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Uskomukset ja paikkasolut
 Mitä
Mitä uskomukset ovat? - skeemat ja
skriptit
 Uskomukset...
Uskomukset...
 ohjaavat havaintoja
 ohjaavat ajattelua
 ovat itseää
n vahvistavia
itseään
 sisä
sisäisesti totta – miksikä
miksikähän?
 Minuuden skeemat - pyrkimys
minä
minän eheyteen
 Aivot
 aivojen syvä
syvät rakenteet - limbiset
alueet - uskomusten ”totuus”
totuus”
 Paikkasolut – mitä
mitä?
 Paikkasolut – missä
missä?
 hippokampus ja sitä
sitä ympä
ympäröivä
ivät
alueet - erilaiset roolit
 muut aivojen alueet ja osat

 Uskomusten muuttaminen paikkapaikkaankkureilla
 ankkureiden merkitseminen
lattialle - paikkasolujen aktivointi
 semanttisen merkityksen
antaminen - kielellinen
abstrahointi
 muiston (episodin) liittä
liittäminen assosiaatioalueiden aktivointi
 vanhan uskomuksen kanssa uuden oppiminen - assosiaatiot
 Vakiintunut uskomus - hypoteesi
konsolidaatiolle
 Uskomukset ja TIETO
 tieteellinen tieto
 Uskomukset ja taikausko
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Mitä uskomukset ovat?
Uskomukset kuin automaattiohjelmia
 automatisoituu ja muuttuu tiedostamattomaksi
 toteutuu järjestyksessä, ei voi keskeyttää, ei muutu
 vrt. skeemat ja skriptit:
 skripti - rahannosto automaatista
 stereotypiat ovat skriptejä
skriptejä – ja uskomuksia!
 skeema on tapa luokitella, järjestää maailmaa:
ravintolassa käynti
 sallii enemmän muuntelua, pysyy silti hyvin
samanlaisena
 yleistäminen - nopeuttaa päätöksiä – MUTTA...
vrt. Metamalli:
(yli)yleistä
(yli)yleistä minen
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Uskomukset...
 ohjaavat havaintoja
 ohjaavat ajattelua, käytöstä
 vahvistavat itseään

SAMA METSÄ!

 sisäisesti TOTTA:
 aivojen syvät alueet =
limbiset eli tunnealueet

 usein eivät muutu
järkeilemällä
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Uskomukset – tutkimusta I
Episodinen ja semanttinen muisti (Tulving, 2002):







voivat vaurioitua erikseen
autobiografinen (omaelä
(omaelämäkerrallinen) muisti =

episodit - tapahtumat - episodista muistia
 alttiita muutokselle aina kun muistellaan - tämän hetken konteksti
sekoittuu episodiin
 vrt. miellemielle-editointi!!
 mieleenpalautus vaatii aina MTL:n (hippokampuksen) mukanaoloa
– yhden tutkimussuunnan hypoteesi
sidotaan yhteen semanttisen muistin avulla – tiedot, faktat
 semanttinen tieto voidaan palauttaa riippumatta MTL:stä
MTL:stä
(hippokampuksesta) - ”järki”
”
!
rki



► itsen skeemat
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Uskomukset – tutkimusta II
Uskomukset itsestä
itsestä (self-knowledge; Marja
Saarenheimo) – vrt. loogisten tasojen
identiteetti:
 yleisen tason tiivistelmiä
tiivistelmiä – eivä
eivät
yksittä
yksittäisten muistojen kokoelma
 koska itsen skeemat voivat sä
säilyä
ilyä, vaikka
episodinen muisti olisi vaurioitunut
muistisairauden seurauksena
Minuus koostuu uskomuksista!

 itsen skeemat – jatkuu ►
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Uskomukset – tutkimusta II
Minuus koostuu uskomuksista!
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2. Itsen skeemat (Marja Saarenheimo):
= ydinuskomuksia – toimivat tulkinnan
perustana, kaavana:
kaavana:

►
 ”joko minä
minä taas olen tä
tässä
ssä
tilanteessa”
tilanteessa” – skeema ohjannut
käyttä
yttäytymistä
ytymistä!

