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Johdanto

Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt ovat laajentuneen diagnostiikan myötä yleistyneet
2000-luvulla. Jopa 15 % väestöstä kärsii neuropsykiatrisista oireista, jotka useimmiten eivät
näy yksilöstä ulospäin, mutta vaikuttavat päivittäiseen elämään. (Jäntti & Savinainen 2018,
264.) Usein oirekuvaan kuuluu myös arjessa ilmenevät sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet. Neuropsykiatristen häiriöiden yleistymisen vuoksi jokainen hoitotyötä tekevä tulee olemaan sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa neuropsykiatrisista haasteista kärsivän ihmisen kanssa, oli terveydenhuollon yksikkö mikä tahansa. Jo laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, 3§) määrittää sen, että jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään hoitoon ja
kohteluun terveydentilasta riippumatta. Laki ohjeistaa myös siitä, jotta yksilölliset tarpeet
täytyy huomioida hoidossa. Samoin tiedot hoitoon liittyen täytyy tuoda julki ymmärrettävästi
jokaiselle ihmiselle. Lisäksi toimintaamme hoitotyössä ohjaa sairaanhoitajien eettiset ohjeet.
Autismiliiton (2018, 26–27) julkistaman Äärirajoilla mennään -raportin mukaan perheet kohtaavat terveydenhuollon ammattilaisia, joilla ei ole ajantasaista autismiosaamista tai ymmärrystä erityispiirteisen lapsen hoidosta. Vastaajista 42 % koki, että ammattilaisten keskinäinen yhteistyö ei toimi. Neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivän henkilön hoitajaksi sopii
kyselyyn vastanneiden perheiden mukaan sellainen ammattilainen, jolla on riittävästi tietoa
autismista. Hoitotyön ammattilaisen tulee osata myös tunnistaa autismikirjon henkilöiden
tarpeet yksilöllisesti. Sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille täytyy tarjota raportin mukaan aiempaa enemmän koulutusta sekä teoriatietoa autismikirjosta. Raportin tuloksissa
kerrotaan ongelmia olevan myös Suomen palvelujärjestelmässä ja tiedonkulussa. Perheet
kokevat usein tarjotut tukimuodot puutteellisiksi. Joustavuutta perheiden yksilöllisiin tilanteisiin ei useimmiten ole.
Tämä opinnäytetyö käsittelee kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisia asioita hoitotyön ammattilaisen tulee huomioida kohdatessaan kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsiviä henkilöitä hoitotyön eri
ympäristöissä. Tavoitteena on tuottaa narratiivinen kirjallisuuskatsaus kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä. Kirjallisuuskatsauksen aineiston pohjalta tuotetaan itseopiskelumateriaali neuropsykiatrisista oppimis- ja erityisvaikeuksista LAB-ammattikorkeakoulun
Neuropsykiatriset oireyhtymät – opintokokonaisuudelle. Neuropsykiatrisista oppimis- ja erityisvaikeuksista kärsivien kohtaamista ei ole käsitelty LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopinnoissa aiemmin omana kokonaisuutenaan. Sen vuoksi opinnäytetyön tuotos
osana kokonaisuutta on hyvin ajankohtainen ja tärkeä.
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2.1

Mitä on neuropsykiatria?
Neuropsykiatria käsitteenä

Kliininen neuropsykiatria-teoksessa neuropsykiatria määritellään lähestymistapana aivosairauksiin, jotka ilmenevät joko käyttäytymisen muutoksina tai psyykkisinä oireina. Neuropsykiatrinen lähestymistapa ei ole oma kliininen lääketieteen erikoisalansa, vaan siinä yhdistyy
neurologian ja psykiatrian alat. Neuropsykiatrisen ajattelun mukaan psyykkisen oireilun tai
häiriön taustalla on aivojen hermoverkoissa tapahtuva normaalista poikkeava toiminta.
Neuropsykiatrisiksi miellettyjen aivosairauksien taustalla on näin ollen aina jonkunlainen
vaurio tai poikkeavuus. Tyypillisesti neuropsykiatriset häiriöt jaetaan elimellisiin ja kehityksellisiin. Tässä opinnäytetyössä pääpaino on kehityksellisillä neuropsykiatrisilla häiriöillä.
Vaikka neuropsykiatriassa enimmäkseen keskitytään hermoverkkotasoiseen patofysiologiaan, niin usein mielenkiinnon kohteena on myös psykososiaaliset tekijät, aivojen välittäjäaineet eli reseptorit ja geenit. (Vataja 2011a, 16–18.)
Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt
Synnynnäisten eli kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden taustalta löytyy keskushermoston kehitykseen liittyviä neurokemiallisia, toiminnallisia sekä rakenteellisia poikkeavuuksia. Tausta poikkeavuuksilla on neurologinen. Toinen samankaltainen paljon käytetty termi on ”neuropsykologia”, joka taas on fysiologisen psykologian aluetta. Kyseisessä
tieteenalassa käsitellään käyttäytymisen ja hermostollisten prosessien välisiä yhteyksiä.
Osaltaan perimältään neurologiset häiriöt näin ollen aiheuttavat käyttäytymiseen ja havainnointiin liittyviä oireita, jolloin ne ovat useimmiten myös psykiatrisia. (Jäntti & Savinainen
2018, 263.) Oirekuva on aina yksilöllinen. Tämä kertoo siitä, jotta myös psykiatrinen oireilu
voi näkyä joko hyvin paljon tai ei miltei lainkaan. Yksilölliseen oirekuvaan vaikuttaa myös
muun muassa kognitiivisten taitojen kehitys tai sen mahdollinen taantuminen ja ikä (Jäntti
2016, 289).
Nuoremmilla ihmisillä esiintyy usein motorisia ylivilkkausoireita, kun taas iän karttuessa toiminnanohjauksen pulmat saattavat näkyä korostuneemmin. Hyvin usein toiminnanohjauksen pulmat liitetään ensisijaisesti aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöihin. Huomion arvioista on se, että ne ovat usein merkittävässä osassa myös muissa neuropsykiatrisissa
häiriöissä ja erityisvaikeuksissa. Ihmisillä on todettu esiintyvän myös erinäisiä neuropsykiatrisia oireita ilman, että ne riittäisivät diagnoosin saamiseksi. Huomattavan usein samalla
yksilöllä voidaan todeta myös useita erilaisia neuropsykiatrisia häiriöitä samaan aikaan.
(Jäntti 2016, 289–294.) Tavanomaisimpia oireita neuropsykiatrisissa häiriöissä ovat muun
muassa kielellisen viestinnän haasteet, toiminnanohjauksen vaikeudet, tunnesäätelyn
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pulmat sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat. Tyypillisesti kielellisen viestinnän
haasteita on joko puheen tuoton tai ymmärtämisen haasteet. Myös hahmotuskykyyn liittyviä
vaikeuksia voi esiintyä. (Jäntti & Savinainen 2018, 265–266.)
Elimelliset neuropsykiatriset häiriöt
Elimellisen poikkeavuuden taustalla on paikallinen tai degeneraation aiheuttama vaurio aivoissa. Paikallisiin aivovaurioihin liittyy pääsääntöisesti vamma tai halvaus. Degeneraatiossa on taas kyse sairaudesta, joista tyypillisimpiä ovat erilaiset muistisairaudet kuten dementiat, Alzheimerin tauti ja Parkinsonin tauti. Useimmiten neuropsykiatrisia häiriöitä tavataan ikääntyneillä henkilöillä. Miltei jokaisella dementiaa sairastavalla on jossain vaiheessa
sairauttaan neuropsykiatrisia oireita. Aivovauriot aiheuttavat käytöstä, motoriikkaa, tunneelämää sekä kognitiota säätelevien rakenteiden toimintahäiriöitä ja vaurioita. (Vataja 2011a,
17–18.) Joskus taustalla tai osatekijänä voi olla myös erinäiset vakavat, ja pitkäaikaista
psykoottista oireilua aiheuttavat mielenterveyden häiriöt (Juva 2013). Tässä opinnäytetyössä elimelliset sairaudet ovat rajattu pois tuotoksesta, jossa keskitytään tarkastelemaan
tiettyjä kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä. Rajauksesta huolimatta myös elimelliset
neuropsykiatriset häiriöt ovat oleellista huomioida teoreettisessa viitekehyksessä.

