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Kehosta aivoihin päin – neurokognitiivisen kehityksen 

portaat https://peda.net/p/salonjoh/pk1j/kehityspsykologia



Arjen

toimintakyky



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

• ohjaava työote ja vahvuuksien kuvaaminen vaikeuksien tai toimintakyvyn heikkenemisen 
rinnalla



Kenelle neuropsykologista kuntoutusta 

suositellaan?

• Kehitykselliset vaikeudet, oppimisen vaikeudet

• Neurologiset oirekuvat: kehitykselliset ja hankitut

• Psykiatriset oirekuvat

• Neuropsykiatriset oirekuvat (kehitykselliset ja hankitut)

• Liitännäisoireet: esim. kipu, komplisoitunut elämäntilanne, oiretiedostuksen puute, 

psyykkisen trauman mukanaan tuoma oireisto, ympäristön riittämätön tuki



Neuropsykologinen kuntoutus

• Olennainen teoreettinen viitekehys:

• tieto keskushermoston ja ääreishermoston yhteistoiminnasta

• tieto yhdistävistä hermoverkkopiireistä ja informaation kulun vastavuoroisuudesta

• tieto aivoedustuksista ja liikesäätelyn rakentumisen hierarkiasta

• FYSIOLOGISEN KONEISTON VIESTIT: KEHO ON VIISAS

• KIPU JA PELKO OVAT HÄLYTYSJÄRJESTELMÄÄMME OHJAAVIA JARRUJA



Neuraalisen kuntoutumisen potentiaali

• aivojen hermoverkoston uudet yhteydet: viejähaarakkeiden (aksoni) 
versominen sekä synapsien (kahden hermosolun liitospinta) toiminnan ja 
rakenteen muuttuminen

• ->hermosolujen väliset uudet yhteydet

• ->oppimista tapahtuu myös hermosolujen sisällä

• synaptinen plastisuus lisääntyy rikastetussa ympäristössä: aktiivinen harjoittelu 
(Tomorova & Blokland 2017)

• yhtenä poikkeuksena on hippokampus (hyvin erikoistunut) / yhteydet muihin 
hermoverkkoihin? (Neves et al. 2008)



Aivojen kuntoutuminen

• jo ajanlaskun alusta kuvattu kognitiivisten häiriöiden kuntoutusta erilaisin 

yrttihoidoin

• maailmansotien jälkeinen aika: luodin tai räjähteen aiheuttaman aivokudoksen 

vaurion kuntoutus

• Niilo Mäki

• esim. afasiapotilaiden kuntoutus



Kuntoutuksen menetelmät: kognitiiviset

• toiminnon palauttaminen

• ->intensiivinen korvaava stimulaatio

• korvaava toiminto ja kompensaatio

• -> käyttöön korvaavat aivoalueet ja –verkostot

• Harjoitteet ja välitehtävät

• Apuvälineiden (kalenteri, PC, puhelin, valokuvat)

• -jalkautuminen käytännön tilanteisiin



Kuntoutuksen menetelmät: Holistiset

• perheen ja läheisten informointi

• psykoedukaatio

• kuntoutujan terapeuttinen kohtaaminen

• oiretiedostuksen ja metakognitiivisten taitojen vahvistaminen

• sairastumiseen tai vammautumiseen liittyvän kriisin työstäminen

• neuropsykoterapia



Kuntoutussopimus

• Yhteiset tavoitteet

• realistisuus ja saavutettavuus

• tarpeiden hierarkia

• motivoituminen

• molemminpuolinen kunnioitus

• välitön ja jatkuva palaute



Vastatunteet kuntoutus- ja ohjaustyössä



Auttajan varjo kuntoutus- ja ohjaustyössä

• ”Auttajana toimiminen antaa mahdollisuuden olla toisen ihmisen 

lähellä ilman todellista läheisyyttä”.
(Lindqvist, 1990)





Potilastapaus

-40-vuotias liikenneonnettomuudessa vammautunut mies

-subduraalihematooma l. akuutti verenkertymä kovan aivokalvon ja aivon 

välissä

-molemminpuoleiset frontobasaalisesti paikantuvat 

pitkien ratojen vaurioitumiseen viittaavat löydökset

->ennen diagnoosia nopea paluu työelämään, epäonnistumiset ja 

uupuminen

https://images.app.goo.gl/8YMAQzb1pskcsTj6A

https://images.app.goo.gl/8YMAQzb1pskcsTj6A


Potilastapaus

• neuropsykologisessa oirekuvassa korostuvat etuaivojen dorsolateraalisten

alueiden vaurioon sopivat toimintakyvyn muutokset sekä oikeanpuoleisen

ohimo-päälakilohkon alueiden ratayhteyksien vauriot



Potilastapaus

*oman toiminnan ohjaamisen vaikeudet



Potilastapaus

*mieleen painamisen heikentyminen,   muistiaineksen sekoittuminen 

(raha-asiat)