= kognitiivisia (esim. pääteltyjä) yleistyksiä
itsestä
 Minä
Minän eheys – pysyvyys ajassa ja
tilassa

Uskomukset – TOTTA sisäisesti

Uskomukset ja tosiasiat (faktat):
 Uskomukset ovat TOTTA
sisäisesti:
isesti
= ihminen kokee = tuntee, että ne
ovat totta
uskomuksista on vaikeaa luopua
SELITYS (hypoteesi) ►
© S.Hiltunen/ 19.9.2012
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MTL (keskinen ohimolohko) ja
hippokampus

© morphonix.com

©

www.cse.buffalo.edu/.../575/F07/medtemplobes.jpg
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Uskomukset – TOTTA sisäisesti
Ba saaliga nliot,
tyvitum akke et
Aivokaari

Pih tipoimu

Talam us

Etuot salohk o (PFC )

H yp otala mus
Am ygdala
M ante lit umake
Aivolisäke

H ippokamp us
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Uskomukset –
TOTTA
sisäisesti hypoteesi
Uskomuksia ohjaa tunnekokemus
aivojen syvien rakenteiden – nk.
limbisten osien avulla

Basaaliganliot,
tyvitumakkeet
Aivokaari

Pihtipoimu

Talamus

Etuotsalohko (PFC)

Hypotalamus
Amygdala
Mantelitumake
Aivolisäke

Hippokampus

– osaavat päättää tiukassa paikassa vain:
• hyökkää
• pakene (jähmettyminen eräs pakenemisen
muoto)

• Normaalisti otsalohko (OFC – orbito-frontal cortex) valvoo ja ohjaa
toimintaa
• Tiukassa paikassa (pelkotila, jännitys..):
 valvonta höllentyy – alemmat kerrokset ratkaisevat
 uskomus ohjaa käytö
ytöstä
stä
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 Uskomukset EIVÄ
EIVÄT OLE jä
järjellä
rjellä hallittavissa!!!

Uskomukset – TOTTA sisäisesti
Merkitystihentymä
Merkitystihentymät – tunteen voimakkuus kertoo:
 Itselle TÄRKEÄT asiat hyvin merkityksellisiä –
kolahtavat (loukkaantuminen):
 raha, johtaminen, rakkaus, identiteetti, uskonto jne.

TEHTÄ
TEHTÄVÄ ►
© S.Hiltunen/ 19.9.2012
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Uskomukset – TOTTA sisäisesti
 Rajoittavien uskomusten etsintää...

Merkitystihentymä
Merkitystihentymät - HARJOITUS:
 Palauta mieleesi jokin kielteinen
tunnekokemus, joka on jäänyt mieleesi
 Mieti, mikä
llimmääisin tunteesi:
mikä oli pää
päällimm




kiukku, harmistus, viha, suuttumus, hämmennys,
ärsyyntyminen, suru, mielipaha...

Muodosta lause: Minua kiukuttaa/ärsyttää,
koska...


täydennä lausetta niin monella jatkolla, kuin
tulee mieleen
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Paikkasolut - millaisia?
Yksittäissolututkimuksissa:
1. pyramidipaikkasoluissa
esiintyy lyhytkestoisia,
korkeataajuisia
aktiopotentiaalien ryöppyjä,
kun rotta kulkee solun
paikkakentä
paikkakentän läpi
 syntyy aktivaatiokuvio,
aktivaatiokuvio joka
näkyy peräkkäisten
solujen rekisteröintivasteena tietokoneen
© S.Hiltunen/ 19.9.2012
ruudulla

© Wikipedia
Wikipedia:
-7 paikkasolun
aktivaatiokuvio,
kun rotta liikkuu
kolmiorataa
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Paikkasolut - millaisia?
1. pyramidipaikkasolut
 soveltuvat verraten hitaasti
muuttuvien tilannepiirteiden
rekisteröintiin:
 tärkeät paikat
 palkkio-odotukset
 tehtävän vaihe

