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Mistä puhumme, kun puhumme 

neuropsykologi(a)sta?

• kyseessä on psykologian erikoisala, jonka kohteena ovat aivojen 
ja kognitiivisen toiminnan sekä käyttäytymisen väliset yhteydet 

• kognitiivinen toiminta tarkoittaa kaikkea ihmisen tiedonkäsittelyä, 
myös tunneviestintää 

• neuropsykologin tutkimus voi olla tavoitteiltaan 1) 
erotusdiagnostinen tai 2) seurantatutkimus

• neuropsykologista kuntoutusta edeltää aina laaja ja kattava 
yksilötutkimus

– diagnostiikan, oireiden ja toimintakyvyn arviointi 

– arvio oireiden haitta-asteesta tutkittavan arjessa



Neuropsykologin keskeiset 

tutkimusmenetelmät

– lähetetietoihin perehtyminen

– haastattelu (myös omaisten tarvittaessa)

– havainnointi

– toiminnan laadullinen arviointi 

– psykometriset menetelmät: kielelliset ja 
näönvaraiset perustoiminnot, päättelytaidot, 
ongelmanratkaisu, muistitoiminnot ja 
oppiminen, tarkkaavuuden säätely ja oman 
toiminnan ohjaaminen



Tutkiminen on osa hoitoa ja kuntoutusta

– neuropsykoterapeuttinen lähestymistapa 
(Grawe, 2007, Judd, 1999):

• neurotieteellinen tieto aivojen ja mielen keskeisistä 
kehitystehtävistä yhdistyy psykoterapeuttisiin 
elementteihin

• neuropsykologin tutkimus toimii parhaimmillaan 
yhtenä interventiona hoito- ja kuntoutustoimiin 
motivoitumisessa



Neuropsykologin tutkimus (Ylikoski, 2010)



Kenelle?

• Kehitykselliset vaikeudet, oppimisen vaikeudet

• Neurologiset oirekuvat: kehitykselliset ja hankitut

• Psykiatriset oirekuvat

• Neuropsykiatriset oirekuvat (kehitykselliset ja 
hankitut)

• Liitännäisoireet: esim. kipu, komplisoitunut 
elämäntilanne, oiretiedostuksen puute, ympäristön 
riittämätön tuki



Lähettävä taho

• Sairaanhoitopiirit ja kunnat

• Vakuutusyhtiöt

• KELA (harkinnanvarainen ja vaativa 

lääkinnällinen kuntoutus)

• Työterveyshuolto

• TE-toimistot

• Oppilaitokset

• Itse maksavat



Konsultaatiopyyntö ohjaa 

kysymyksenasettelua:

-kattavat taustatiedot tutkittavasta ja oireista

-mitä toimenpiteitä on jo tehty

-ketä palvelujärjestelmässä toimivia on jo 

mukana

-mitä tutkimukselta odotetaan



Neuropsykologin rooli työkyvyn 

arvioinnissa

-kognitiivinen toimintakyky on olennainen 

työkykyä määrittävä tekijä

-työkykyä määrittävät myös psyykkiset ja 

sosiaaliset tekijät



Mitä on työkykyisyys?

• jäljellä oleva työkyky

• työkyvyn rajoitukset

• työkyvyn riittävyys

• työn vaatimukset

• työkykyä tukevat toimenpiteet

• työkykyiseksi kuntoutuminen



Toimintakyvystä työkykyyn

• toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä 

tai mahdollisuutta selviytyä 

• 1) päivittäisen elämänsä tehtävistä 

• 2) itseään tyydyttävällä tavalla 

• 3) omassa elinympäristössään



ADL-taidot 

• asiat jotka kuuluvat aktiiviseen arkeen

– syöminen, pukeutuminen, treenaaminen, 

autolla ajaminen, mielekäs vapaa-aika

->self-care activities



Toimintakykyisyys ja avun tarve

• arvio toimintakyvyn rajoituksista on 

perusteena esim. vammais- ja hoitotuen 

sekä kuntoutuksen tukimuotojen 

myöntämiselle

– fyysisen toimintakyvyn osuus usein korostuu



Toimintakyvyn rajoitukset ja kognitio

• kolmeen kriteeriin perustuva arviointi / kehitysvammaisuus

1) toteamisikä

<-keskeiset oireet

2) Älyllinen toiminta merkittävästi alle keskiverron

3) Rajoituksia kahdessa tai useammassa adaptiivisen käyttäytymisen taidossa 

-kommunikaatio

-kotielämä

-yhteisössä toimiminen

-terveys ja turvallisuus

-työ 

-itsestä huolehtiminen

-sosiaaliset taidot

-itseohjautuvuus

-akateemiset toiminnot

-vapaa-aika



Toimintakyvyn ja työkyvyn välinen 

suhde?



