti toimeen, nopea 
motivoitumaan, herkkmotivoitumaan, herkkää toisten toisten 
pyynnpyynnööille ja vihjeillekin niistille ja vihjeillekin niistää, , 
etenkin, jos on samalla etenkin, jos on samalla 
sosiaalinen tai kiitosta kaipaavasosiaalinen tai kiitosta kaipaava

�� MUTTA: asiat jMUTTA: asiat jäääävväät helposti t helposti 
kesken (kesken (JOS ei JOS ei sinniksinnikääs)s)

© S.Hiltunen/19.9.2008
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Temperamentti Temperamentti -- synnynnsynnynnääisyysisyys

= synnynn= synnynnääineninen (ilmaantuu varhain)(ilmaantuu varhain)
== biologinen pohja (vbiologinen pohja (väälittlittääjjääaineet)aineet)

�� ilmenee lapsen hermojilmenee lapsen hermojäärjestelmrjestelmään n 
kypsymisen mykypsymisen myööttää

�� ympympääristristöö, hoito, kasvatus vaikuttavat my, hoito, kasvatus vaikuttavat myöös s 
vväälittlittääjjääaineiden transkription (geenien aineiden transkription (geenien 
lukemisen) kautta lukemisen) kautta 

�� (suhteellisen) (suhteellisen) pysyvpysyvää::
�� ihmisten vihmisten väälinen linen jjäärjestys rjestys ei muutu:ei muutu:

== jos ystjos ystäävykset lapsina: Pekka aktiivinen, Liisa eivykset lapsina: Pekka aktiivinen, Liisa ei

⇒⇒ aikuisina: Pekka aktiivisempi kuin Liisaaikuisina: Pekka aktiivisempi kuin Liisa
© S.Hiltunen/19.9.2008

Temperamentti ja ympTemperamentti ja ympääristristöö

Tilanne mTilanne määäärittelee temperamenttipiirteen rittelee temperamenttipiirteen 
merkityksenmerkityksen

�� Goodness of fitGoodness of fit –– yhteensopivuus yhteensopivuus 
korkeakorkea
�� temperamenttipiirre temperamenttipiirre ei ei ole ristiriidassa ole ristiriidassa 
ympympääristristöön vaatimusten kanssan vaatimusten kanssa

�� Poorness of fitPoorness of fit –– yhteensopivuus matalayhteensopivuus matala
== stressi: yksilstressi: yksilöön ja ympn ja ympääristristöön vn väälinen linen 
ristiriitaristiriita

⇒⇒ ihminen voi huonostiihminen voi huonosti
© S.Hiltunen/19.9.2008
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�� AikasidonnaisuusAikasidonnaisuus
�� Ennen: elEnnen: eläämyshakuiset lmyshakuiset lööysivysiväät Amerikant Amerikan

�� Nyt: riskihakuinen kNyt: riskihakuinen kääytytöös (ekstreems (ekstreem--lajit; lajit; 
huumeet, alkoholi; jopa rikollisuus)huumeet, alkoholi; jopa rikollisuus)

�� KulttuurisidonnaisuusKulttuurisidonnaisuus
�� ujous lujous läänsimaissa ja etenkin USA:ssa nsimaissa ja etenkin USA:ssa --
sairaussairaus

�� Kiinassa toivottavaa: osoitus hyvKiinassa toivottavaa: osoitus hyvääststää
kasvatuksesta ja muiden ihmisten kasvatuksesta ja muiden ihmisten 
kunnioituksestakunnioituksesta

Temperamentti ja ympTemperamentti ja ympääristristöö

© S.Hiltunen/19.9.2008

�� Sukupuolisidonnaisuus:Sukupuolisidonnaisuus:
�� tietyt asiat sallitumpia tyttietyt asiat sallitumpia tytööille kuin pojille ille kuin pojille 
(naisille kuin miehille) ja p(naisille kuin miehille) ja pääin vastoinin vastoin

�� IkIkääsidonnaisuus:sidonnaisuus:
�� ssäääännnnööllisyys: llisyys: 

•• vauvalla myvauvalla myöönteinen ominaisuus nteinen ominaisuus 
•• aikuisella haikuisella hääiritseviritsevää, jos puolison s, jos puolison säääännnnööllisyys llisyys 
on matalaon matala

�� aikuisen temperamentti voi haikuisen temperamentti voi häävitvitää vaaditun vaaditun 
hyvhyvään kn kääytytööksen alleksen alle

�� voi vahvistua myvoi vahvistua myööhemmin, kun ymphemmin, kun ympääristristöön n 
vaatimukset heikentyvvaatimukset heikentyväät (lapset muuttavat t (lapset muuttavat 
pois kotoa yms.)pois kotoa yms.)