2.2

Neuropsykiatristen häiriöiden anatomia ja patofysiologia

Neuropsykiatristen häiriöiden mekanismien ymmärtäminen edellyttää myös ymmärrystä
siitä, kuinka ihmisen aivot toimivat. Näin ollen jokaisen ihmisen, ja erityisesti hoitotyötä tekevän sairaanhoitajan on tarpeen omaksua riittävästi tietoa aivojen kehityksellisistä muutoksista eri ikäkausina. Neuropsykiatristen häiriöiden taustalla olevat neurobiologiset toiminnot sijaitsevat aivojen otsalohkoissa ja limbisessä järjestelmässä. Korkeimpia keskushermoston funktioita muovaavat välittäjäainejärjestelmät, jotka lähtevät aivojen mediaaniselta vyöhykkeeltä. Keskeiset limbisen järjestelmän rakenteet löytyvät aivojen paramediaaninen-limbiseltä vyöhykkeeltä. (Vataja 2011b, 39.)
Otsalohkot ovat ihmisaivojen tilavuudesta 29 %. Kokoero on merkittävä muiden nisäkkäiden
otsalohkoihin verraten. Laajuuden takia niillä on myös luonnollisesti muihin aivojen osiin
eniten yhteyksiä. Tämä mahdollistaa sen, että otsalohkoille saapuva tieto on jo prosessoitua. Koon takia laajat yhteydet muualle aivojen osiin mahdollistaa myös sen, että alueella
voi integroitua mahdollisimman paljon erilaista informaatiota, joka mahdollistaa ihmisen tarkoituksenmukaisen säätelyn, käyttäytymisen, motoriikan ja tunnetilojen osalta eri tilanteissa. Multimodaalisten toimintojen mahdolliset häiriöt tai vauriot vaikuttavat usein kokonaisvaltaisesti otsalohkopiireihin, joka selittävää neuropsykiatrisilla potilailla tavattavia tyypillisimpiä oireita. (Vataja 2011b, 40.)
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Paralimbinen järjestelmä jakautuu hippokampaaliseen ja orbitofrontaaliseen piiriin. Näissä
järjestelmissä ilmenevät häiriöt liittyvät myös useaan neuropsykiatriseen häiriöön. Hippokampaalisen paralimbisen piirin tehtävänä on motivaation ja tarkkaavaisuuden säätely. Hippokampaalisella piirillä on myös merkittävä tehtävä muistijälkien ehdollistamisessa ja vahvistamisessa. Muistijälkien leimautumista tapahtuu tiedostamattomasti ja tietoisesti. Orbitofrontaalinen paralimbinen piiri jakautuu kahtia mediaaliseen ja lateraaliseen. Mediaalisessa piirissä tapahtuu muun muassa aistinvaraisen informaation prosessointia sekä sosiaalisten sääntöjen tietoisuuden ohjelmointia. Lateraalisen orbitofrontaalisen piirin tehtävänä
on kognitiivinen kontrolloiminen ja aistinvaraisen tiedon prosessointi. (Vataja 2011b, 39.)
Kolmas, uloin ja kehittynein on supralimbinen vyöhyke. Siihen kuuluu talamuksen alueita
suurin osa aivojen sensorisesta ja motorisesta kuorikerroksesta. Vyöhykkeellä on monta
merkityksellistä funktiota neuropsykologian näkökulmasta. Kognitiiviset toiminnot, opitut taidot sekä kielelliset toiminnot sijaitsevat supralimbisellä vyöhykkeellä. Tämä alue säätelee
lisäksi motoriikan monimutkaisia toimintoja. Sosiaalisiin sääntöihin sopiva tunnetilojen säätely tilanteen edellyttämällä tavalla tapahtuu myös uloimmalla vyöhykkeellä. Supralimbiselle
vyöhykkeelle kuuluu myös niin kutsuttu korkeimman tason kehitys. (Vataja 2011b, 39.)
Myös välittäjäaineiden vaikutuksista neuropsykiatriseen oireiluun on saatu näyttöön perustuvaa tietoa. Noradrenaliinin vähentyminen hermostossa aiheuttaa ihmiselle masennusta ja
tarkkaavaisuuden vaikutuksia. Vastaavasti lisääntynyt vaikutus voi aiheuttaa aggressiivisuutta, ahdistuneisuutta ja kiihtyneisyyttä. Serotoniinin vaje voi aiheuttaa muun muassa aggressiivisuutta, ahdistuneisuutta, impulsiivisuutta, itsetuhoisuutta, masennusta ja katalepsiaa. Liiallinen serotoniini taas voi kiihtyneisyyden lisäksi laukaista deliriumin, manian tai
psykoosin. Dopamiinin vähentynyt vaikutus voi näkyä anhedoniana, akatisiana, kognitiivisina pulmina, masennuksena sekä parkinsonismina. Liialliseen dopamiinin eritykseen taas
liittyy mahdollisuus addiktioiden syntyyn, mania, psykoosit, nykimisoireet ja hyperkinesia.
Asetyylikoliinin vähentyminen aiheuttaa hermostossa tyypillisesti muistivaikeuksien lisäksi
apaattisuutta, keskittymisongelmia, harhanäkyjä ja deliriumia. Liiallinen asetyylikoliinin
määrä voi lisätä aggressiivisuutta, kiihtymistä ja masennusta. (Vataja 2011b, 42–43.)
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Oppimis- ja erityisvaikeudet

Yleistä oppimis- ja erityisvaikeuksista
Kehitykselliset oppimisen erityisvaikeudet ilmenevät kielellisissä taidoissa, kirjoittamisessa,
lukemisessa, laskemisessa tai muissa kognitiivisissa toiminnoissa. Esiintyvyys oppimisen
erityisvaikeuksilla on Suomessa keskimäärin 5 %. Erityisvaikeuksia nämä pulmat ovat silloin, kun ne ovat odottamattoman suuria muuhun kognitiiviseen kapasiteettiin ja kehitystasoon verraten. Erityis- ja oppimisvaikeuksien taustalla näkyy vahvasti perinnölliset tekijät.
Ne eivät selity muina neurologisina tai psykiatrisia sairauksina. Taustalla ei ole todettu ilmenevän vammaa, kielitaidon tai opetuksen puutteita. Suomessa oppimisvaikeuksista käytetään myös käsitettä oppimiskyvyn häiriöt. Nämä vaikeudet ovat osa psyykkisen kehityksen häiriöitä. Tausta häiriöillä on neurobiologinen. Tyypillisimmin oppimiskyvyn häiriöistä
erotetaan kehityksellinen kielihäiriö, kehityksellisen koordinaatiohäiriö sekä kirjoittamisen,
laskemisen ja lukemisen erityisvaikeudet. Huomattavan usein oppimisvaikeuksista kärsivällä yksilöllä esiintyy useita oppimiskyvyn häiriöitä yhtä aikaa. Tämä vaikuttaa osaltaan
häiriöiden kokonaisesiintyvyyteen. (Haapasalo & Nukari 2011, 235.)
Kehityksellisten oppimisvaikeuksien jatkuvuus aikuisikään saakka on ollut yleinen mielenkiinnon kohde. Tutkimustietoa aiheesta ei ole vielä kovin laajasti saatavilla. Muun muassa
Talvitien (2016) pro gradun tulokset osoittavat, että lapsuudessa ilmenneet nopean nimeämisen vaikeudet näkyvät aikuisiässä lukutarkkuuden ja lukusujuvuuden vaikeutena. Tällaiset asiat vaikuttavat myös olennaisesti yksilön henkiseen hyvinvointiin ja elämänvalintoihin.
Erityisesti huomioimatta jääneet oppimisen erityisvaikeudet altistavat sekundaarisille neuropsykiatrisille oireille. Tuolloin neuropsykiatriseen oirekuvaan voi kuulua muun muassa ahdistusta, vuorovaikutustaitojen pulmia, itsetunto-ongelmia, masennusta, stressiä ja uupumusta. (Haapasalo & Nukari 2011, 235.)