Työkyvyn arviointi

• käsitteelle ei ole olemassa yhtä 

määritelmää

• neuropsykologin työtä ohjaa 

perehtyneisyys normaaliin ja poikkeavaan 

aivojen ja hermoston toimintaan, 

kehityksellisiin ja hankittuihin oirekuviin 

sekä erotusdiagnostisiin ja oirespesifeihin 

tekijöihin



Neuropsykologin työ ei ole 

”testaamista”

• tulokulma työ- ja toimintakyvyn arviointiin:

– kognitiiviset tekijät

– psyykkiset tekijät

• tunne-elämä

• käyttäytymisen säätely

• voimavarat

• motivaatio

• vuorovaikutustaidot



Työelämä ja kognitiiviset vaatimukset

• Nopeus ja oivaltavuus

• Joustava päätöksenteko ja 

ongelmanratkaisu (sekä kielelliset että 

näönvaraiset taidot)

• Oppiminen ja muisti

• Keskittyminen, työmuisti, tarkkaavuus

• Oman toiminnan ohjaaminen



Työ- ja toimintakyky voi heikentyä 

monesta syystä                  (Akila & Nybo, 2015)

• voimistuvat tai pahenevat tekijät

– ikämuutokset

– vaikeat päihdesairaudet

– jotkut neurologiset sairaudet

– etenevät muistisairaudet



• pysyvät tekijät

– temperamentti

– persoonallisuuden piirteet

– kognitiivinen kyvykkyys

– vaikeiden aivovammojen ja –vaurioiden 

jälkitilat

– monet sairaudet



• tilannesidonnaiset ja tilapäiset tekijät

– väsymys

– univaje 

– stressi

– jännitys

– tietotulva

– kiire

– jatkuvat keskeytykset



• usein korjaantuvat tekijät

– kipu

– päihteiden käyttö

– uupumus

– unettomuus

– mielialaongelmat

– lääkevaikutukset

– monet sairaudet

– lievät aivovammat



Osatyökykyisyys ja työllistymisen 

esteet - esimerkkejä



1) Hiljainen tieto vai dokumentointi –

erotusdiagnostiikkaa

• tämä ilmiö on usein piilevä, lievä - erittäin massiivinen, salattu

• aiheuttaa tiedollisen toimintakyvyn muutoksia

– epävakaus (ponnettomuus <->säheltäminen)

• vireyden ja tarkkaavuuden vaihtelut

• komorbiditeetti? 

– vääristyneet mielikuvat ja uskomukset 

• joustamattomuus

• voimakas tunnereagointi

• vaikeus tunnistaa tai hyväksyä syy-seuraus -suhteita



49-vuotias teknisen alan asiantuntija









Päihdehäiriöt 

-yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä
*lähes 10-15 %:lla suomalaisista aikuisista on jokin päihdehäiriö

-miehillä 2-3 X yleisempi
-painottuu väestössä nuoriin ja keski-ikäisiin
-voi alkaa myös keski-iässä / sen jälkeen



2) Monta palvelujärjestelmän toimijaa 

mutta ei yhteistä polkua?

• konsultaatiopyynnössä kuvataan opiskelun 

ja työelämän haasteita pitkältä ajalta

• verkosto on laaja-alainen mutta integraatio 

puuttuu



Toiminnan haasteina

• aloitteellisuuden ongelmat

• impulsiivisuus

• runsaat huolimattomuusvirheet

• keskittymisen vaikeudet

• työmuistin kapeus

• unohtelu

• järjestelmällisyyden ja pitkäjänteisyyden puute

• impulsiivisuus



• työn hallinnan tunteen puuttuminen

• mielialojen ailahtelu

• toistuva ärsykkeiden etsimisen tarve 

kärsimättömyys

• vaikeus toimia yleisesti odotettujen mallien 

mukaan

• alisuoriutuminen



• toiminnanohjauksen ongelmat suurena 

haasteena työ- ja toimintakyvylle

• kyky toteuttaa tavoitteellista toimintaa 

tilanteen vaatimusten mukaisesti on 

vaikeutunutta

• kyky itsesäätelyyn on ikätasoa kapea-

alaisempi

– tarkkaavaisuus ja työmuisti



Vahvuutena idearikkaus ja hyvä 

mielikuvitus



3) Tutkittavan omat vahvuudet ja 

rajoitukset

• 45-vuotias kaupallisen alan toimija, AMK-

tutkinto

• osatyökyvyttömyyseläkkeellä neljän 

vuoden ajan

• aktiivinen työhön palaamisen suhteen

– lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen 

toimenpiteitä laaja-alaisesti



Kuntoutuspolku:

