
OLISIKO TOIMINTAKYVYN HEIKKOUDEN
TAKANA NEUROPSYKOLOGINEN
OIREKUVA? JA MITEN NÄMÄ OIREET
VAIKUTTAVAT TYÖELÄMÄSSÄ?

Oulu 16.02. 2022
Liisa Paavola

FT, neuropsykologian erikoispsykologi
Neural Oy



Teesit 2017-sivusto



Dekkaristi- näkökulma (Mononen, 2005)

• Elämänkulku ja narratiivinen lähestymistapa (kasvu ja kehitys, aikuisuus, koulutus- ja 
työhistoria, oirekuvan ja sairauskertomuksen rakenne)

• Mitä tapahtui?

• Mitkä tekijät ovat selittämässä nykyistä tilannetta?

• Mikä ei täsmää / pidä paikkaansa?

• Selittämättömät tekijät (esim. toimintakyvyn valtava vaihtelu)

• Dekkaristin vinkkilista (milloin toimintakyky ollut selkeästi erilainen, mikä herättää 
hämmennystä, ”outoa oloa”?



Ihmisen elämänkaari

->työelämä---------”



Konsultaatiopyyntö ohjaa 
kysymyksenasettelua:

-kattavat taustatiedot tutkittavasta ja oireista

-mitä toimenpiteitä on jo tehty

-ketä palvelujärjestelmässä toimivia on jo mukana

-mitä tutkimukselta odotetaan



CASE 1. Hiljainen tieto vai 
dokumentointi – erotusdiagnostiikkaa

■ tämä ilmiö on usein piilevä ja salattu

■ oirekuvan vaihteluväli lievä - erittäin massiivinen

■ 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 seniori, 
esimiestyössä









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



Neuropsykologin rooli toiminta- ja 
työkyvyn arvioinnissa

-kognitiivinen toimintakyky on olennainen työkykyä määrittävä tekijä

-kehitykselliset ja hankitut tekijät

-erotusdiagnostinen / seurantatutkimus

-toiminta- ja työkykyisyyttä 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



Toimintakykyisyys ja avun tarve

■ arvio toimintakyvyn rajoituksista on perusteena esim. vammais- ja hoitotuen sekä 

kuntoutuksen tukimuotojen myöntämiselle

– fyysisen toimintakyvyn osuus usein korostuu



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



CASE 2. PITKITTYNYT MASENNUS JA 
KUORMITTUNEISUUS

■ Työterveyslääkärin lähetteellä nps-tutkimukseen tuleva työikäinen

– aloitekyvyn ongelmat

– toimintatapojen hidastuminen

– uuden oppimisen vaikeudet, kätevyys esim. kädentaidoissa kapeutunut

– osittainen oiretiedostus

– HOX! Vastaanotolla voi tulla esille myös muistamisen, puheen tuoton, 
sanahaun, nimeämisen tai oman toiminnan havainnoinnin / 
hahmottamisen vaikeuksia



Toiminnan tason ja työtaitojen muutos

■ Näönvarainen tunnistaminen

– Työkalujen, koneiden käytön vaikeutuminen,

virheiden lisääntyminen, epäloogiset toiminnan

suunnittelun ja toteutuksen ratkaisut



Toiminnan tason ja työtaitojen muutos

■ Avaruudellinen hahmottaminen: tilan havainnointi suhteessa itseen ja ympäristöön

(erityisopettaja.fi / Peuna)



Toiminnan tason ja työtaitojen muutos

■ Visuokonstruktiivisen hahmottaminen: esineiden käsittely tilassa ja kyky koota 
osista kokonaisuus



Kielellinen toiminta- ja työkyky

■ -tuo juttu, tuo systeemi, joka, jonka päällä, no, voi mennä näin, istua (näyttää) -> 

tuoli

– Nimeämisen ja näkemällä tunnistamisen vaikeudet

■ -puheilmaisun köyhtyminen, sujumattomuus

– Haitat esim. opetus- ja asiakaspalvelu- työssä



Kielellinen toiminta- ja työkyky

Sanahakuisuus



Työikäisen muistivaikeus vai –sairaus?



Millaisia toimintakyvyn muutoksia pitää 
tutkia?

■ Unohtelu arjessa / töissä on toistuvaa

■ Asiat ja tapahtumat sekoittuvat

■ Tuoreet asiat pyyhkiytyvät pois mielestä

■ Tiedon ja ohjeiden vastaanotto vaikeutuu toistuvasti

■ Uusien laitteiden, ohjeiden, salasanojen, tunnuslukujen hallinta heikentyy huomattavasti

■ Mieliala vaihtelee

■ Luonteenpiirteet muuttuvat tai korostuvat

■ Aloitekyvyttömyys ja väsyneisyys lisääntyvät

■ Käyttäytymisessä ja tunne-elämän säätelyssä tapahtuu muutoksia

■ Muistivaikeudet pyritään peittämään tai oireita ei tiedosteta lainkaan

■ Psykiatriset / neuropsykiatriset oireet voimistuvat yllättäen tai nopeasti



Muistisairaus työiässä

■ Suomessa on noin 7 000–10 000 alle 65-vuotiasta etenevää muistisairautta 

sairastavaa ihmistä (Käypä hoito 2010)