3.1

Tyypillisimmät oppimiskyvyn häiriöt

Kehityksellinen kielihäiriö
Kehityksellisen taustan omaava kielen kehityksen häiriö vaikuttaa yksilön osallistumiseen,
vuorovaikutukseen sekä toimintakykyyn useimmiten merkittävästi. Kehityksellisten kielihäiriöiden esiintyminen Suomessa on lieväasteiset häiriöt mukaan lukien noin 7 %. Näin ollen
kyseessä on määrällisesti kliinisesti merkittävä häiriö. Toisaalta puheen kehityksen viivästymää on arvioitu esiintyvän jollain tapaa jopa 19 %:lla lapsista. Tämän häiriön tunnistaminen arjessa voi olla erityisen haastavaa. Erityisesti ennen tukitoimien aloitusta arjen vuorovaikutuksessa näkyvät haasteet voivat aiheuttaa psykiatrista oireilua. Lapsi voi olla muun
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muassa vetäytyvä, levoton, huonosti käyttäytyvä tai kärsiä keskittymisen vaikeuksista.
(Käypä hoito 2019b.) Tämän vuoksi kielelliset erityisvaikeudet on syytä huomioida erillisenä
osana neuropsykiatristen häiriöiden joukossa.
Tyypillisin oirekuva häiriössä on kielen tai puheen kehityksen poikkeama. Joskus kyseessä
voi olla myös viivästymä. Konkreettisimmin se ilmenee kielellisten ilmauksien tuottamisessa
tai ymmärtämisessä. Pulmia voi ilmetä myös molemmilla edellä mainituilla osa-alueilla yhtä
aikaa. Hyvin tavanomainen oire on puheen epäselvyys. Sen taustalla on sananlöytämisen
vaikeuksia, muuntuneita tai virheellisiä sanahahmoja ja taivutuspäätteitä. Joskus lapsi saattaa tuottaa puheessaan sanoja, jotka ovat liikaa puheen ymmärrettävyyden kannalta. Vaihtoehtoisesti lapsen puheen sisällöstä voi puuttua myös joku ymmärretyksi tulemisen kannalta oleellinen seikka. (Käypä hoito 2019b.)
Huomionarvoista on se, että kehityksellisestä kielihäiriöstä kärsivän oirekuva muuttuu muiden neuropsykiatristen erityisvaikeuksien tapaan iän myötä. Kielelliset taidot arjessa kehittyvät pääsääntöisesti pärjäämistä edellyttävälle tasolle. Puheesta tulee aiempaa ymmärrettävämpää. Ikätasoa haastavampana usein myöhemmin näyttäytyy edelleen haasteet monimutkaisten käsitteiden ja lauseiden ymmärtämisen saralla. Tuolloin ongelma voi näkyä
myöhemmin opiskelu- tai aikuisiässä vaikeutena oppia eritoten arjen ulkopuolella ilmeneviä
uusia käsitteitä ja sanoja. Kouluikäisellä voi ilmetä lapsena todetun kehityksellisen kielihäiriön ohessa ilman muita diagnooseja muun muassa toiminnanohjauksen pulmia, vuorovaikutustaitojen puutteita ja tunne-elämän vaikeuksia. (Käypä hoito 2019b.)
ICD-11-luokituksen mukaan kehityksellisessä kielihäiriössä (DLD) lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity ikätasoisesti tai yhteneväisesti muun kognitiivisen kehityksen kanssa.
Useimmiten kielihäiriössä lapsen ensimmäiset sanat ovat ilmaantuneet ikätason mukaan,
mutta myöhemmin kehittyvän lausetasoisen puheen tai sanavaraston kehityksen saralla ilmenee viivästymää. Kehityksellisen kielihäiriön taustalla olevia mekanismeja ei vielä täysin
tunneta. Tällaisen häiriön taustan perimmäisenä syynä ei ole neurologinen vamma tai sairaus. Perimmäisiä syitä eivät myös ole pelkästään ympäristötekijät, tunne-elämän ongelmat
tai aistitoimintojen häiriöt. Tästä huolimatta kehityksellisissä kielihäiriöissä joku edellä mainituista seikoista voi olla osatekijänä, joten näitä seikkoja ei tule sulkea pois. Valtaosassa
kielellisistä häiriöistä on todettu olevan taustatekijänä geneettistä alttiutta tai etiologisia riskitekijöitä, mikäli perheessä ilmenee oppimisvaikeuksia tai kielenkehityksen haasteita. Mikäli epäily kielellisestä vaikeudesta herää, lapsi tai nuori tulee ohjata viivyttelemättä puheterapeutin arvioon. (Käypä hoito 2019b.)
Sairaanhoitajan on hyvä huomioida se, että jo lieväasteiset kielelliset häiriöt näkyvät usein
myös hoitotyön vuorovaikutustilanteissa. Ymmärtämisen molemminpuoliset haasteet ovat
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erityisen usein nähtävissä silloin, kun lapsen kanssa kommunikoi joku hänelle uusi henkilö.
Lapsi ei välttämättä esimerkiksi osaa kertoa hoitoa vaativista terveydellisistä ongelmista
siten, että viesti välittyisi perille myös hoitohenkilökunnalle. Käytännössä ilmenevä esimerkki voi olla muun muassa, jotta kouluikäinen lapsi osaa kertoa olevansa flunssainen.
Samalla hän ei osaa sanoittaa korva- tai nielukipua ääneen, vaikka nämä oireet olisivat juuri
silloin merkittävästi hänen vointiinsa vaikuttavia tekijöitä. Tuolloin uhkana on se, että oikeat
hoitoa vaativat ongelmat jäävät tutkimatta ja lapsi lähetetään potemaan flunssaa kotiin,
vaikka hänellä voi olla oikeasti esimerkiksi ärhäkkä otiitti. Joskus kielen kehityksen häiriöstä
kärsivän yksilön voi olla haastavaa noudattaa saamiaan ohjeita päättelykyvyssä ilmenevien
haasteiden vuoksi. (Käypä hoito 2019b.)
Kehityksellinen koordinaatiohäiriö
Kehityksellisen koordinaatiohäiriö DCD:n esiintyvyys on noin 5–6 % kouluikäisistä lapsista.
Konkreettisimmin häiriö näkyy vaikeutena oppia ja suunnitella uusia motorisia taitoja. Hyvin
tyypillisesti häiriö näkyy myös vaikeutena tuottaa sujuvasti ja tarkasti koordinoituja motorisia
liikkeitä. Vaikeudet ovat nähtävissä useimmiten ensimmäisistä ikävuosista lähtien. Pulmia
voi esiintyä hieno-, karkea- ja visuomotoriikkaa edellyttävissä toiminnoissa. Vaikeudet voivat haitata ikätasoisiin liikunnallisiin aktiviteetteihin osallistumista. Koordinaatiohäiriön tuomat haasteet voivat vaikuttaa myös arjen omatoimisuutta vaativissa taidoissa selviämiseen.
Usein kehityksellisen koordinaatiohäiriön ohella todetaan myös muita neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Hienomotoriikan vaikeudet, tarkkaavaisuuden häiriöt sekä viivästynyt puheen ja kielen kehitys ovat hyvin tavallisia liitännäisoireita. (Lano & Pihko 2019.)
Kehityksellisen koordinaatiohäiriön oirekuvaan voi liittyä jotain seuraavista asioista. Juoksu,
kiipeily, yhdellä jalalla seisominen tai hyppääminen, pyöräily ja pallon kiinniotto voi olla työlästä. Muuan muassa vaatteiden pukeminen, kengännauhojen solmiminen, saksilla leikkaaminen, palikoilla rakentaminen, kuvioiden jäljentäminen tai käsin kirjoittaminen saattaa olla
vaikeaa. Kätisyys saattaa jäädä vakiintumatta tai se saattaa vakiintua viiveellä. Viiveellä
vakiintuminen tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että kätisyyden vakiintuminen tapahtuu yli 4
vuoden iässä. Lisäksi koordinaatiohäiriöstä kärsivällä voi olla tasapainovaikeuksia esimerkiksi käännöksissä tai portaissa liikkuessaan. Kompurointia, törmäilyä asioihin, juoksun tai
hyppyjen joustamattomuutta, voimankäytön säätelyn haasteita ja tavaroiden pudottelua voi
esiintyä. Osalla koordinaatiohäiriöstä kärsivistä itsenäisesti kävelemään oppimisen taito on
kehittynyt viiveellä. (Lano & Pihko 2019.)
Häiriön taustalla oleva hypoteesi on tällä hetkellä seuraava. Kehityksellisestä koordinaatiohäiriöstä kärsivällä henkilöllä on haasteita muodostaa ja varastoida sisäisiä mielikuvia motoristen toimintojen ja liikesarjojen liikemalleista. Vaihtoehtoisesti hänellä voi olla myös
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vaikeuksia käyttää tehokkaasti liikesarjan aikaisia proprioseptisiä palautteita liikesarjan toteuttamiseen ja korjaamiseen. Edellä mainitut seikat heijastuvat muun muassa koordinaatiokykyyn, liikkeiden automatisoitumiseen, motoriseen oppimiseen ja tasapainon hallintaan.
Myös kehitykselliseen koordinaatiohäiriöön on todettu muiden neuropsykiatristen häiriöiden
tapaan liittyvän poikkeavuutta aivojen rakenteessa sekä toiminnassa. Vaikeudet ovat pitkäkestoisia, mutta eivät eteneviä. Osalla lapsista motoriset vaikeudet jatkuvat nuoruus- ja aikuisikään. (Lano & Pihko 2019.)
Kirjoittamisen, laskemisen ja lukemisen erityisvaikeudet
Usein erityisvaikeudet kirjoittamisessa ja lukemisessa ilmenevät yhtä aikaa. Tuolloin vaikeuksista voidaan käyttää käsitettä lukihäiriö. Toisaalta on todettu myös sellaisia häiriöitä,
joissa näitä pulmia on vain toisella osa-alueella. Tuolloin kirjoittamisen vaikeudesta käytetään käsitettä dysgrafia, ja lukemisen vaikeudesta käsitettä dysleksia. (Lyytinen 2018.) Suomalaisissa tutkimuksissa dysleksia on todettu 5–10 %:lla lapsista (Peltomaa 2014, 33). Matemaattisten taitojen oppimisessa ilmenevien haasteiden yhteydessä puhutaan dyskalkuliasta. Tämä häiriö vaikuttaa myös visuomotoriikkaan ja avaruudellisen hahmottamisen taitoon. Dyskalkuliaa on todettu noin 5–7 %:lla koululaisista (Räsänen 2012.) Hoitomuotona
jokaisella edellä mainitulla erityisvaikeudella on erityisopetus (Lyytinen 2018).
Kehityksellisten kirjoittamisen, laskemisen ja lukemisen erityisvaikeuksien tausta on neurobiologista alkuperää. Lukivaikeudelle tyypillistä on sanantunnistuksen haasteiden lisäksi lukemisen perustaidon ja oikeinkirjoituksen heikkoudet. Vaikeuksien taustalla on heikkoudet
kielen fonologisten osataitojen saralla. Fonologiset osataidot ovat tuolloin kognitiivisista kyvyistä ja tehokkaasta opetuksesta huolimatta epäodotuksenmukaiset. Tämä voi johtaa luetun ymmärtämisen haasteisiin. Vaikeudet sanantunnistuksessa voi johtaa myös vähäiseen
lukemiseen vapaa-ajalla, joka haittaa yksilön tietomäärän kasvua ja sanavaraston kehitystä. Kirjoittamisen erityisvaikeudessa haasteena on kirjoitustaidon kehittymisen vajaus,
joka ei selity alhaisella älykkyydellä, näkökyvyn puutteellisuudella tai riittämättömällä opetuksella. Kirjoittamisen erityisvaikeus yksinään ei liity lukemisen erityisvaikeuteen, vaan se
voidaan diagnosoida myös erikseen. (Peltomaa 2014, 31.) Dyskalkuliassa eli laskemiskyvyn häiriössä vaikeudet tulee esiin avaruudellisessa hahmottamisessa, visuomotoriikassa,
numerotajussa, numeroiden sijoittautumisessa sekä niiden järjestyksen hallitsemisessa.
Kuitenkin häiriön vaikeusasteen mukaan myös tämän häiriön oirekuva on yksilöllinen (Lyytinen 2018).
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3.2

