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Työmuistin päivittämisestä (working memory updating) 

 

1. Baddeleyn (1986) määritelmän mukaan työmuistiin kuuluu kaksi prosessia: ylläpito (maintenance) ja 

käsittely (processing). Tämä verrattain vanha kuvaus on yhä elinvoimainen, vaikka työmuistia kuvaavat mallit 

ovat sen jälkeen uudistuneet.  

 

Cowanin (2001) mukaan työmuistilla tarkoitetaan säilömuistin (pitkäkestoisen muistin) aktivoitunutta osaa 

(activated memory). Osa aktivoituneista yksiköistä voi olla tarkkaavaisuuden kohteena (focus of attention). 

Cowanin mukaan tarkkaavaisuuden kohteena voi olla 3-5 yksikköä kerrallaan. Englen työryhmän mukaan 

(esim. Unsworth ja Engle, 2007) tehtävän tavoite vie yhden näistä yksiköistä. 

 

Oberauer (2002) puolestaan on tehnyt tästä mallista vielä yksityiskohtaisemman. Hänen mallissaan osa 

aktivoituneista yksiköistä on saatavuusalueella (region of direct access) ja tarkkaavaisuus kohdistuu vain 

yhteen yksikköön kerrallaan. Välittömästi saatavilla olevat yksiköt voidaan assosioida uusiin yksiköihin, jotka 

joko aktivoidaan säilömuistista tai saadaan havaintojen kautta kyseisessä tilanteessa (vrt. kuva sivulla 3/3). 

Näin esimerkiksi työmuistin päivittäminen on mahdollista. 

 

2. Työmuistin päivittäminen on yksi lukuisista toiminnanohjauksen (executive control) muodoista. Muita voivat 

olla esimerkiksi yleinen toiminnanohjaus (general executive functions), joka sisältää vaikkapa epäoleellisen 

informaation inhiboinnin eli ehkäisyn, sekä tehtävänvaihto (task-switching; Friedman ja Miyake, 2017). 

 

3. Päivitys arkitilanteissa. Esimerkkinä työmuistin päivityksestä arkitilanteissa voisi toimia vaikkapa 

seuraavanlainen tilanne: Seison kotini eteisessä pakastimen äärellä enkä muista, miksi sinne tulin. Matkalla 

keittiöstä eteiseen jokin ulkoinen tai sisäinen ärsyke (aistihavainto tai ajatus) on siepannut huomion niin 

tehokkaasti, että alkuperäinen tavoite on unohtunut. Unohtaminen tapahtuu nykykäsityksen mukaan 

”päällekirjoittamalla”, ts. jokin uusi ärsyke korvaa aikaisemman työmuistiin aktivoituneen ärsykkeen. 

 

4. On siis tapahtnut työmuistin päivitysvirhe, jonka korjaamiseksi on tarjolla kaksi mahdollisuutta: 

- Voin esimerkiksi noudattaa ensimmäistä impulssiani ja lähteä uuden ärsykkeen perään: siis vaikkapa 

viedä havaitsemani likaisen pyyhkeen pyykkikoriin tai ryhtyä kunnolla pohtimaan sitä ajatusta, joka alun 

perin huomioni vei. Tällöin tapahtuu päivityksen sijaan tehtävänvaihto, joka voi olla myös tahaton, jos en 

tietoisesti tee valintaa siitä, miten seuraavaksi toimin. Tällöin sekä tehtävän tavoite että sen sisältö 

vaihtuvat uusiin. 

- Toinen vaihtoehto on, että tietoisesti korjaan päivitysvirheen eli palautan mieleeni, miksi alun perin 

lähdin pakastimelle. Voin tehdä tämän kahdella tavalla: joko fyysisesti palaamalla paikkaan, jossa 

alkuperäinen tavoite syntyi tai palaamalla kyseuseen paikkaan ja tilanteeseen mielikuvissa  

Tällöin vain työmuistin sisältö päivittyy mutta tavoite ei vaihdu pysyvästi. 

o Jos alkuperäisen tavoitteen palauttaminen mieleen mielikuvissa ei onnistu riittävän hyvin ja 

joudun ”hakemaan tavoitetta” kävelemällä paikkaan, josta lähdin, kyseessä voi olla myös 

muistihäiriö. 

o Jos tällaista sattuu toistuvasti peräkkäin tai monta kertaa päivässä, kyseessä voi olla jopa 

muistisairauden oire. 
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5. Työmuistin päivittäminen voi siis olla tahatonta ja tiedostamatonta tai tietoista, tavoitteenmukaista: 

- Tiedostamaton päivittyminen voi tapahtua ulkoisen tai sisäisen ärsykkeen seurauksena.  