Temperamentti ja ympTemperamentti ja ympääristristöö

© S.Hiltunen/19.9.2008
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Temperamentit ilmenevTemperamentit ilmeneväät uskomuksina kt uskomuksina kääytytööksen ja puheiden tasolla:ksen ja puheiden tasolla:

esimerkkinesimerkkinää suhtautuminen ilmastonmuutokseen (ksuhtautuminen ilmastonmuutokseen (käärjistetysti rjistetysti ☺☺☺☺☺☺☺☺))

Ei koske minua: Ei se mun elämän aikana tule.0

Huomaa kaikki merkit – sairastuu niistä (Pasi Toiviainen)100Häiriintyvyys

Ei meidän tekemisillä ole väliä hyttysen paskan vertaa (Kiina, USA tehkööt)0

Teen kaikkeni, vaikka muut ovat vastaan (Schwarzenegger)100Sinnikyys

Pakko tehdä jotain, en saa muuten rauhaa, muut tekevät, jos tekevät (John 
Webster)

0

Kun teen kaikkeni, muut kiittävät, esim. EU edelläkävijänä100Kiitoksenkaipuu

Kaikkihan me kuollaan joskus0

Tekniikka/raha ratkaisee…100
Turvallisuus-

hakuisuus

0

Jännää: ihmiskunnan suurin käytännön koe 100Elämyshakuisuus

Puhe, jolla ilmentää
Kumpi

ääripää
Temperamentti

 S.Hiltunen/22.10.20081

Muisti ja stressiMuisti ja stressi
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Alzheimerin tauti, oireitaAlzheimerin tauti, oireita

♣♣ Yleisin (60%)Yleisin (60%)

♣♣ Esiintyvyys nousee voimakkaasti iEsiintyvyys nousee voimakkaasti iään myn myööttää: : 
2% 652% 65--vuotiailla, 25% yli 85vuotiailla, 25% yli 85--vuotiaillavuotiailla

♣♣ Etenee yleensEtenee yleensää hitaasti ja tasaisesti: kesto hitaasti ja tasaisesti: kesto 
keskimkeskimäääärin 10 vuottarin 10 vuotta

♣♣ Erityisesti uuden oppiminen ja lErityisesti uuden oppiminen ja läähimuisti himuisti 
heikentyvheikentyväätt

♣♣ Ensin ajantajun, sitten paikantajun katoamistaEnsin ajantajun, sitten paikantajun katoamista

♣♣ Ei tunnista olevansa sairasEi tunnista olevansa sairas

 S.Hiltunen/22.10.20081

Alzheimerin tautiAlzheimerin tauti

LLäähde: hde: Alzheimer's diseaseAlzheimer's disease, , From Wikipedia, the free encyclopediaFrom Wikipedia, the free encyclopedia

 S.Hiltunen/22.10.20081
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Vaskulaariset dementiatVaskulaariset dementiat

♦♦ Aivoverenkierron hAivoverenkierron hääiriiriöötilojatiloja
♦♦ Toiseksi yleisin dementian aiheuttaja (20Toiseksi yleisin dementian aiheuttaja (20--
30%)30%)

♦♦ Taudin kesto keskimTaudin kesto keskimäääärin 8 vuotta, etenee rin 8 vuotta, etenee 
usein portaittainusein portaittain

♦♦ Oireet riippuvat siitOireet riippuvat siitää, miss, missää vauriot sijaitsevatvauriot sijaitsevat
♦♦ Masennus, unihMasennus, unihääiriiriööt, ahdistust, ahdistus
♦♦ Toiminnan hidastuminenToiminnan hidastuminen
♦♦ Toispuolihalvaukset ja sekavuustilatToispuolihalvaukset ja sekavuustilat
♦♦ Muisti ja sairaudentunto usein paremmin Muisti ja sairaudentunto usein paremmin 
ssääilyneitilyneitää kuin Alzheimerin taudissakuin Alzheimerin taudissa