Wikipedia:
-7 paikkasolun
aktivaatiokuvio,
kun rotta liikkuu
kolmiorataa
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Paikkasolut - millaisia?
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© dei.brain.riken.jp

2.

interneuronit signaloivat jatkuvasti ja hyvin nopeasti
 sov. nopeasti vaihtuvien piirteiden rekisteröintiin:
 liikkeen ja suunnan muutos
 herkkiä kontekstin muutokselle
 tärkeiden tapahtumien erottuvuus

paikkasolut ja interneuronit yhdessä
yhdessä - ainutlaatuisten
tilanteiden ja kontekstien tunnistaminen ja erottelu

8

Paikkasolut - millaisia?
III. näkökulmasolut (visual view cells):
cells):
 apinoilla havaittu, kahdenlaisia soluja:
 sisäinen näkökulma (egocentric) - assosioitu
 ulkoinen näkökulma (allocentric) – dissosioitu
 jotkut solut reagoivat muistettuihin nähtyihin
näkymiin (vihjeenä silmien tai pään asento)
 hypoteesi: ehkä myös mielle-editoinnin tehokkuus
perustuu hippokampuksen ym. aivojen syvien osien
aktivaatiokuvion muutokseen!!
© S.Hiltunen/ 19.9.2012

Uskomukset muuttuvat - ankkurit
uusi
uskomus
Uteliaisuus
1. Paikka-ankkureiden
Vakaa
merkitseminen lattialle
uskomus
2. Merkityksen antaminen
MUUTOS
kullekin ankkurille
Epätietoisuus
3. Uskomuksen kanssa
vuorotellen kuhunkin
paikkaan - koko ajan
MUUTTUVA uskomus rajoittava uskomus
MIELESSÄ

© S.Hiltunen/ 19.9.2012
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Paikkasolut - missä?
Hippokampus ja ympä
ympäröivä
ivät alueet:
1. Hippokampus, CA3-alue:


avaruudellisesti valikoivia (pieni koko)



paikkakentä
paikkakentät muuttuvat nopeasti (vain 40%
kentistä säilyttää aikaisemman
aktivaatiojärjestyksensä =
aktivaatiokuvionsa, kun muutos
ympäristössä/tilanteessa)




Wikipedia:
-7 paikkasolun
aktivaatiokuvio,
kun rotta liikkuu
kolmiorataa

tilanteiden vaihtuvat piirteet - vertailu aikaisempiin
täydentä
ydentävät epä
epätäydellistä
ydellistä informaatiota!
 vrt. merkityksen antaminen paikkapaikka-ankkurille!
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Paikkasolut - missä?
Hippokampus ja ympä
ympäröivä
ivät alueet:
1. Hippokampus, CA3-alue:
 paikkakentä
paikkakentät muuttuvat nopeasti (vain
40% kentistä säilyttää aikaisemman
aktivaatiojärjestyksensä =
aktivaatiokuvionsa, kun muutos
ympäristössä/tilanteessa)
 ne solut, jotka säilyttävät vanhan
aktivaatiokuvion – paikoille annetut
merkitykset aktivoituvat uudelleen,
uudelleen kun
uskomuksen kanssa tullaan ko. paikkaan
 muut solut ovat valmiit ottamaan vastaan
uutta tilannetietoa ja täydentä
ydentämään
ään sitä
sitä =
uusia merkityksiä
merkityksiä ko. paikassa

Wikipedia:
-7 paikkasolun
aktivaatiokuvio,
kun rotta liikkuu
kolmiorataa
annettu merkitys,
esim. MUUTOS,
yhdistyy vanhan
uskomuksen
tilannemuiston
kanssa!
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Paikkasolut - missä?
© dei.brain.riken.jp