Oppimisvaikeuksien neuropsykiatriset oireet

Edellä mainitut kielelliset kirjoittamisen, laskemisen ja lukemisen erityisvaikeudet vaikuttavat yksilöllisesti näkyen muun muassa työmuistin rajallisuutena. Tuolloin uusien asioiden
mieleen painaminen voi olla hyvin haastavaa. Useimmiten lapsena todetut erityisvaikeudet
näkyvät usein puhumisen ja puheen ymmärtämisen haasteina vielä aikuisiässä. Tämä vaikuttaa osaltaan yksilön oman toiminnan kontrolloimiseen ja säätelyyn. (Haapasalo & Nukari
2011, 236.) Tämä näkyy arjen elämässä myös muun muassa haasteina molemminpuolisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Näin ollen se on huomionarvoinen seikka myös
hoitotyössä. Kielellisten oppimisvaikeuksien osalta on havaittu, että usein niiden liitännäisenä ilmenee myös psyykkisiä vaikeuksia. Osassa psyykkisistä häiriöistä kielellisen häiriön
on todettu olevan puhkeamisen osatekijänä. Psykiatrisilla avohoidon potilailla todetaan
merkittävän usein myös jonkinasteinen kommunikaatioon tai kielen kehitykseen liittyvä erityisvaikeus. (Haapasalo & Nukari 2011, 238.)
Kommunikaatio-ongelmat hankaloittavat yksilön ulospäin suuntautumista. Tuolloin sosiaalisten taitojen kehittäminen on normaalia haasteellisempaa. Keskustelukumppanin huomioonottaminen voi olla puutteellista. Tämä voi johtaa osaltaan joskus sosiaalisten taitojen
vaikeuksiin. Omien tuntemuksien sanoittaminen voi olla osalle kielellisiä häiriöitä sairastavista jopa mahdotonta. Se voi aiheuttaa turhautumista tai väärinkäsityksiä puolin ja toisin.
Turhautuminen voi johtaa myös aggressiivisuuteen ja hyperaktiivisuuteen. Kielellisiin pulmiin liittyy käytöshäiriöitä ei-kielellisiä vaikeuksia enemmän. Kielellisistä vaikeuksia kärsivän on haasteellista käsitellä joutuisasti sosiaalista ja kielellistä informaatiota. (Haapasalo
& Nukari 2011, 238.)
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4
4.1

