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Mitä on neuropsykiatria?

Potilaan ongelmilla neuraalinen perusta 
ja siihen liittyen psyykkisiä ongelmia
Kehitykselliset ongelmat
Neurologiseen sairauteen tai vammaan 
liittyvät ongelmat
Hoidon ja tutkimuksen kohteena mieli



Potilasryhmät
Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö
Asperger
Tourette
Epilepsia
Aivovammat
MS



Kaksi pääryhmää

Kehitykselliset ongelmat
– Asperger, ADHD

Neurologiset ongelmat
– Neurologiset sairaudet, aivovammat



Neuropsykiatristen potilaiden 
ongelmat

Perheen ongelmat 
Liitännäisongelmat
Toiminnan ohjauksen ongelmat
Muistiongelmat
– erityisesti työmuisti

Tarkkaavaisuuden ongelmat



Esimerkkejä liitännäisongelmista

Oppimisvaikeudet
Motoriikan säätelyn häiriöt
Hahmotushäiriöt
Masennus, ahdistus
Päihdeongelmat
Uhmakkuus
Käyttäytymishäiriö
Touretten syndrooma



Muisti ja oppimisvaikeudet

Työmuistin tarkoituksenmukaisen 
kohdentamisen tuloksena syntyvät hyvin 
järjestäytyneet tietorakenteet 
pitkäkestoiseen muistiin
Työmuistin ongelmat vaikeuttavat ja 
hidastavat huomattavasti oppimista
Työmuisti voi olla tällöin esimerkiksi lyhyt, 
helposti häiriintyvä tai yhteen asiaan 
juuttuva



Tarkkaavaisuuden ongelmasta
Tarkkaavaisuuden häiriöt ovat 
lukivaikeuden ohella toinen yleinen 
oppimisvaikeuksien aiheuttaja (5% 
väestöstä)
Perinnöllisyys selkein taustatekijä
ADHD-ihmisen aivojen aktivaatiotaso on 
tarkkaavaisuutta, motivaatiota ja 
tunteiden hallitsemista säätelevillä alueilla 
matalampi kuin muilla. 



Matala aktivaatio vaikeuttaa ennakointia 
muistamista, keskittymistä ja oppimista.
Tarkkaavaisuushäiriössä on kyse 
lapsen vaikeudesta säädellä
toimintaansa ja käyttäytymistä tehtävän, 
ympäristön tai omien tavoitteidensa 
mukaisesti.



Tarkkaavaisuushäiriön 
ulottuvuudet
Käyttäytyminen: vaikeus toimia ohjeiden, 
sääntöjen, tavoitteiden tai tilanteiden 
vaatimusten mukaisesti

Työskentely ja oppiminen: vaikeus 
kohdistaa ja ylläpitää tarkkaavaisuutta tehtävän 
kannalta mielekkäästi

Tunteet: hillintä ja ilmaisu



Itsesäätelyn ja toiminnan ohjauksen 
kehittyminen

Ihmiselle muodostuu yksilöllinen tapa 
hahmottaa maailmaa elinkaaren aikana. 
Ympäristö ja geneettinen perimä
vaikuttaa aivojen kehittymiseen.
Vuorovaikutus muovaa aivoja. Aivot 
sopeutuu kulloiseenkin vuorovaikutus  
kenttään. 



Aivot muovautuu selkeästi yli 20 
vuotiaaksi asti. 
Lapsen ja nuoren etuotsalohko ja sitä
myöden toiminnan ohjauksen taidot ovat 
vielä 15- vuotiaana usein sangen 
puutteelliset. 
Keskeistä hyvälle kehitykselle on 
itsesäätelyn muodostuminen. Tämä
tarkoittaa kykyä hallita ja säädellä
tunteita. 



Tunteiden säätelyn onnistuminen luo 
kyvyn joustavaan työskentelyyn ja luo 
pohjan esimerkiksi koulussa 
pärjäämiselle. Hyvä itsekontrolli 
ennustaa ÄO:ää paremmin hyvää
koulusuoriutumista. 
Kivun sieto. 
Syntyy kyky noudattaa sääntöjä, 
kontrolloida sisäisiä impulsseja ja siirtää
mielihyvää tuonnemmaksi. NS



Neuropsykiatrisen potilaan 
itsesäätely

Esimerkiksi ADHD ja Autismin kirjon 
potilailla itsesäätelyn kehittymisessä
huomattavia puutteita.
Joskus kyse on säätelyn ongelmasta 
eikä esimerkiksi tarkkaavaisuus 
häiriöstä.
Vamman tai neurologisen sairauden 
myötä kyky itsesäätelyyn voi heikentyä.