Hippokampus:
2. subiculum (SC)


kognitiivinen kartta (?) – sisäinen mielenkartta

© S.Hiltunen/ 19.9.2012

Paikkasolut - missä?
Muita tä
tärkeitä
rkeitä aivojen syviä
syviä osia:
 MTL (medial temporal lobe) - keskinen ohimolohko
- (HK JA) ympäröivät alueet
 tapahtuman suhteita koskevan tiedon hankkiminen ja
muististapalautus
 vaikka suhdetta ei tiedosta!

 herkkä tuttuudelle! (- tilanteen samankaltaisuus)
 laaja aktivaatio jo osittaisesta syötteestä (pattern completion –
kuvion täydennys)

 monta oppimiskertaa – uskomus syntyy hitaasti ja
vahvistuu!
© S.Hiltunen/ 19.9.2012
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Paikkasolut - missä?
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Muita tä
tärkeitä
rkeitä aivojen syviä
syviä osia:
 aivojuovio eli striatum - eri osilla eri
tehtä
tehtävät, esim.:
 lateraalinen aivojuovio:
 tottumusten (tapojen) muodostus – uskomukset!
 toimintojen automatisoituminen dopamiiniratojen
kautta
 dopamiini edistää muistijäljen konsolidaatiota

 dorsomediaalinen aivojuovio:
 asetyylikoliini-välittäjäaineen eritys kasvaa, kun
aikaisemmin opittuun ärsykkeeseen syntyy uusi
vaste

Muita ympäristötietoa ja muistoja käsitteleviä
aivojen alueita ja osia
Basaalitumakkeet (aivojen syviä
syviä osia)

eri tumakkeilla eriytyneitä tehtäviä

nopea oppimismekanismi:
yksityiskohdat

ennakoi käyttäytymisen seurauksia

Basaaliganliot,
t yvitumakkeet
Aiv okaari
Pihtipoimu
Talamus

Etuotsalohko (PFC)

Hypot alamus
Am ygdala
Mantelitumake
Aivolisäke

Hippokampus

Otsalohko ja etenkin PFC (prefrontal
(prefrontal cortex - etuotsalohko)

tarkkaavuustoiminnot

toiminnan ohjaus

hitaat oppimismekanismit:





yleistäminen, säännöt, kokonaisuus – uskomukset!
abstrahointi

esim. ihmiset: noradrenaliinitaso korreloi emotionaalisesti
merkittä
merkittävien tapahtumien muististapalautuksen kanssa
1 viikon kuluttua
© S.Hiltunen/ 19.9.2012
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Muita ympäristötietoa ja muistoja käsitteleviä
aivojen alueita ja osia

Assosiaatioalueet pää
laen-- ja ohimopäälaen
ohimolohkoissa:
 yhden aistin tietoon erikoistuneet
 moniaistiset
 yhdistävät uutta aineistoa JA uutta vanhaan
 pysyvä oppiminen vaatii tiedon
konsolidaatiota
 Konsolidaatio = vähittäinen, ajasta riippuva
pitkäkestoinen muistojen asettuminen –
muistijäljen kiinnittyminen aivokuorelle

Ba saaliganlio t,
tyvitu makke et
Aivo kaari

Pihtipoimu

Talam us

Etu ot salohko (PFC)

Hypotalamus

Am ygdala
Mantelit umake

Aivolisäke

Hipp okamp us
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Hippokampus elintärkeä!
 MUITA tä
tärkeitä
rkeitä HK:n tehtä
tehtäviä
viä
hammaspoimu - JYVÄSsolut:
 mallien (kuvioiden) erottelu
 uudet samankaltaiset paikat
 tunnistaminen yhdessä hippokampuksen CA3:n
kanssa

 sammalsäikeet:
 yhdistävät hammaspoimun solut CA3:een
 uusien muistojen tallennus
© S.Hiltunen/ 19.9.2012
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Uskomukset muuttuvat - ankkurit
1. Paikka-ankkureiden
merkitseminen lattialle
2. Merkityksen antaminen
kullekin ankkurille
3. Uskomuksen kanssa
vuorotellen kuhunkin
paikkaan - koko ajan
MUUTTUVA uskomus
MIELESSÄ