Muita kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä
Autismikirjon häiriöt

Autismikirjo käsitteenä
Autismin kirjo on joukko hyvin erilaisia laaja-alaisia kehityksellisiä häiriöitä. Nykykäsityksen
mukaan autismin kirjon häiriöitä esiintyy 0,6–1 %:lla lapsista. Autismikirjon häiriön omaavalla henkilöllä oirekuva on hyvin vaihteleva. Yhdistäviä tekijöitä ovat poikkeavuudet aistien
säätelyssä, epätavalliset käyttäytymismuodot sekä sosiaalisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen haasteet. Useimmilla autismin kirjon oireita omaavilla henkilöillä on tavanomaisesta poikkeavia kiinnostuksen kohteita. (Rantala 2016, 16–17.) Autisteista jopa 70–75 %
on älyllisesti kehitysvammaisia. Asperger-piirteisellä henkilöllä taas kykyprofiili on hyvin
epätasainen vaihtelun ulottuessa lievästä älyllisestä kehitysvammaisuudesta lahjakkuuteen. Oireyhtymien tyypillisin toteamisikä vaihtelee. Autismissa oireet tulevat esiin usein jo
lapsuuden varhaisissa vaiheissa. Lievemmissä häiriöissä diagnoosi voidaan todeta joskus
vasta aikuisiällä. (Tani ym. 2011, 216.)
Autismikirjon häiriöihin ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Häiriö on taustaltaan neurobiologinen, mutta spesifistisiä syitä ei tiedetä toistaiseksi. Joskus aivotoiminnassa olevalle häiriölle löydetään syy. Tuolloin taustalla on useimmiten keskosuuteen liittyviä ongelmia, kromosomipoikkeavuus tai särö-X-oireyhtymä. Perintötekijöiden osuus autismin puhkeamisessa on merkittävä. (Vanhala 2018.) Arkea voidaan kuitenkin helpottaa, kasvua ja kehitystä tukea sekä oireita hoitaa useilla eri keinoilla. Pitkäaikainen moniammatillinen kuntoutus on usein tarpeen. Kuntoutus tulee toteuttaa aina yksilöllisesti. Kuten myös muissa neuropsykiatrisissa haasteissa, niin myös autismikirjon häiriön ohessa voidaan diagnosoida
mm. tarkkaavaisuuden häiriöitä, epilepsiaa, erilaisia psyykkisiä häiriöitä, kielellisiä häiriöitä
ja oppimisvaikeuksia. (Vanhala 2018.)
Autismin kirjon häiriön oireita omaavien henkilöiden kognitiivisten toimintojen erityispiirteistä
on löydetty runsaasti näyttöön perustuvaa tietoa. Tyypillisesti ensimmäisinä elinvuosina
esiintyy viivettä jaetun tarkkaavuuden kehityksessä. Usein havaitaan ongelmia myös kielellisissä toiminnoissa. Kielellisten toimintojen haasteet heijastuvat myös sosiaalisen kommunikaation kehityksen saralle. Kielellisissä ongelmissa esiintyy tyypillisesti viivettä, ja ongelmat ovat vaikeustasoltaan vaihtelevia. Lievemmissä muodoissa esiintyy muun muassa puhekielen käytön ja ymmärtämisen pulmia. Vaativimmissa häiriöissä voi ilmetä haastavia semanttisen prosessoinnin häiriöitä. (Tani ym. 2011, 219.)
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Autismi
Autismi todetaan pääsääntöisesti varhaislapsuudessa ennen kolmatta ikävuotta. Häiriö on
pysyvä. Muiden neuropsykiatristen häiriöiden tapaan oirekuva on yksilöllinen, vaikka iän
myötä myös autismin oirekuva voi muuttua. Keskimäärin 30 %:lla autistisista lapsista ilmenee taantumista kielen kehityksen saralla 1,5–2-vuotiaana. Tuolloin jo aiemmin opitut sanat
voi jäädä pois käytöstä, ja katsekontaktia syntyy aiempaa vähemmän. Varhaisen leikki-iän
aikana on havaittu myös päänympäryksen kasvun kiihtymistä noin 30 %:lla autisteista. Päänympäryksen kasvu tasoittuu myöhemmin. (Vanhala 2018.)
Selkeimmin autismin poikkeavuus näkyy usein sosiaalisessa kanssakäymisessä. Lapsi
viihtyy paljon omissa oloissaan. Eleiden, ilmeiden ja katsekontaktin käyttö on tavanomaista
vähäisempää. Myös jaetun tarkkaavaisuuden kohdalla ilmenee poikkeavuutta. Tuolloin autistinen henkilö ei seuraa katseella jotain toisen henkilön osoittamaa asiaa. Jäljittelykyky on
poikkeava. Autistisen henkilön on haastavaa asettua toisen henkilön asemaan. Kielen kehityksessä ilmenee myös haasteita. Vuoropuhelutaidot ovat poikkeavat. Puhuttu kieli voi
olla poikkeavaa tai se puuttuu kokonaan. (Vanhala 2018.)
Kiinnostuksen kohteet ovat hyvin intensiivisiä. Usein ne kohdistuvat itsepintaisesti yksityiskohtiin. Arjessa ilmenevät muutokset tuntuvat autistisesta henkilöstä sietämättömältä. Käsien ja vartalon liikkeet voi näyttää kaavamaisilta. Rooli- ja mielikuvitusleikit ovat haastavia.
Joskus autistisilla ilmenee pelkoja, aggressiivisuutta tai itsensä vahingoittamista. Osalla on
myös uni- tai syömishäiriöitä. Suoritusprofiili on epätasainen. Ei-kielellinen taso on pääsääntöisesti kielellistä parempi. (Vanhala 2018.) Autisteista noin 70–75 % on älyllisesti kehitysvammaisia (Tani ym. 2011, 217).
Diagnoosin perustana on autismille tyypilliset poikkeavuudet. Kliinisen tutkimuksen tulee
olla huolellista. Osana diagnosointia tulee olla strukturoidun havainnoinnin ohella moniammatillisessa yhteistyössä tehdyt arvioinnit ja haastattelut. Autismiin ei ole parantavaa lääkettä. Mahdollista aggressiivisuutta ja unihäiriöitä voidaan hoitaa muun muassa melatoniinilla tai toisen polven psykoosilääkkeillä. Parhaiten autistisen lapsen ja hänen läheistensä
elämän mielekkyyteen voidaan vaikuttaa kokonaisvaltaisen kuntoutuksen avulla. (Vanhala
2018.)
Muut autismikirjon häiriöt
Tyypillisimmin muu autismikirjon häiriö on oirekuvaltaan samankaltainen, kuin aiemmin
omana diagnoosinaan ollut Aspergerin oireyhtymä. Oirekuva on monilta osin samankaltainen kuin autismissa, mutta vain lievempänä. Eniten yhtäläisyyksiä on kommunikaatiotaitojen haasteellisuudessa. Aistisäätelyn vaikeudet ovat tyypillisiä myös muissa autismikirjon
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häiriöissä. Haasteet voi näkyä yksilöllisistä tekijöistä riippuen tunteiden säätelyssä tai aistien ali- ja yliherkkyyksinä. Parantavaa lääkehoitoa ei ole olemassa. (Tani ym. 2011, 216–
222.) Katsekontaktissa oleminen on hyvin epäluontevaa. Kommunikoidessa eleet ja ilmeet
ovat vähäisiä. Hyvin usein Asperger-ominaisuuksia omaavat henkilöt puhuvat monotonisesti käyttäen kirjakieltä tai käyttäen muulla tapaa omaperäisiä ilmauksia. Eniten autismista
AS:n oirekuva eroaa siinä, että kielelliset ja älylliset toiminnot eivät pääsääntöisesti ole ASpiirteiselle henkilölle erityisen haastavia. Lieviä tai kohtalaisia haasteita voi esiintyä. Nämä
henkilöt ovat usein hyvin omaehtoisia omien intensiivisten kiinnostusten kohteiden kanssa.
Tämä saattaa näkyä sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteina. Kykyprofiili on epätasainen,
ja vaihtelua ilmenee lievästä kehitysvammaisuudesta lahjakkuuteen. (Vanhala 2018.)
AS-piirteet näyttävät säilyvän läpi elämänkaaren. Oirekuva muuttuu ajan saatossa myös
muissa autismikirjon häiriöissä. Erityisesti lapsuuden jälkeen usein selkeimmin tulevat esiin
vaikeudet prosessoida menetyksiä sekä käsitellä negatiivisten elämänkokemuksien haasteita. Tällaiset oireet altistavat depressiolle, heikolle suoriutumiselle työssä tai opinnoissa ja
sosiaaliselle eristäytymiselle. Vaikka useimmilla AS-oireista kärsivällä voidaan jossain vaiheessa elämää todeta joku psykiatrinen häiriö, niin psykoottisuutta heillä ei esiinny muuta
väestöä enemmän. (Tani ym. 2011, 216.)
Tarkemmin määrittelemätön autismikirjon häiriö on kliinisesti merkittävä siksi, että sitä käytetään paljon myös Suomessa. Diagnoosiin päädytään useimmiten silloin, kun henkilöllä on
paljon haastavia autismikirjon oireita useammalla osa-alueella mutta autismin kriteerit eivät
täyty. Kuntoutuksen ja ohjauksen tarve voi osalla diagnoosin saaneista olla hyvin samankaltainen, kuin autisteilla. (Vanhala 2018) Usein autismikirjon häiriöiden ohella todetaan
myös muita neuropsykiatrisia häiriöitä. Hyvin tyypillisesti lievemmissä tarkemmin määrittelemättömissä autismikirjon häiriöissä korostuu myös aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriölle tyypilliset toiminnanohjauksen haasteet. Tämä voi johtaa muun muassa ADHD:n rinnakkaisdiagnoosiin. Ongelmat voivat näkyä esimerkiksi toiminnan aloittamisen, organisoinnin ja suunnittelun vaikeuksina. Käytännössä toiminnanohjauksen haasteet näkyvät myös
jumiutumisena sekä päätöksenteon vaikeutena. Diagnosointiin oman haasteensa tuo, jos
toiminnanohjauksen haasteet ovat vaarassa jäädä huomiotta kompensoivien kielellisten
päättelytaitojen vuoksi. (Tani ym. 2011, 221.)
Myös lievemmissä autismikirjon häiriöissä tuen tarve on usein laaja-alaista. Tämä vaatii
autismin tapaan moniammatillista yhteistyötä ja asiakkaan huomioimista kokonaisvaltaisesti. Useimmiten autismikirjolla oleva henkilö tarvitsee lapsuuden jälkeen tukea elämän
nivel- ja liitosvaiheissa. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa lapsuudenkodista pois muutto
sekä opiskelu- ja työelämän aloitus. Lääkinnällisen kuntoutuksen lisäksi on tärkeää
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huomioida, jotta autismin kirjon häiriöistä kärsivä henkilö saa riittävästi tukea muun muassa
kouluttautumiseen, asumiseen, taloudenhoitoon ja työllistymiseen. (Tani ym. 2011, 222.)