Potilastapaus

*näönvaraisen hahmottamisen ja ympäristön havainnoinnin vaikeudet

• suuntaorientaatio, etäisyydet, mittasuhteet



Potilastapaus

• paineensietokyvyn ja impulssikontrollin heikentyminen

• tunnekokemusten käsittelyn muutokset

• KIPU



Potilastapaus

• Oiretiedostuksen kapea-alaisuus



Kuntoutusprosessi

• arjen rutiinit ja ajan hallinta

• apuvälineet

• muistivaikeuksien laajuuden tunnistaminen, tiedostaminen ja hyväksyminen

• toimintakyvyn muutosten (opintojen keskeytyminen, vieraiden kielten 

hallinnan vaikeus, tunnesäätely) käsittely

• ammatillisista suunnitelmista luopuminen ja arkeen sopeutuminen em. 

muutosten asettamien rajoitusten mukaisesti 



Koontia potilastapauksista:

Autismin kirjon häiriöt

• laaja-alaiset kehityshäiriöt

• AS?

• high-functioning autism (HFA)?

• > työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutuksenhaasteet: loogisuus ja rationaalisuus, 

usein valtava tietomäärä – silti merkittävät arjen hallinnan ongelmat



Sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet

https://www.duodecimlehti.fi/duo14588

https://www.autismiliitto.fi/

https://www.duodecimlehti.fi/duo14588
https://www.autismiliitto.fi/


Oman toiminnan ohjaamisen taidot
https://papunet.net/materiaalia/kuvapankki

liikennevalot

punainen-

keltainen-

vihreä 

ajankäytön 

jäsentäjinä

https://papunet.net/materiaalia/kuvapankki


Tunteiden ja käyttäytymisen säätely arjen 

vaatimuksia vastaavaksi

• tunteiden tunnistamisen haasteet tuovat ristiriitoja muiden kanssa 

toimimiseen

• aistiherkkyydet kuormittavat ympäristön ärsykkeiden suodattamista

• aivoväsymys korostuu usein sosiaalisissa tilanteissa



Tunteiden tunnistaminen
https://peda.net/p/virvarantanen/tunnekasvatus/

VRT. suru – masennus -väsymys

https://peda.net/p/virvarantanen/tunnekasvatus/


Itsesäätelyn tukeminen: sosiaaliset tarinat
https://www.eteva.fi/

https://www.eteva.fi/


Toiminnan ennakointi ja suunnittelu

• ”yhden hyvän rutiinin” taktiikka

• -haasteena usein ympäristön joustamattomuus tai tilanteen odottamaton muutos

• -vaatii kuntouttajan / ohjaavan tahon aktiivista osallistumista

• edellyttää useita toistoja

• välitön myönteinen palaute



Kuntoutujan tavoite: itsenäinen asiointi 

kahvilassa (muistamisen, juuttuvuuden ja 

toiminnan ohjaamisen ongelmat)
-valitaanko kahvi vai kahvi maitovaralla?

*kahvi maitovaralla

-otetaanko sama kuppi kuin kahviin ilman maitovaraa?

*otetaan

-painetaanko valintapainiketta kerran vai jatkuvasti?

*kerran

-kassalle:

Hei! Haluan maksaa kahvin maitovaralla.

*siis yksi kahvi?

Ei, vaan kahvi maitovaralla.

*siis mitä..

Siis haluan maksaa kahvin maitovaralla-tuotteen.

*No se on saman hintainen!

Kuntouttaja: Voitko myydä hänelle kahvin maitovaralla, kiitos!



Yhteenvetoa

• realististen kuntoutustavoitteiden asettaminen edellyttää hyvää ja kattavaa diagnostista 
selvittelyä

• tavoitteenasettelu lähtee kuntoutujan yksilöllisistä tarpeista

• motivaation selkiyttäminen on olennaista: ”Kuntoutukseen ei voi pakottaa”

• yhteistyö perheen ja kuntoutujan hoitavan tahon & verkoston kanssa on yksi olennainen 
toimintamuoto

• ryhmä kuntouttaisi joskus yksilökäyntejä paremmin (mutta osa kuntoutujista ei kaipaa 
ryhmää tai muita ihmisiä)

• kuntoutus vaatii usein arkeen jalkautumista: vastaanotolta arjen toimintatilanteisiin

• terapeuttinen allianssi on kuntoutusyhteistyön perusta, samoin kuntoutujan kokemusten 
validointi

• työntekijän omien voimavarojen turvaaminen on myös olennainen osa ammattitaitoa



Kiitos!

https://kumura.fi/

https://kumura.fi/