Uteliaisuus
Vakaa
uskomus
MUUTOS
Epätietoisuus

© S.Hiltunen/ 28.11.2010

Paikka-ankkurit: mitä tapahtuu?
Ankkureiden merkitseminen lattialle:
 pyramidipaikkasolut ja interneuronit
”merkitsevät” paikat erillisiksi
ympäristöstään
 paikkasolut:
paikkasolut visuaalisen, auditiivisen
ja olfaktorisen tiedon päivitys tutussa
ympäristössä - paikkakenttä
ehdollistuu äskeiselle ja/tai tulevalle
tilanteelle
© S.Hiltunen/ 19.9.2012
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Paikka-ankkurit: merkitykset paikoille
Valitse lattialta seuraavat paikat:
1. Vakaan uskomuksen paikka
2. Epätietoisuuden paikka
3. Muutoksen paikka
4. Uteliaisuuden paikka
Astu jokaiseen paikkaan
vuorotellen ja mieti asiaa,
johon paikka liittyy:
•
esim. Miltä tuntuu, kun olet
jostain aivan täysin varma?
Astu välillä AINA neutraalille
alueelle!

Uteliaisuus
Vakaa
uskomus
MUUTOS
Epätietoisuus
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Paikka-ankkurit: Mitä tapahtuu?
Ankkurit - jokaiseen paikkaan sidotaan yksi
edustava/t
ärkeä
edustava/tä
rkeä muisto, joka valikoituu monien
joukosta:

 muiston = episodin nimeäminen (esim.
epävarmuustilanteista yksi edustaa
epävarmuutta yleensä) = abstrahointi
 ohimolohkon kielialueet
 moniaistiset assosiaatioalueet isoaivokuorella
 PFC – abstrahointi

 laajat alueet aivokuorta aktivoituvat jokaisen
uuden ankkurin myötä – paikkasolujen
© S.Hiltunen/ 19.9.2012
LISÄ
LISÄKSI!
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Paikka-ankkurit – mitä tapahtuu?
Uskomuksen kanssa SAMAAN paikkaan:
 paikkasolujen sitoma aikaisempi konteksti
(CA1 JA CA3) sekoittuu
assosiaatioalueilla aktivoituneeseen
uskomus-muistoon, sen
tunnekokemukseen
 esim. CA3:n paikkasolut täydentävät
epätäydellistä tietoa!!

 muutos limbisillä
limbisillä alueilla (muisto muuttuu
herkä
n!)
herkästi, kun sitä
sitä käsitellää
sitellään!)
© S.Hiltunen/ 19.9.2012

Vakiintunut uskomus – mitä tapahtuu?
4. Uskomus konsolidoituu eri puolille aivokuorta
(hidas oppiminen)
 konsolidaatio – muiston kiinnittyminen
aivokuorelle
= 1. prosessi, jonka aikana muisto tulee
riippumattomaksi MTL:stä
MTL:stä (ennen kaikkea
hippokampuksesta) = voi aktivoitua erikseen
(systems consolidation)
consolidation)
© S.Hiltunen/ 19.9.2012
= 2. muistijä
muistijälkien muuttuminen
riippumattomaksi proteiinisynteesistä
proteiinisynteesistä ja
geeniekspressiosta (cellular
(cellular consolidation)
consolidation)
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Vakiintunut uskomus – mitä tapahtuu?
MUTTA: konsolidaation kestosta ja tavasta
on erilaisia hypoteeseja ja teorioita:
 semanttinen tieto palautetaan muistista
ilman MTL:
MTL:ää
 semanttisen ja episodisen tiedon
palautus vaatii MTL:n
MTL:n mukanaoloa
 hippokampus mukana palautuksessa
muutaman vuoden
 MTL:n entorinaalinen alue jopa 20 v
© S.Hiltunen/ 19.9.2012