4.2

Tarkkaavaisuuden häiriöt ADHD ja ADD

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden kehityksellisen häiriön ADHD:n oirekuvassa näkyy tyypillisimmin impulssikontrollin vaikeudet, tarkkaavaisuuden haasteet sekä ylivilkkaus.
ADD:ssä taas ylivilkkausoireet puuttuvat. Oireet voivat esiintyä joko erikseen tai yhtä aikaa.
(Jäntti 2016, 289.) Esiintyvyyden laajuudesta riippumatta oireet heikentävät jollain tapaa
yksilön toimintakykyä. Vaikutus voi näkyä koko loppuelämän ajan. Tarkkaavaisuuden häiriöitä voidaan todeta niin lapsuudessa, nuoruudessa kuin myös aikuisiällä. Esiintyvyys väestössä vaihtelee eri määritelmien ja tutkimuksien mukaan 4–10 % välillä. Käypä hoito-suosituksen (2019a) mukaan alle 18-vuotiailla häiriön esiintyvyys on keskimäärin 3,6–7,2 %. Aikuisväestössä esiintyvyys on suosituksen mukaan meta-analyysista riippuen 2,5–3,4 %.
Yleisin ADHD:n esiintymistapa on painottunut tarkkaamattomuuteen. Harvinaisin esiintymistapa taas on yliaktiivis-impulsiivinen. Tästä huolimatta eniten diagnosoidaan häiriöitä,
joissa edellä mainitut esiintymistavat yhdistyvät. Kuten neuropsykiatrisille häiriöille on tyypillistä, myös aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden oirekuvan vaikeusastetta myöten voi muuttua aikojen saatossa. Hyvin usein ADHD:stä kärsivällä todetaan samanaikaisesti myös
muita neurologisia tai psykiatrisia oireita. (Jäntti 2016, 289.) Oirekuvan haasteellisuuteen
vaikuttaa merkittävästi yhdessä biologisten ja sosiaalisten ympäristötekijöiden kanssa perimä (Käypä hoito 2019a).
ADHD:n patofysiologiset syyt eivät ole vielä täysin selvillä. Tästä huolimatta magneettikuvauksilla ja diffuusiotensorikuvauksella (MRI) on jo saatu paljon hyvää tietoa ADHD-diagnoosin omaavien aikuisten ja lasten aivojen toiminnasta sekä rakenteesta neuronormaalien
verrokkien löydöksiin nähden. Erot ovat selkeimpiä silloin, kun ADHD-diagnoosin saaneita
henkilöitä tarkastellaan ryhmätasolla. Yksilötasolla eroavaisuudet eivät riitä diagnostiikkaan. Useimmiten eroavaisuudet havaitaan frontostriataalisessa verkostossa. Poikkeavuuksia on havaittu myös frontolimbisissä, frontocerebellaarisissa ja frontoparietotemporaalisissa yhteyksissä. Lisäksi diffuusiotensorikuvat ovat osoittaneet, että ADHD-diagnoosin saaneilla henkilöillä esiintyy myös neuronormaaleihin verraten enemmän eroavaisuuksia aivojen valkeassa aineessa olevissa fronto-striato-cerebellaariradoissa. (Voutilainen 2016.)
ADHD-diagnosoiduilla henkilöillä on todettu myös normaalia verrokkia pienempiä tilavuuksia harmaassa aivoaineessa. Pienempää tilavuutta esiintyy kokonaisuudessaan ylipäätään
aivoissa. Sama ilmiö on havaittu parietaali- ja prefrontaalialueilla, jotka säätelevät
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tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta. Edellä mainituilla aivoalueilla on myös todettu normaalia ohuempia aivokuoria. (Voutilainen 2016.) Ilmiöön liittyy myös hermosolujen välittäjäaineiden noradrenaliinin, serotoniinin sekä dopamiinin epätasapaino. ADHD:stä kärsivillä
on todettu myös poikkeavuuksia aivokuoressa, otsalohkossa, tyvitumakkeissa, limbisessä
järjestelmässä ja pikkuaivoissa. Usein ADHD:n liittyy myös aivojen energiavaje vähentyneen verenvirtauksen, aktivaation sekä glukoosiaineenvaihdunnan poikkeamien myötä.
(Jäntti 2016, 290.)