Toiminnanohjaus

Mitä toiminnanohjauksella tarkoitetaan?
– Aivojen otsa- ja ohimolohkot ovat ikään 

kuin toiminnan johtajia, kapellimestari joka 
ohjaa aivojen muissa osissa sijaitsevia 
kielellisiä- ja muistitoimintoja. Nämä
etuosan keskukset käsittelevät sitä tietoa 
mistä tulemme, mihin haluamme mennä ja 
miten ohjaamme itseämme kohti tavoitetta.

Toiminnanohjauksen puutteellisuutta 
pidetään tarkkaavaisuushäiriön 
keskeisenä piirteenä



Toiminnanohjaus
Kyky toteuttaa tavoitteellista toimintaa 
tilanteen vaatimusten mukaisesti.
Kyky säädellä toimintaansa vaatimusten 
mukaisesti
Läheisiä termejä: käyttäytymisen säätely, 
itsesäätely, metakognitio.
Vaiheet: Ennakointi, suunnittelu, joustava 
toteutus sekä toiminnan arviointi suhteessa 
tavoitteeseen ja suunnitelmaan.
Tarkkaavaisuus ja työmuisti osana 
toiminnanohjausta.



Toiminnanohjauksen puutteita
Tarkkaavaisuushäiriöisen on vaikea 
kohdistaa tarkkaavuuttaan olennaiseen ja 
ylläpitää sitä kohteessa riittävän kauan.
Myös toiminnan suunnittelu ja arvioiminen 
suhteessa tehtävien asettamiin 
vaatimuksiin on hänelle vaikeaa. 
Tarkkaavaisuushäiriöisillä on vaikeuksia 
tehtävissä jotka edellyttävät ennakointia 
tai toiminnan joustavaa vaihtamista.



Toiminnan ohjauksen kuntoutus

Ennen kuntoutusta tulee olla 
perusteellinen tutkimus
– Diagnoosi ja liitännäisoireet
– Voimavaratekijöiden kartoitus
– Toiminnan ongelmien huolellinen kartoitus



Tavoitteiden asettaminen
• tavoitteilla keskeinen merkitys ihmisen 

toiminnassa. Eivät aina tietoisia. Kuntoutuksen 
kannalta keskeistä pohtia onko käsitys tavoitteesta 
sama.

Toimintasuunnitelma
• Koostuu osavaiheista ja osatavoitteista. 

Pilkkominen hyvinkin pieniin osiin voi joskus olla 
tarpeellista. Tukee toiminnan alkuun saamista. 
Tapahtumien järjestyksen ymmärtäminen tärkeää.

Suoritus
• Tärkeää että pysytään suunnitelmassa. 

Epämääräinen tavoite tai huonosti jäsennelty 
toimintasuunnitelma saattaa johtaa toiminnan 
mielekkyyden katoamiseen.



Palautteet kuntoutettavalle
Palautteet ohjaavat toimintaa
Tarkkaavaisuushäiriöinen saa normaalia 
enemmän negatiivista palautetta
Palautteen on hyvä olla
– johdonmukaista, säännöllistä, selkeää, 

välitöntä
Myönteinen konkreetti palaute
Kielteinen palaute ja konkreetit 
seuraamukset
Yksi ohje kerrallaan, selkeästi, älä
perustele ja älä nalkuta



Kuntoutuksessa tärkeää

Taitojen ja puutteiden huomioiminen 
Yksilöllisyys
Jäsennyksen luominen tilanteisiin
Jäsennyksen purku taitojen kehittyessä
Vaarana se että kuntouttajasta tulee 
toiminnan ohjaaja
Asiakaslähtöisyys siten että mikä on 
kuntoutettavan oma tavoitteen asettelu



Yleisiä periaatteita

1. Diagnostiikka, huolellinen tutkimus, 
kuntoutuksen perusta. 

2. Seuranta eri taholla kuin kuntoutus.
3. Yksilö ja ryhmäkuntoutusta
4. Yksilöllisyys tärkeä huomioida –

Motivaatio – sopiva haasteellisuus. 
5. Omaisten huomioiminen tärkeää. 

Tiedon keruu ja jakaminen. Yhteistyö
kuntoutuksen onnistumisen edellytys.



Moni-ammatillisuus terveydenhuollossa
Kaikkien kuntoutujan kanssa 
työskentelevien kuuleminen
Vaarana asioiden yksinkertaistaminen
Hoitoketjut