 S.Hiltunen/22.10.20081

Lewyn kappale Lewyn kappale --dementia = LBDdementia = LBD

♠♠ Kolmanneksi yleisin Kolmanneksi yleisin 
dementian aiheuttajadementian aiheuttaja

♠♠ Alkaa usein 50Alkaa usein 50--7070--vuotiaana, vuotiaana, 
harvoin perinnharvoin perinnööllinenllinen

♠♠ Johtuu aivojen hermosolujen Johtuu aivojen hermosolujen 
muutoksista, Lewyn muutoksista, Lewyn 
kappaleista kappaleista 

�� solukuolemasolukuolema

♠♠ Sairautta saattaa edeltSairautta saattaa edeltääää selittselittäämmäättttöömmäät t 
kaatumiset, pykaatumiset, pyöörtymiset ja rtymiset ja 
tajuttomuuskohtauksettajuttomuuskohtaukset

♠♠ Alkuvaiheessa muisti paremmin sAlkuvaiheessa muisti paremmin sääilynytilynyt

 S.Hiltunen/22.10.20081

Lähde: nature.com
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♠♠ Konkreettiset nKonkreettiset nääkkööharhatharhat, , 
harvemmin kuuloharhatharvemmin kuuloharhat

♠♠ Voimakkaat vireystilan vaihtelutVoimakkaat vireystilan vaihtelut

♠♠ Oireet vaihtelevat pOireet vaihtelevat pääivivääststää ja viikosta ja viikosta 
toiseentoiseen

♠♠ Paranoidisuutta ja aggressiivisuutta Paranoidisuutta ja aggressiivisuutta 
voi esiintyvoi esiintyää

♠♠ KKäävellessvellessää taipumus kallistua taipumus kallistua 
eteenpeteenpääinin

Lewyn kappale Lewyn kappale --dementia, oireitadementia, oireita

 S.Hiltunen/22.10.20081
Lähde:netterimages.com

♥♥ 2% kaikista 2% kaikista 
dementiatapauksistadementiatapauksista

♥♥ Alkaa usein ennen 70 Alkaa usein ennen 70 
vuotta (45vuotta (45--60 v)60 v)

♥♥ SyynSyynää aivojen otsaaivojen otsa-- ja ja 
ohimolohkoja ohimolohkoja 
vaurioittavat sairaudetvaurioittavat sairaudet

= frontaali= frontaali-- ja temporaalilohkoja temporaalilohko
♥♥ otsalohko sotsalohko säääätelee telee 

sosiaalista ksosiaalista kääytytööststää, ohjaa , ohjaa 
toimintojatoimintoja

♥♥ ohimolohkossa sijaitsee ohimolohkossa sijaitsee 
mm. kielen ymmmm. kielen ymmäärtrtäämisen misen 
alue (Wernicken alue)alue (Wernicken alue)

Frontaaliset dementiat  S.Hiltunen/22.10.20081

Lähde:softpedia.com
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♥♥ Muistioireet kohtuullisen lieviMuistioireet kohtuullisen lieviää
(vrt. Alzheimer)(vrt. Alzheimer)
♥♥ Kiinnostuksen puute, henkinen jKiinnostuksen puute, henkinen jääykkyys, ykkyys, 
sosiaalinen vetsosiaalinen vetääytyminenytyminen

♥♥ Sosiaalisesti sopimaton kSosiaalisesti sopimaton kääytytöös, ei estoja, s, ei estoja, 
impulsiivisuus, himpulsiivisuus, hääiriintyvyysiriintyvyys

♥♥ HenkilHenkilöön n persoonallisuus voi muuttuapersoonallisuus voi muuttua
♥♥ Estottomuus ja sopimaton kEstottomuus ja sopimaton kääyttyttääytyminen ytyminen 
lislisääääntyvntyväätt

♥♥ Toiminta voi olla impulsiivista, suunnittelematonta ja Toiminta voi olla impulsiivista, suunnittelematonta ja 
äärsykesidonnaistarsykesidonnaista

♥♥ Toisaalta henkilToisaalta henkilöö voi olla apaattinenvoi olla apaattinen

Frontaaliset dementiat

 S.Hiltunen/22.10.20081

♥♥ Semanttisen dementian oireet (ohimolohko):Semanttisen dementian oireet (ohimolohko):
♥♥ Huomattava ja aikainen kielitaidon huononeminenHuomattava ja aikainen kielitaidon huononeminen