4.3

Touretten oireyhtymä

Touretten oireyhtymän oirekuvaan kuuluu jo lapsuudessa alkaneet motoriset nykimisoireet.
Diagnoosiin vaaditaan myös äänellisiä nykimisoireita. Oireet ovat monimuotoisia ja vaihtelevia. Oireet syntyvät tiedostamattomasti. (Leppämäki & Savikuja 2017, 30.) Äänellisten ja
motoristen nykimisoireiden ei tarvitse esiintyä yhtä aikaa. Diagnosoitavassa häiriöissä nykimisoireita tulee esiintyä päivittäin. Touretten oireyhtymän pitkäaikaisen tic-häiriön diagnoosiin vaaditaan, että oireita on ollut yli vuoden ajan. Pitkäaikaisia, diagnoosiin oikeuttavia
nykimisoireita esiintyy hieman tutkimuksesta riippuen 1–10 %:lla lapsista. (Leppämäki &
Savikuja 2017, 42–43.) Kliininen neuropsykiatria-teoksessa kerrotaan nykimisoireita esiintyvän varhaiskasvatus- ja ala-asteikäisistä jopa 24 %:lla. Näin ollen voi todeta motoristen
nykimisoireiden olevan melko yleisiä. (Rintahaka 2011, 227.) Jotta nykimisoireista kärsivällä voidaan todeta kehityksellinen Touretten oireyhtymä, oireiden on täytynyt alkaa ennen
18 vuoden ikää. Tyypillisimmin ensin havaitaan motoriset oireet jo ennen kouluikää. (Leppämäki & Savikuja 2017, 42–43.)
Useimmiten ensin havaitaan kasvojen alueelta lähtevä yksinkertainen motorinen tic-oire.
Tällaisia oireita ovat esimerkiksi nenän nyrpistäminen, silmien levittäminen tai räpyttely tai
muut suun liikkeet mukaan lukien irvistely. Aikanaan oireet siirtyvät kasvoilta myös muualle
kehoon. Myöhemmin oireilua havaitaan tyypillisesti myös kaulalla, ylävartalossa ja alaraajoissa. Aluksi hyvin yksinkertaiset oireet muuttuvat häiriön edetessä selkeimmiksi. Ilmi voi
tulla muun muassa kasvojen moniosaisia liikesarjoja, hypähdyksiä sekä raajojen ojentelua.
Useimmiten motoriset tic-oireet esiintyvät yksinään 1–2 vuotta, kunnes mukaan tulee myös
äänellisiä tic-oireita. (Leppämäki & Savikuja 2017, 42–43.)
Äänelliset tic-oireet ovat usein alkuun myös hyvin yksinkertaisia. Havaittavissa on muun
muassa yksinkertaisia tavuja, niiskutusta, rykimistä ja vingahtelua. Myöhemmin äänelliset
oireet voi myös monimutkaistua. Tuolloin havaittavissa on kokonaisia hokemia, lauseita tai
sanoja. Joskus oireet esiintyvät murahteluna, huudahduksina tai räjähdysmäisenä ääntelynä. Harvinaisemmat tic-oireiden ilmenemismuodot ovat kopropraksia tai koprolalia. Kopropraksiassa Tourettea sairastava matkii toisten liikkeitä rivon lisähöysteen kera.
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Korpolaliassa taas Tourettea sairastava yksilö puhuu säädyttömiä ilmauksia käyttäen. Tuolloin Touretten oireyhtymä on tyypillisesti kestänyt jo useita vuosia. (Leppämäki & Savikuja
2017, 31–43.)

4.4

FASD

Fetaalialkoholioireyhtymäkirjo eli FASD tarkoittaa joukkoa erilaisia aivojen ja elimistön rakenteellisia poikkeamia. Poikkeamien taustalla on sikiöaikainen alkoholialtistuksen tuottamat vauriot. FASD on yleisin estettävissä olevista sikiöaikana kehittyneistä vaurioista. Länsimaalaisten tutkimusten mukaan FASD-oireyhtymän ilmaantuvuus on 1–5 %. Oireyhtymän
diagnosointi edellyttää varmistusta siitä, että alkoholialtistus on tapahtunut. Asian voi varmistaa muun muassa lähiomainen, viranomainen tai äiti itse. Sikiöaikana alkoholille altistuneet henkilöt tarvitsevat moniammatillista hoitoa, kuntoutusta ja seurantaa. Hoidon tulee
olla tavoitteellista ja pitkäaikaista. Lapset ja nuoret tarvitsevat lisäksi hyvin usein myös sosiaalihuollon erilaisia tukitoimia. (Autti-Rämö 2018)
Fetaalialkoholioireyhtymälle ei ole sovittu toistaiseksi kansainvälisiä yhteneväisiä kriteereitä. Suomessa diagnostiset kriteerit perustuvat kotimaiseen tutkimukseen ja IOM:n kriteereihin. Oireyhtymä on jaoteltu neljään eri ryhmään. ARND tarkoittaa monimuotoista keskushermoston toimintahäiriötä ilman tyypillisiä kasvonpiirteitä. PFAS:lle on tavanomaista oireyhtymälle tyypilliset kasvonpiirteet ja kasvuhäiriö tai monimuotoinen keskushermoston
toimintahäiriö/mikrokefalia. ARBD tarkoittaa alkoholialtistuksen aiheuttamia epämuodostumia. Tunnetuin ryhmä on todennäköisesti FAS. Tuolloin lapsella on todettavissa kaikki klassisen oireyhtymän kriteerit. Näitä ovat muun muassa aivojen kasvuhäiriö, häiriölle tyypilliset
kasvonpiirteet sekä monimuotoinen keskushermoston pysyvä toimintahäiriö. (Autti-Rämö
2018)
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5