Vakiintunut uskomus – mitä tapahtuu?
5. PFC ohjaa kä
käyttä
yttäytymistä
ytymistä aivojen
basaalitumakkeiden ja muiden syvien
osien kautta:





yleistykset, abstrahointi
tunnekokemukset - amygdala, HK
tavoitteellisuus olennaista - striatum
uudet samankaltaiset tilanteet:
 uskomus aktivoituu (hippokampuksen
CA3 ja hammaspoimu herkkiä tälle)
 PFC ohjaa käytöstä – tunnekokemuksen
© S.Hiltunen/ 19.9.2012
avulla!
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Uskomukset – tutkimusta V

Mikä
Mikä sitten on FAKTAA?
Mitkä
Mitkä ovat tosiasioita, mitkä
mitkä
uskomuksia???

© S.Hiltunen/ 19.9.2012

Uskomukset – tutkimusta V
5. Faktat ja tieto
Tieteellinen ajattelu - periaatteet:
Tieto on hyvin perusteltu uskomus!
uskomus!
 tieto perustuu havaintoihin, todisteisiin,
päätelmiin = perustelut
 päättelyn avulla voidaan ennustaa uusien
kokeiden ja havaintojen tuloksia
 poikkeavat havainnot johtavat
teorian/hypoteesin hylkäämiseen
 uskomus ei enää
enää ole hyvin perusteltu!
© S.Hiltunen/ 19.9.2012
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Uskomukset – tutkimusta V
Tieto on hyvin perusteltu uskomus
= tieteellisen ajattelun perusta


MUTTA:
MUTTA: tieteellinen ajattelu ei ole evolutiivisesti
adaptiivista (Jussi Viitala, 2010) – OMAN suvun, heimon,
kansakunnan ETU ihmiselle yhä kaikkein tärkein!!!
 esimerkkinä ilmastonmuutoksesta kuullut johtavien
poliitikkojen kannanotot: ”(vastustavat toimenpiteet ovat
Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän, Intian,
Ranskan...)...KANSALLISEN EDUN VASTAISIA”



Tieteellistä ajattelua on koko ajan pidettävä yllä
(itse)koulutuksen ja analyyttisen ajattelun avulla!
© S.Hiltunen/ 19.9.2012

Uskomukset – tutkimusta VI
Uskomukset ja taikausko (Marjaana Lindeman):


Ydintiedon sekaantuminen: intuitiivinen ja
analyyttinen ajattelu:



lapset eivä
eivät osaa tehdä
tehdä eroa esim. elollisen ja elottoman
välillä
lillä: kivet voivat liikkua/ajatella, niillä
niillä on tunteita jne.
osalle aikuisista tä
n kuin ”päälle
tämä jää ikää
ikään
äälle””:

 analyyttista ajattelua EI KÄ
KÄYTETÄ
YTETÄ silloin kuin pitä
pitäisi


EI OLE riippuvainen koulutustasosta tms. ESIM. ►

© S.Hiltunen/ 19.9.2012
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Uskomukset – tutkimusta VI 6. Uskomukset ja taikausko
= ydintiedon sekaantuminen
Esimerkki,
Esimerkki, kysely (Lindeman
ym. 2009):
 1930 suomal. opiskelijaa,
18-67 v, keski-ikä 25-26 v
(532 miestä)

Ovatko väittämät kirjaimellisesti totta?
Esim.:
 Kivet elävät metsässä.
 Kivet palelevat.
 Maa kaipaa vettä.
 Kukat kaipaavat valoa.
 Puut tuntevat tuulen.
 Koti tuntee asukkaansa. Koti kaipaa
ihmisiä.
 Mieli koskettaa toista.
 yms.

Yhteensä 30 väittämää

Tulokset: kirjaimellisesti totena piti:
 ½ osanottajista vä
väh. 4 vä
väittä
ittämää
 ¼ osanottajista 88-30 vä
väittä
ittämää
 tekniikan, psykologian ja filosofian opiskelijat
vähiten
© S.Hiltunen/ 19.9.2012
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