■ osa heistä on hyvin nuoria

■ työikäisten muistisairaudet muodostavat merkittävän

osan työikäisten neurologisista sairauksista



Muistisairaus työiässä

■ vaikka muistisairauksien määrä kasvaa ikääntymisen myötä voimakkaasti, on 

työikäisten muistisairaiden henkilöiden osuus suurempi kuin monien muiden 

vakavien neurologisten sairauksien

■ -työ- ja perhetilanne on erilainen kuin ikääntyneillä muistisairailla:

■ -työ usein keskeinen osa arkea

■ -perheessä on usein alaikäisiä, kotona asuvia lapsia sekä lähiverkostossa omat 

vanhenevat vanhemmat 



Mitä työikäiset sairastavat?

Muistiliitto



CASE 3. Lähetteen ja konsultaatiopyynnön 
sisältö ja merkitys: työtilaus 
neuropsykologille!

■ nelikymppinen nainen, vaikea-asteinen masennus, uupumusta

■ työura katkonainen, työttömyysjaksoja kouluttautumisesta huolimatta

■ työtaidoissa omaehtoisuutta, juuttuvuutta ja aloittamisen vaikeuksia

■ sosiaalinen verkosto kapea, helposti ristiriitoja työpaikan ihmissuhteissa



Arjen ja työelämän vaatimukset

■ Erityisten ominaisuuksien ja piirteiden esiintyvyys ja 
voimakkuus vaihtelevat työssä ja vapaa-aikana

– toiminnanohjauksen ongelmat (aikataulut, säännöt, päällekkäiset 
tehtävät)

– sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat

– eristäytyneisyys

– pakonomaiset rutiinit ja rituaalit

– Jäykkyys ja ”mustavalkoisuus”

– erityiset kiinnostuksen kohteet

■ muiden tehtävien hoito jää puutteelliseksi

■ juuttuminen tiettyihin työtehtäviin



AS

■ Erityispiirteet

– havainnointi (aistiherkkyydet, yksikanavaisuus)

– kommunikointi

– stressiherkkyys

– unihäiriöt

– persoonallisuuden ja sukupuoli-identiteetin rakentuminen

■ komorbiditeetti mielenterveyden häiriöihin on suuri



(Aspergerin oireyhtymä) DSM-5: 
Autismikirjon häiriö ICD-10 (Autism
spectrum disorder, ASD) 



AS ja työelämän vaatimukset

■ vaikeus hahmottaa kokonaisuuksien ja osien välisiä suhteita

■ ”mielen teoria”: puutteelliset taidot asettua toisen asemaan sekä ymmärtää, että 

toisilla ihmisillä on omat ajatuksensa ja kuvitelmansa 

■ kasvojen tunnistamisen häiriöt

■ itseohjautuvuuden ja elämänhallinnan kapea-alaisuus

■ toimintojen automatisoitumisen vaikeus

■ Itseilmaisun ja kielellisen tuottamisen vaikeudet





The Origin of Species (1859)

Norjalainen villapaita (1991)



Tieto lisää tuskaa – taustatietojen, haastattelun, 
havainnoinnin ja tutkimustulosten kokonaisuus

■ KUKA tulee vastaanotolle?

■ MIKSI hänet on ohjattu tutkimukseen?

■ MITÄ taustatietoja on olemassa

■ KETKÄ kuuluvat moniammatilliseen tiimiin ja yhteistyöverkostoon?

■ MIKÄ ei täsmää, sovi kuvattuihin oireisiin?

■ USKALLA kysyä ja kyseenalaistaa!

■ DOKUMENTOI, mikä on arjen ja työelämän haitta, kun oirekuva suhteutetaan 
toiminta- ja työkykyyn



Tutkimuksen tulokset johtavat 
perusteltuihin johtopäätöksiin ja 
suosituksiin
■ Toimimattomat käytänteet ja suunnitelmat on uskallettava tuoda esille

– Esimerkkinä ei-soveltuvat työtehtävät tai koulutussuunnitelmat 

– Kannanotot voivat olla vastakkaisia tutkittavan, työnantajan tai yhteistyötahon 

näkökulman kanssa



Yhteenvetona:

■ toimintakyvyn muutoksiin ja rajoituksiin liittyvät tekijät on tärkeää tunnistaa ja 

nimetä

■ tiedon jakaminen, verkostojen rakentaminen ja eri toimijoiden välinen yhteistyö on 

ensisijaista tutkittavan tilanteen ja toimintakyvyn taustatekijöiden ymmärtämiseksi

■ jäykät ja joustamattomat työelämän rakenteet eivät tue osa-aikaiseen  tai 

räätälöityyn työhön sijoittumista (työaika, työn rytmitys, tauotus, työntekijöiden 

informointi, yhteyshenkilö, ristiriitojen välitön selvittäminen)

– <-KUKA voi resurssoida työaikaa tähän, KEIDEN vastuualuetta?

■ Myös aikuisten diagnostiikassa tarvitaan konsultaation mahdollisuutta

■ 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.


