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▪ Nepsy = neuropsykiatrinen = neurologinen + psykiatrinen

▪ Neuropsykiatriset häiriöt johtuvat aivojen poikkeuksellisesta 
tavasta toimia

▪ Keskushermoston rakenteellisia, toiminnallisia ja 
neurokemiallisia poikkeavuuksia

▪ ADD, ADHD, Tourette, Autismin kirjon häiriöt

▪ Aivovammat

▪ Samantyyppistä oireilua



▪ Uutta voi syntyä vain siitä, että ihmiset 
kohtaavat vieraita asioita ja käsittelevät niitä 
yhdessä.
Filosofi ja psykologi John Dewey

▪ Resilienssi työyhteisössä:

▪ Selviäminen = tasapainon ja toimintakyvyn säilyminen

▪ Ihmissuhteet ovat organisaation toimintaedellytys
▪ Terveet, hyvinvoivat ihmissuhteet mahdollistavat menestyvän 

toiminnan

▪ Muutoksiin sopeutuminen

▪ Muuttuminen = uuden luominen

-> vuorovaikutuksen merkitys!

▪ Luottamus, vastavuoroisuus ja keskinäinen tuki



▪ Nepsyjä yhä enemmän työelämässä, noin 15 %:lla 
suomalaisista jokin neuropsykiatrinen diagnoosi

▪ Rohkeutta ottaa työkokeiluun, palkkkatyöhön, tuettuun työhön 
erilaisia ihmisiä

▪ Jotta paras mahdollinen työ löytyisi, täytyy neurokirjon ottaa 
myös haasteet huomioon

▪ Saada toimiva työyhteisö

▪ Kokemuksia Unicos Oy: työllistää vain autismin kirjon 
henkilöitä

▪ Mahdollistaa töihin tuleminen ymmärtäen kaikille 
ihmisille (Unicos)



▪ Toimiva vuorovaikutus:

▪ jaetut myönteiset tunteet -> auttaa selviämään myös 
ongelmista

▪ Työyhteisön tuen merkitys yksilölle, organisaatio joustaa, 
joustaa myös työntekijä

▪ Työ kertoo myös jatkuvuudesta, tarjoaa mahdollisuuksia 
vaikuttaa asioihin ja kokea onnistumista

▪ Työ tarjoaa kohtaamisia, merkityksellisyyttä, kokemuksen 
pystyvyydestä, kuuluminen ryhmään merkityksellistä

▪ Työ tarjoaa mahdollisuuden arvojen mukaiseen toimintaan

▪ Työ antaa ihmiselle elannon lisäksi rakennetta elämään



▪ Toimiva työyhteisö

▪ Osaajia tekemään työtä

▪ Mahdollisuus tuoda näkyväksi potentiaali

▪ Sitouttaa työntekijöitä

▪ Rikastuttaa työyhteisöä ottamalla töihin erilaisia ihmisiä



▪ Aktiivisuustason hallinnan vaikeus

▪ Keskittymisen vaikeus

▪ Sosiaalisten tilanteiden kömpelyys

▪ Tunnesäätelyn vaikeus

▪ Toiminnanohjauksen haasteet

▪ Keskittyminen tehtävään asiaan

▪ Idearikkaus

▪ "Multitaskaaminen" = useiden asioiden hoitaminen yhtä aikaa

▪ Ns. Boxin ulkopuolinen ajattelutapa



▪ Adhd/add on kehityksellinen neuropsykiatrinen oirekuva
▪ Perussyy aivojen hermosolujen välittäjäaineiden epätasapaino 

ja toimintahäiriöt

▪ Ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus

▪ Vireystaso voi vaihdella päivän aikana
▪ Alivireys
▪ Ylivireys

▪ Oireet näkyvät ja painottuvat yksilöllisesti

▪ ADD:ssa ei yleensä ylivilkkautta

▪ Vahvuuksia:
▪Nopeatempoisuus

▪Luova ajattelu ja ratkaisun kyky

▪Mahdollisuus tehdä useita asioita yhtä aikaa



▪ Keskittymisvaikeus
▪ vaikeus keskittyä pitkään yhteen asiaan (monet henkilöt, joilla on adhd, pystyvät 

kuitenkin keskittymään erittäin hyvin itseään kiinnostaviin asioihin)

