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TAUSTAA

• Yhteistyötä Oorninki – Neural 20 v.

• Pitkä kliininen työura kummallakin

• Tutkijan uteliaisuus ja alttius katsoa asioita toisellakin tavalla



MILLOIN PSYKOLOGIN TUTKIMUS ON TARPEEN?

Lääkärin näkökulma Neuropsykologin näkökulma

-Kouluvaikeuksia, yksilöllistettyä opiskelua, 

poissaoloja, entä hyvä menestyminen?

-Itsenäistymisen ja muiden arkitoimintojen 

vaikeuksia

-Tutkinto on, mutta työura on jumissa

-Raha-asiat sekaisin

-Taustalla epävakautta tai muutosta tunne-elämän 

säätelyssä ja käyttäytymisessä

-Epäilyä muistivaikeuksista

-Mahdollinen pään alueen vamman jälkitila?

-Tutkimusten suurkäyttäjä ilman selviä löydöksiä

-Psykoterapiatarpeen ja mahdollisuuksien arviointi

-Intuitio, kumma tai ymmällään olo...

Milloin neuropsykologin tutkimus on tarpeen?

-Vahva tiedollinen osaaminen, mutta suuria 

haasteita arkielämän taidoissa

-Toimintakyky ei parane tukitoimista ja hoidosta 

huolimatta

-Huoli toimintakyvystä on herättänyt keskustelua 

jo pidemmän aikaa

-Erotusdiagnostiikka on epäselvä

-Toimintakyky vaihtelee esim. viikon aikana 

huomattavasti / vaihtelee työtehtävien mukaan

-Työssä tapahtuva muutos romahduttaa 

toimintakyvyn



MITÄ LÄHETTEESEEN?

Lääkärin näkökulma Neuropsykologin näkökulma

-Kirjataan lääkärillä oleva tieto toimintakyvystä

-Monialaisessa yhteistyössä saatu tieto asiakkaan 

toimintakyvystä

• Arkitoimintakyky, koulumenestys, sosiaalinen 

toimintakyky, suoriutuminen työssä / 

kuntouttavassa työtoiminnassa

-Omat hypoteesit, vaihtoehdot mahdollisiksi 

löydöksiksi

-Koko kirjaus ja loppuun kysymys/hypoteesi

-Lähete on "työtilaus"

-Odotukset?

• Diagnostinen? Kehityksellinen vai hankittu 

oirekuva?

• Toimintakyvyn seuranta?

-Hypoteesit auttavat tutkimuksen fokusointia

-Tietoja asiakkaasta mieluummin enemmän kuin 

vähemmän



MENETELMISTÄ

Lääkärin näkökulma Neuropsykologin näkökulma

-Minun ei tarvitse niistä tietää tarkasti

-Tiedän:

• On kognitiivisen toimintakyvyn

• Muistin

• Persoonallisuuden

• Tarkkaavuuden ja keskittymisen

• Toiminnan ohjauksen

• Sosiaalisen havaitsemisen tutkimuksia

- Tutkimusmenetelmät valitaan

• lähetteessä kuvattujen havaintojen perusteella

• täydennetään haastattelussa ja 

tutkimustilanteessa esille tulevien havaintojen 

pohjalta

- Tutkittavaa ohjataan siten, että hän ymmärtää 

miksi tehdään ja miten toimintakykyä arvioidaan

• Validoidut ja standardoidut menetelmät



TUTKIMUSTULOKSET JA LAUSUNTO

Lääkärin näkökulma Neuropsykologin näkökulma

-Varmista, että lausunnossa on mainittu, 

millä menetelmillä tulokset on saatu.

-Odotan, että tutkimuslöydösten raportoinnin 

lisäksi esitetään johtopäätökset, ts. Yhteenveto, "so

what". Mitä löydökset merkitsevät diagnostiikan, 

toimintakyvyn ja kuntoutuksen kannalta

-Kuka tulkitsee tutkimustulokset?

-Tulokset kirjoitetaan "auki" ja ymmärrettävään 

muotoon

- Tutkimustulokset käydään läpi tutkittavan kanssa

- Lausuntoon kuvataan tutkimuslöydösten 

merkitys ja mahdollinen yhteys toimintakyvyn 

puutoksiin

-Jatkosuositukset ja tarve seurannalle



YHTEISTYÖSTÄ

• Yhteistyötä ei voi tehdä, jos siihen ei varata aikaa eikä olosuhteita

• Monialaista työtä vaativa aika pitää näkyä myös työlistassa

• Kaikki asiakkaat eivät tarvitse monialaista verkostoa, osan kanssa tarvitaan lääkäri-

psykologi -keskustelua. Puhelimitse? Videoneuvottelu?

• Tiedonkulusta huolehdittava! PSY-lehti. Erikoissairaanhoitoon perustasolla tehtyjen 

tutkimusten tulokset


