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Väitöskirja

Vaasan yliopisto 2020.

Sivu/Kappale; alkuperäinen teksti > korjattuna

6/1; taktisoperaatiivista > operatiivistaktista

17/3; pidetään Titcheneriä > pidetään Edward B. Titcheneriä

18/1; kyseisellä h. > kyseisellä hetkellä.

44/2; episodiset ja semanttisen > episodiset ja semanttiset

48/2; Alan Baddeley kuvaa > Baddeley kuvaa

55/2; sivuilla 39-40 > sivulla 36

59/1; myös sen  prosessointiin > myös sen prosessointiin (- yksi välilyönti)

64/1; edustaa abstraktistin käsitteellistämisen > edustaa abstraktin käsitteellistämisen

64/1; mikä on hänelle tuttua ja selvää > mikä on heille tuttua ja selvää

65/kuvateksti; perusteellisesti, edellytykset > perusteellisesti edellytykset (pilkku pois)

66/3; Tai toisin sanoen, jos ensimmäistä kohde ei olisi > Tai toisin sanoen, jos ensimmäistä 
kohdetta ei olisi

72/3; siitä ajassa ja avaruudessa tuottaman välittömän tietoisuuden vaikutuksessa > siitä ajassa ja 
avaruudessa tuottaman välittömän ja välillisen tietoisuuden vaikutuksessa.

76/3; olemassaoloaan, mitta kuitenkin > olemassaoloaan, mutta kuitenkin

81/2 keskivaiheilla; toisaaalta > toisaalta (-a)

104/3; Heuristiseen päättelyn > Heuristisen päättelyn

110/3 keskivaiheilla; Persoonallisena ajattelun > Persoonallisen ajattelun

117/2 alaosa; sosiaaliset paineet,   kulttuuriympäristön  vaikutukset > sosiaaliset paineet,   
kulttuuriympäristön  vaikutukset (kulttuuriympäristön edestä yksi välilyönti pois)

121/1 puolivälissä; teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjä > teoreettisessa viitekehyksessä esitetyt

131/1 alaosa; on asetettua palvelemaan > on asetettu palvelemaan



131/1 yläosa; vrt. persoonallisen ajattelu tietämysperuste > vrt. persoonallisen ajattelun 
tietämysperuste

132/2 alaosa; Niinpä on sen osalta on > Niinpä sen osalta on syytä

167/2 yläosa; Aineistosta perusteella > Aineiston perusteella

168/2 alaosa; tutkimuskysymykseen (v.) > tutkimuskysymykseen (iv.)

168/3 puoliväli; käytettävyyden kannalta kyse viittaa sen > käytettävyyden kannalta tämä viittaa 
sen

170/2 yläosa; hakupuun osien > hakupuun oksien

173/2; sillä ei tutkijalla ollut vaikutusmahdollisuuksia > sillä tutkijalla ei ollut 
vaikutusmahdollisuuksia

180/1 alaosa strategisten resurssien tilannekuva tai > strategisten resurssien tilannekuvaa

199/1 puolivälissä; Tätä tulosta tutkija on pidettävä jossain määrin > Tätä tulosta tutkija pitää 
jossain määrin

209/2 alaosa; näyttää koskettavan korostuneesti koskettavan > näyttää korostuneesti koskevan

211/1 yläosa; Katso kuva xx alla > Katso Kuvio 26 alla

213/2 alaosa; mutta osin myös lisäaineiston keräämistä > mutta myös lisäaineiston keräämistä

214/3 puolivälissä; edustavuuden osalta tyyppiorganisaatiota > edustavuuden osalta 
tyyppiorganisaationa

217/2 alaosa; jotka jäävät peittävän lain mallin mukaisesti persoonallisen ajattelun olion alle 
peittävän lain mallin mukaisesti > jotka jäävät persoonallisen ajattelun olion alle peittävän lain 
mallin mukaisesti

219/1 alaosa; Tehdyn arvion perusteella on tämän tutkimuksen tuloksia on mahdollista > Tehdyn 
arvion perusteella on tämän tutkimuksen tuloksia mahdollista (- on)