▪ Aloittamisen vaikeus
▪ etenkin keskittymistä vaativat, tylsät ja pitkäkestoiset asiat saattavat siirtyä 

kauaskin tulevaisuuteen

▪ Vaikeudet ajan hallinnassa
▪ myöhästely, asiat jäävät viime tippaan, ajankäytön arvioinnin vaikeudet

▪ Heikko suunnitelmallisuus; hyppiminen asiasta toiseen, priorisoinnin 
ongelmat, tekeminen helposti säheltämistä

▪ Heikko pitkäjänteisyys; ensi-innostuksen jälkeen asiat saattavat jäädä 
kesken tai hoitamatta

▪ Vaikeus siirtyä tehtävästä toiseen

▪ Häiriöherkkyys; vaikeus keskittyä, jos ympärillä tapahtuu jotakin



▪ Jatkuva levoton olo

▪ Hakeutuminen vaihteleviin töihin tai extreme-lajien pariin

▪ Nopea kyllästyminen

▪ Kärsimättömyys ja stressiherkkyys

▪ Nopea ärtyminen ja suuttuminen

▪ Nopea päätöksenteko isoissakin elämänasioissa

▪ Taipumus riskialttiiseen käytöksen liikenteessä

▪ Osan voi kääntää vahvuuksiksi työelämässä! Ei vain 
heikkouksia!



▪ Taustalla keskushermoston motorisia toimintoja säätelevien 
hermoverkostojen häiriö

▪ Touretten oireyhtymässä useita motorisia tic-oireita ja vähintään yhtä 
äänellistä tic-oiretta esiintyy yli vuoden ajan.

▪ Tic-oireet ovat nopeita ja tahattomia liikkeitä tai äännähdyksiä, jotka voivat 
esiintyä yksittäin tai sarjoina.

▪ Tavallisimpia yksinkertaisia motorisia tic-oireita ovat esim. silmien räpyttely, 
suun availu, irvistely, kulmakarvojen kohottelu, otsan kurtistelu, nenän 
nyrpistäminen, nieleskely, pään ravistelu, olkapäiden kohauttelu, raajojen 
koukistukset tai vartalon kierrot.

▪ Tavallisimpia yksinkertaisia äänellisiä tic-oireita ovat esim. rykiminen, 
yskähtely, huokailu, niiskutus, maiskuttelu, hyminä tai huudahtelu.

▪ Monimuotoisia äänellisiä tic-oireita ovat puolestaan esim. äkillinen sanojen 
tai lauseiden huudahtelu tai tiettyjen sanojen tai fraasien toistelu.



▪ Autismi on synnynnäinen ja koko elämän mittainen tila, joka ilmenee hyvin 
yksilöllisesti ja sen aiheuttamat toimintarajoitteet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia.

▪ Erityiset hankaluudet kolmella osa-alueella: sosiaalisessa kommunikaatiossa, 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa mielikuvituksessa.

▪ Autismissa on havaittavissa yhteisiä piirteitä, jotka ilmenevät monesti erilaisissa 
sosiaalisissa ympäristöissä ja sosiaalisissa tilanteissa.

▪ Autismiin liittyy myös paljon vahvuuksia ja voimavaroja. Tällaisia ovat mm. hyvä 
keskittymiskyky ja kyky havaita yksityiskohtia sekä ratkaista monimutkaisiakin 
ongelmia ja hyvä oikeudentaju.