♥♥ Stereotypiat, puheen jatkuva vStereotypiat, puheen jatkuva vääheneminenheneminen

♥♥ Puheen tuottamisessa saattaa ilmetPuheen tuottamisessa saattaa ilmetää vaikeuksiavaikeuksia
♥♥ KKääytytäännnnöön taidot ja avaruudelliset taidot sn taidot ja avaruudelliset taidot sääilyvilyväät t 
kohtuullisinakohtuullisina

Frontaaliset dementiat: 

Semanttinen dementia

 S.Hiltunen/22.10.20081



18

AlkoholiperAlkoholiperääinen dementiainen dementia

°° Kroonikkoalkoholisteista Kroonikkoalkoholisteista 

°° 50%:lla kognitiivisia h50%:lla kognitiivisia hääiriiriööititää

°° 10%:lla on muistih10%:lla on muistihääiriiriööititää tai dementiaa tai dementiaa 

°° SyynSyynää::

°° ppääään alueen vammatn alueen vammat

°° puutostilat puutostilat 

°° aivoverenkierron haivoverenkierron hääiriiriööt t 

°° kirroosikirroosi

°° keskushermoston infektiot jne. keskushermoston infektiot jne. 

 S.Hiltunen/22.10.20081

°° sairastumisen jsairastumisen jäälkeisten tapahtumien lkeisten tapahtumien 
hhääviviääminen muistista, jopa vuosien mittaiselta minen muistista, jopa vuosien mittaiselta 
ajalta ennen sairastumista ja sen jajalta ennen sairastumista ja sen jäälkeenlkeen

°° mieleenpainamiskyvyn heikkeneminenmieleenpainamiskyvyn heikkeneminen

⇒⇒ ahdistusta, jota paikataan satuilemallaahdistusta, jota paikataan satuilemalla

°° vväähitellen satuilu loppuu ja tilalle tulee hitellen satuilu loppuu ja tilalle tulee 
masennusmasennus

°° tytyöömuisti voi olla hyvin smuisti voi olla hyvin sääilynytilynyt

°° raitistuneella oireet voivat hraitistuneella oireet voivat häävitvitää

AlkoholiperAlkoholiperääinen dementiainen dementia

 S.Hiltunen/22.10.20081
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Huono muisti vs. dementiaHuono muisti vs. dementia
HyvHyväämuistisenkin muisti pmuistisenkin muisti päätkiitkii

��Kielen kKielen käärjellrjellää --ilmiilmiööt: t: 
•• nuoret 1nuoret 1--2 krt/vko2 krt/vko

•• iiääkkkkäääämmmmäät 2t 2--4 krt/vko4 krt/vko

��HyvHyvää muisti on muisti on olennaisen olennaisen 
havaitsemistahavaitsemista

��Tunnereaktiot hyvTunnereaktiot hyväässssää ja ja 
pahassapahassa
�� motivaatio, kiinnostusmotivaatio, kiinnostus

�� pelko, stressi, jpelko, stressi, jäännittnnittääminenminen

Jätä rauhaan!

Keskity!

 S.Hiltunen/22.10.20081

Liikunta

Jos muisti pJos muisti päätkiitkii

MuistijMuistijäälki lki 

ei kiinnity PKM:ei kiinnity PKM:äääänn

Lepo, uni, rentoutus

PitkPitkääkestoinen kestoinen 

muistijmuistijäälkilki

rappeutuu ???rappeutuu ???

Kertaus on 

opintojen äiti

PitkPitkääaikainen stressiaikainen stressi

LiianLiian paljon paljon 

erilaisia asioita erilaisia asioita 

yhtaikaa mielessyhtaikaa mielessää

Keskity!

Kielen kKielen käärjellrjellää

 S.Hiltunen/22.10.20081
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Jos muisti pJos muisti päätkiitkii

Estrogeenin puute Estrogeenin puute 
(keski(keski--ikikääiset naiset)iset naiset)

GlukokortikoiditGlukokortikoidit

Korvaushoito?

Luontaistuotteet?Luontaistuotteet?

Luontaishoidot?Luontaishoidot?

Korkea verenpaineKorkea verenpaine

(140/90)(140/90)

MasennusMasennus

Hoito

LiikuntaLiikunta

Huono vatsaHuono vatsa

UniapneaUniapnea

Lääkityksen 

vähennys?

 15.9.2008 / Sinikka Hiltunen
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