- Rentoustilassa, joogassa ja tietoisessa läsnäolossa pyritään harjoittelemaan tahattoman päivittymisen 

estoa: ehkäisemään sekä ulkoisia että etenkin sisäisiä ärsykkeitä (= mielen tyhjentämistä ajatuksista). 

 

6. Kognitiiviset toiminnot vaativat yleensä tietoista työmuistin päivittämistä: esimerkkinä tulkkaus tai 
päivityskokeet, joita olen tehnyt. Tällöin tehtävän tavoite säilyy samana mutta työmuistin sisältöä 
käsitellään: osa sisällöstä säilytetään ja osaa sisällöstä päivitetään (Ecker ym., 2014). Osa päivitysprosesseista 
saattaa olla opittuja ja siten automatisoituneita ja osa vaatii tietoisuutta ja tarkkaavaisuutta. Etenkin 
tavoitteen ylläpitäminen on tietoista, mutta voi toki välillä väistyä muiden, tärkeämpien prosessien tieltä 
taka-alalle (esim. Unsworth ja Engle, 2007). 
Niinpä esimerkiksi tulkatessa tietoisuus tulkkaussuunnasta (tavoite) voi pysyä taustalla niin kauan, kunnes 

suuntaa lähde- ja kohdekielen välillä on vaihdettava. Tällöin myös työmuistissa olevaa tavoitetta on 

päivitettävä, mikä kokeneella tulkilla on yleensä hyvin opittua ja siten automaattista. Joskus, väsyneenä tai 

muuten kuormittavissa tilanteissa, tulkki voi kuitenkin tehdä jopa tässä asiassa päivitysvirheen eli alkaa 

tulkata uudelleen juuri kuulemansa lähdekielen suuntaan.  

 

7. Päivityksen osaprosesseja voivat olla esimerkiksi seuraavat:  

 

a. Säilytettävän, oleellisen informaation ylläpito (maintenance) ja käsittely (processing) (vrt. työmuistin 

määritelmä, esim. Baddeley, 1986). 

 

b. Tarpeettomasta informaatiosta luopuminen tai siitä irrottautuminen (disengagement, Shipstead ym. 

2016) tai tarpeettoman yksikön tai yksiköiden siirtäminen tarkkaavaisuuden välittömän piirin 

ulkopuolelle (removal, Ecker ym. 2014) (= huomiotta jättäminen) 

o Huomiotta jätetty informaatio (yksikkö) säilyttää aktivaationsa noin 20–30 s ja saattaa häiritä 

oleellisen informaation käsittelyä (interferenssi). Tällaisen häirinnän esto voi vaatia aktiivista 

inhibointia. 

o Huomiotta jätetty informaatio voidaan palauttaa uudelleen välittömän tarkkaavaisuuden 

kohteeksi tänä aikana. 

o Joskus se voidaan palauttaa mieleen vähällä vaivalla myös tämän jälkeen, jos päivityksen 

aikana syntyneet assosiaatiot ovat riittävän vahvoja ja näiden assosiaatioiden toinen 

osapuoli on vielä yhä tarkkaavaisuuden kohteena tai palautetaan tarkkaavaisuuden 

kohteeksi ulkoisen ärsykkeen (esim. puhuja palaa aikaisempaan asiaan) tai sisäisen 

ärsykkeen avulla (tulkki muistaa unohtamansa vastineen jollekin oleelliselle yksikölle). 

 

c. Informaatioyksikön tai yksiköiden korvaaminen uudella (substitution, Ecker ym. 2010): aktivoituneet 

ja välittömästi saatavilla olevat yksiköt voidaan korvata joko  

o ulkoa annetuilla ärsykkeillä (jotkut päivityskokeet, esim. n-back) tai  

o muuntamalla tarkkaavaisuuden kohteena oleva yksikkö halutuksi (kääntäminen 

tulkkauksessa ja minun toisessa Keep track -päivityskokeessa) 

 

d. Uudelleenkoodaus (encoding) – korvattu yksikkö tallennetaan ylläpidettäväksi (esim. konsekutiivi) tai 

käsiteltäväksi (puheentuotto simultaanissa). 
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e. Paikallis- ja kokonaispäivitys (local vs. global updating, Kessler ja Meiran, 2008):  

o yllämainitut osaprosessit ovat paikallispäivityksen (mahdollisia) osatekijöitä – vain osa 

aktivoituneista, välittömästi saatavilla olevista yksiköistä päivitetään 

o kun kaikki aktivoituneet ja saatavilla olevat yksiköt on päivitetty, tapahtuu kokonaispäivitys 

ja ryhdytään toimenpiteisiin (esim. konsekutiivissa kohdekielisen puheen tuotto) 

o paikallispäivityksen osaprosessit voivat olla rinnakkaisia tai peräkkäisiä (simultaanissa 

valtaosin rinnakkaisia). 
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