▪ Aistitiedon käsittelyn erityispiirteet

▪ Stressiherkkyys

▪ Toiminnanohjaukseen liittyvät erityispiirteet

▪ Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät erityispiirteet



▪ Onnettomuuden seurauksena: esimerkiksi liukastuminen, 
kaatuminen

▪ Tyypillisimpiä oireita ovat voimakas väsymys, muistin häiriöt, 
aloitekyvyn heikkeneminen, toiminnan ja ajattelun 
hidastuminen, sanojen löytämisen vaikeus, tunteiden ja 
käyttäytymisen hallinnan vaikeudet sekä erilaiset fyysiset 
oireet kuten päänsärky, epilepsia ja erilaiset halvausoireet.

▪ Aivovamman jälkitilalla tarkoitetaan tapaturman välittömien 
vaikutusten paranemisen jälkeen ilmeneviä pitkäaikaisia tai 
pysyviä muutoksia.

▪ Aivovamman jälkitilan oireet ovat moninaisia ja yksilöllisiä.



Riittämätön tai epäselvä ohjeistus

Työn sirpaleisuus

Jatkuvat keskeytykset

Liiallinen tietomäärä

Kohtuuton vastuu



Aisteja
kuormittava 
valaistus tai 

äänimaailma

Työtilojen
sopimattomuus ja 

muut puutteet 
työolosuhteissa

Epäselvät
tehtävänkuvat, 

tavoitteet tai 
vastuut

Epäselvä
työnjako



Toimimaton
yhteistyö tai 

vuorovaikutus 
muun 

työyhteisön 
kanssa

Huono
tiedonkulku

Esimiehen
tai 

työtovereiden 
puutteellinen 

tuki

Häirintä, 
syrjintä tai muu 
epäasiallinen 

kohtelu



▪ Haastattelu:
▪ Useita lyhyempiä?
▪ Ketä paikalla?

▪ Etukäteen tietoa, mistä asioista keskustellaan

▪ Itsensä markkinointi haastavaa

▪ Avoimet keskustelut, jos ilmenee haasteita
▪ Esim. Myöhästely, taustasyyn selvittäminen

▪ Työkokeilun kautta, harjoitteluna
▪Esimerkiksi sopivan työajan ja vireystilan etsiminen kokeilujen kautta

▪ Työaikaan huomion kiinnittäminen

▪ Vahvuuksien hyödyntäminen ja niihin keskittyminen, heikkouksien 
minimointi



▪ Perehdyttäessä huomioitava erilaiset oppijat ja tavat muistaa asioita.

▪ Kertomalla, näyttämällä, itse kokeilemalla, videoperehdytys, keskustelu.

▪ Perehdytystä pitkään, uudelleen kerrattavia asioita

▪ Vireystilan huomioiminen

▪ Riittävän pienet osiot. Ei kerralla kaikkea tietoa.

▪ Selkeä sanallinen viestintä: selkokieli

▪ Sanaton viestintä ristiriitaista

▪ ei pidä luottaa siihen, että ihminen ymmärtää ilmeistä ja eleistä (huom! 
sanojen ja eleiden ristiriita)

▪ Ristiriitatilanteet 

▪ aikalisä, mahdollisuus ottaa hetki etäisyyttä. asia kuitenkin selvitettävä ja käytävä läpi

▪ Rutiinit

▪ Tiedottaminen muutoksista selkeästi



▪ Pieniin taukoihin mahdollisuus työpäivän aikana
▪ Työn tauottaminen, esim. pomodora

▪ Keskittymistä parantaviin seikkoihin huomion kiinnittäminen, jos 
työ sen sallii: 
▪ Kuulokkeista musiikkia

▪ Liikkuminen,

▪ Asennon vaihtaminen (istuen, seisoen työn tekeminen, vaihtelu)

▪ Aurinkolasit

▪ Realistisuus
▪ Suunnitelmien laatimiseen tuki!

▪ Tavoitteet ja niiden pilkkominen

▪ Askel kerrallaan työtehtävät/ työtehtävien pilkkominen

▪ Mahdollisuus yhteen asiaan keskittymiseen

▪ Selkeät, mahdollisesti kuvitetut ohjeet



▪ Muistutusten käyttäminen: Laput, hälytykset, muut toimivat tavat

▪ Epäselvien tilanteiden ratkaiseminen
▪ Kysyminen suoraan, esim. Myöhästelyt, yhdessä ratkaisujen 

miettiminen

▪ Palaverikäytännöt
▪ Etänä

▪ Kävelykokoukset

▪ Mahdollisuus jäädä pois esim. kahvitauolta tai työyhteisön 
juhlista.