• akuuttihoito – kuntoutusosasto –

laitoskuntoutusjakso (nepsy) –

kotiutuminen – lääkinnällinen kuntoutus –

ammatillinen kuntoutus

• työkokeilut – työhönvalmennus – TE-

toimisto – projektit –

työnhakukoordinaattorit – omat kontaktit



Työllistymisen ongelmia

• oma oirekuva

– hyvin oiretietoinen, rajoitteet myös 

dokumentoitu

– osaa kuvata vahvuutensa ja rajoitteensa hyvin

– silti toistuvasti vahvuudet ja työn teon 

edellytykset eivät kohtaa

– kyse ei ole tiedon puutteesta



Työllistymisen ongelmia

• dokumentoidut rajoitteet

– fyysiset

– kognitiiviset 

• työnkuvan räätälöinnin vaikeudet

– kuormitustekijät, aikataulut, toimintakyvyn 

vaihtelut, jo ei-soveltuviksi todetut työtehtävät



AVH ja työelämään palaaminen

• iältään nuori ja fyysisesti hyvin palautunut 

työnhakija

• multi-infarktit, vasemman puolen oireiden 

korostuminen alkutilanteessa, hyvin 

kriittinen akuuttivaihe

– jälkioireena jkv afaattisuutta (puheen tuotto), 

väsyvyyttä ja muistivaikeuksia



Kielellisen työkyvyn käsite (Ervast, L.)

• kieli on ensimmäinen aivokuorelta 
paikallistettu tiedollinen l. kognitiivinen 
toiminto (Fuster, 2003)

• toiminta- ja työkykymme on vahvasti 
sidoksissa kielellisten taitojen kehitykseen:
– keskustelu-, neuvottelu- ja konfliktitilanteet

– ohjeiden ymmärtäminen, muistitoiminnot

– kaverisuhteiden luominen

– työyhteisöön ja työelämään kiinnittyminen



Kielellinen työkyky

ongelmat kielellisten taitojen alueella 

vaikeuttavat arjen hallintaa etenkin 

nuoruusiässä

-> ongelma moninkertaistuu, kun siihen 

yhdistyvät lukemisen, työmuistin käytön ja 

toiminnan ohjaamisen ongelmat

-myös tarkkaavuuden säätelyn ongelmat 

voivat korostua



Mitä muisti on?

• läpi elämän tarvittava työkalu, jota 

käytetään arjesta selviytymiseen

• toimintakykymme osa-alue, joka kattaa 

menneisyyden, nykyisyyden ja tulevan

• mieleen rakentuvat muistot alkavat syntyä jo 

varhaisten kokemusten ja ensimmäisten 

tärkeiden ihmissuhteiden myötä 



Muistitoimintojen jaottelua



Lyhytkestoinen – pitkäkestoinen muisti
• onko kyseessä uuden tiedon hetkellinen 

käsittely ja käyttö vai sen säilyttäminen, 
kertaaminen ja mieleenpalauttaminen?

• NAINEN – SUKKA – LASI

• 3 X 9 =?



Lyhytkestoinen muisti

• aistien välittämä tieto (esim. varoitusääni, 
salamavalon räpsähdys)

• työmuistiin tallentuva tieto (vahva yhteys 
tarkkaavaisuuden ja oman toiminnan 
ohjaamisen säätelyyn)

-> aivokuoren aistialueille ja 
etuotsalohkoille painottuvat toiminnot



Pitkäkestoinen muisti

• Tietomuisti

– Asiat : ”Tiedän, että…”

– Tapahtumat: 

– ”Muistan, kun…”

-SISEMPI OHIMOLOHKO 
JA TALAMUKSEN ALUE



Pitkäkestoinen muisti
• Taitomuisti

– toimintatavat, motoriset taidot

– reaktiomallit (esim. pelko)

– tottuminen

– tekemiseen virittyminen

TYVITUMAKKEET, MANTELI-
TUMAKE, PIKKUAIVOT, AIVO-
KUORI



Aikuisen muisti voi kuormittua monesta 

syystä:



AVH ja osa-aikatyö

• kuka tietäisi

• -kaupallisen alan osa-aikaisuudesta <->

sairauden perusteella myönnettävästä 

palkkatuesta?

• tukien hakemisesta?

• vuokrafirmaan työllistymisestä?

• muistin kuormittumisesta?

• ei-sopivista toimintatavoista?



Yhteenvetona:

• yksin tehtävissä arvioinneissa virheiden 

mahdollisuus korostuu -> laaja-alaisuus 

tarkoittaa toimivaa verkostoa ja 

palvelujärjestelmää

• osatyökykyisyyteen tukeminen edellyttää 

oireiden, vahvuuksien ja rajoitteiden tutkimista ja 

arviointia sekä tiedon jakamista



On myös osattava sanoa, ettei tiedä ja 

kysyttävä neuvoa -> not-knowing position

KIITOS.