▪Huolehdittava silti mahdollisuudesta taukoihin!!!

▪Mahdollisuus hiljaisiin hetkiin

▪ Positiivinen palaute ja myönteinen ilmapiiri!



▪ Myönteinen asenne luodaan yhdessä

▪ Syntyy tulkinnoista, mitä tehdään ympärilläsi olevista asioista 
ja tapahtumista

▪ Arvostava silmä

▪ Mihin fokusoit , se kasvaa

▪ Mitä etsit, sitä löydät

▪ Onnistumisista oppiminen

▪ Miten mahdollistetaan onnistuminen?

▪ Elämme niissä kysymyksissä, joita kysymme.



▪ Palautteen tarkoitus on aina auttaa saajaa 
eteenpäin.

▪ Työmotivaatio pysyy yllä ja työyhteisön henki 
hyvänä

▪ Tutkimukset osoittavat, että vahvuutensa 
tunnistavat ja niitä käyttävät ihmiset uskovat 
omiin kykyihinsä muita enemmän

▪ Pois vikojen ja sairauksien keskiöstä, kohti 
piirteitä, jotka olisivat mahdollistavia, 
vahvuuksiin keskittyviä ja korostaisivat 
ihmisyyden positiivisempia piirteitä



Ole avoin

Ole utelias

Ole arvostava

Ole ystävällinen

Ole aito



Jokainen yksilö on arvokas

Jokaisella ihmisellä on taitoja

Erilaisuuden hyväksyminen työyhteisössä

Erilaisten tapojen yhteen sovittaminen tärkeää

Avoin keskustelu ja tilanteiden sanoittaminen

Avoin mieli ja asenne!



▪ https://autismiliitto.fi/autismi/

▪ https://aivovammaliitto.fi/aivovammat/

▪ https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00524 Tic-oireet, 
nykimishäiriöt ja Touretten oireyhtymä

▪ https://www.kaypahoito.fi/hoi50061 ADHD (aktiivisuuden ja 
tarkkaavuuden häiriö)

▪ https://autismiliitto.fi/autismi/

▪ https://www.jopport.fi/2018/10/neuropsykiatriset-hairiot-
rekrytoinnin.html

https://autismiliitto.fi/autismi/
https://aivovammaliitto.fi/aivovammat/
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00524 
https://www.kaypahoito.fi/hoi50061 
https://autismiliitto.fi/autismi/
https://www.jopport.fi/2018/10/neuropsykiatriset-hairiot-rekrytoinnin.html


▪ https://www.vates.fi/media/esitteet/vates_autismikirjo_ja_tyo_digi.pdf

▪ www.vates.fi

▪ https://tttlehti.fi/share/16056/77b350

▪ https://tttlehti.fi/miten-selviytya-adhd-oireyhtyman-kanssa-tyoelamassa/

▪ https://tttlehti.fi/pomodoro-auttaa-keskittymaan/

▪ https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/511998/Lehtonen_Sanna-
Liisa.pdf?sequence=5

▪ Lipponen, Krisse 2020: Resilienssi arjessa

▪ Jäntti, Essi & Savinainen, Riitta (toim.) 2018: Nepsyt Erityistä elämää.

▪ Haastattelu Unicos Oy Jukka Mikkonen 8.3.2022

https://www.vates.fi/media/esitteet/vates_autismikirjo_ja_tyo_digi.pdf
http://www.vates.fi/
https://tttlehti.fi/share/16056/77b350
https://tttlehti.fi/miten-selviytya-adhd-oireyhtyman-kanssa-tyoelamassa/
https://tttlehti.fi/pomodoro-auttaa-keskittymaan/