Itseopiskelumateriaali

Verkko-oppimateriaali ja tietokäsitys
Yksi keskeisimpiä ulottuvuuksia oppimisprosessissa on siihen liittyvä tietokäsitys. Se kuvaa
tapaa, millaisena tietämisen ja tiedon luonne koetaan oppimistapahtuman aikana. Nykytiedon mukaan Suomessa saatavat tietokäsitykset ovat hyvin perinteisiä erityisesti painetun
tiedon osalta. Perinteistä on se, jotta tarjottu tieto tuodaan esille mahdollisimman selkeästi
ja valmiina. Oppija tarvitsee tuolloin tiedon kanssa toimimiseen vain muistamiskykyään. Mikäli oppimateriaali tuodaan kirjallisuudesta suoraan sellaisenaan verkkoon, niin tietokäsitys
pysyy perinteisenä myös tulevaisuudessa. (Paavola ym. 2011, 44.)
Pedagogiikan kehittymisen kannalta voi olla mielekästä kehittää verkko-oppimateriaalia,
joka ohjaa yksilön tietokäsitystä asiantuntijamaiseen suuntaan. Asiantuntijamaiseen tietokäsitykseen kuuluu lukuisia elementtejä. Oppija osallistuu tiedolliseen toimintaan koko persoonallaan. Tuolloin tiedonmuodostuksen tukena käsitellään myös kysymyksiä. Opiskeluun
suhtaudutaan innokkaasti, ja tietoa rakennetaan sosiaalisissa prosesseissa. Tietoa arvioidessa huomioidaan myös sen käyttötarkoitus ja millaisessa muodossa se on saatavilla. Oppiessa huomioidaan erilaisia lähteitä, ja niiden välisiä suhteita. Tiedon historia ja muuntuvuus on myös aiheellista huomioida. Tietoa käsitellään suhteessa sen kontekstiin ja taustoihin eikä omana irrallisena kokonaisuutena. Työskentelyssä arvioidaan oppimisen lisäksi
myös tietoa taustoineen. (Paavola ym. 2011, 44–45.)
Verkko-oppimateriaalin tietokäsityksen kehittäminen
Verkko-oppimateriaalien laatua käsittelevässä julkaisussa kerrotaan myös konkreettisia ehdotuksia tietokäsityksen kehittämiseksi Suomessa. Tiedolla on oltava aina lähde, oli tiedon
esittämisen muoto mikä tahansa. Kuka on esittänyt tiedon aiemmin? Milloin ja missä tieto
on syntynyt? Oppimateriaalissa on hyvä kuvailla myös historiaa ja taustaa opittavien asioiden saralta. Tarjotun tiedon lisänä voi tarjota linkkejä ja viittauksia muihin lähteisiin oppijoiden ymmärryksen laajentamiseksi. Osana tietoa on hyvä kertoa mahdollisuuksien mukaan
aidoista ilmiöistä, jotka liittyvät aiheeseen olennaisesti. Käsitteellisen ja teoreettisen tiedon
ohella voi tarjota myös käytännön esimerkkejä aiheesta. (Paavola ym. 2011, 47–48.)
Oppimateriaalin tarjoamaa tietoa voi jäsentää muun muassa erilaisten kysymysten, ongelmien ja tehtävien avulla. Ongelmat voivat olla joko oppijan tai verkko-oppimateriaalin laatijan pohtimia. Myös vaihtoehtoiset ratkaisut tehtävissä ovat aiheellista huomioida. Kehitystä
tukevassa verkko-oppimateriaalissa on olennaista kuvata aihepiirin tietoon liittyvän historian kehitystä, teoreettisia kehitysaskelia ja keskeisiä tieteellisiä löydöksiä. Toisaalta myös
tietoa uusista mahdollisista hankkeista voi sisällyttää työhön. Hyvässä oppimateriaalissa
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voi esittää myös kysymyksiä. Näin voidaan kannustaa opiskelijoita pohtimaan kysymyksiä
tai ongelmia aiheen tiimoilta. Oppimateriaalissa voidaan esittää myös tietoa, josta on olemassa erilaisia, mahdollisesti ristiriitaisia tulkintoja. Samat asiat voidaan esittää halutessaan usealla eri tavalla. Myös yksittäisen tiedon ja laajempien kokonaisuuksien välistä yhteyttä voidaan avata. (Paavola ym. 2011, 49–50.)
Tietoa e-oppimateriaaleista
Ilomäki (2012) on todennut, vaikka nykypäivänä e-oppimateriaalin käyttö on yleistynyttä,
niin siitä huolimatta digitaalisen oppimateriaalin käyttö ei ole aina pedagogisesti erityisen
mielekästä. Paikoitellen eri opiskelualoilla on edelleen pulaa sähköisistä oppimateriaaleista.
Digitaalisen teknologian käyttö osana opetusta vaihtelee edelleen organisaatioittain. Käsitettä e-oppimateriaali on aiheellista selkeyttää myös tässä yhteydessä. Oppimateriaaleja on
muun muassa erilaiset kurssit, tietolähteet ja oppaat. Myös harjoitusohjelmat, mallinnusohjelmat, simulaatiot sekä oppimispelit ovat yleistyneet viime vuosina. E-oppimateriaalia voi
olla myös blogit ja wikit, mikäli ne esittelevät opetussuunnitelmien kannalta merkittävää aineistoa. Muita tyypillisiä, usein osana kursseja olevia e-oppimateriaaleja ovat erilaiset esitykset materiaaleineen, aihetta esittelevät demonstraatiot, avoimet harjoitukset tai tehtävät
ja oppimista arvioivat materiaalit. (Ilomäki 2012, 8–9.) Tyypillisin oppimista arvioiva e-oppimateriaali on oletettavasti sähköinen tentti.
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6

Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisia asioita sairaanhoitajaopiskelijoiden tulee
huomioida kohdatessaan kehityksellisistä neuropsykiatrisista haasteista kärsiviä henkilöitä
eri hoitotyön ympäristöissä. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ajankohtaisen näyttöön
perustuvan tiedon pohjalta kirjallisuuskatsaus. Katsauksen ohella opinnäytetyön tuotoksena on tehty itseopiskelumateriaali keväällä 2021 toteutuvalle LAB-ammattikorkeakoulun
Neuropsykiatriset oireyhtymät-opintokokonaisuudelle. Verkko-oppimateriaali pohjautuu
ajankohtaisimpaan näyttöön perustuvaa tietoa oleviin hoitotyön suosituksiin. Materiaalista
käy ilmi, millaisia neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia on olemassa, ja kuinka nämä vaikuttavat yksilön toimintakykyyn. Verkko-oppimateriaalin tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä,
kuinka oppimis- ja erityisvaikeudet voi vaikuttaa yksilön kommunikaatioon arjessa hoitotyön
tilanteet mukaan lukien. Kirjallisuuskatsauksen ja tuotoksen toivotaan edistävän tulevien
sairaanhoitajien valmiuksia kohdata kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
kärsiviä henkilöitä eri hoitotyön ympäristöissä.
Opinnäytetyötä ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset:
1. Mitkä tekijät vaikuttavat neuropsykiatrista häiriötä sairastavan henkilön hoitoon?
2. Millaisilla keinoilla sairaanhoitaja voi edistää hoidon sujuvuutta neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivän asiakkaan/potilaan kanssa?
3. Millainen on monipuolinen itseopiskelumateriaali?
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7

Opinnäytetyön toteutus

7.1

Tutkimusmenetelmänä kirjallisuuskatsaus

Metodikirjallisuuden perusteella kirjallisuuskatsaukset jaetaan kolmeen erilaiseen päätyyppiin. Tällaisia päätyyppejä ovat meta-analyysin lisäsi systemaattinen ja kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Lisäksi nämä päätyypit voidaan jakaa alatyyppeihin. Tässä opinnäytetyössä
päätyyppinä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka voidaan jakaa integroituvaan sekä narratiiviseen katsaukseen. Kirjallisuuskatsaus antaa mahdollisuuden tarkkailla aineistoa erilaisissa tutkielmissa ilman, että sitä tarvitsee seuloa erityisen systemaattisesti. Yleiskatsauksen lisäksi narratiivinen kirjallisuuskatsaus voidaan toteuttaa myös kommentoivana tai
toimituksellisena. Kommentoivan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on useimmiten keskustelun herättäminen. Synteesi voi olla tuolloin näkökulmiltaan hyvin subjektiivinen. Toimituksellinen kirjallisuuskatsaus on usein lyhyehkö, kenties journalismia työkseen tekevän henkilön laatima. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkun tietyn aiheen tai
teeman tukeminen. Aineisto voi olla tuolloin laajuudeltaan hyvin suppea. (Salminen 2011,
6–7.)
Tämän opinnäytetyön toteutustapa on narratiivinen yleiskatsaus. Se on yksi tavanomaisimmista kuvailevan kirjallisuuskatsauksen muodoista. Näin ollen työssä tutkittavan ilmiön tai
aiheen kuvaus voidaan toteuttaa myös laaja-alaisesti. Samalla tutkittavan aiheen tai ilmiön
ominaisuuksien luokittelu mahdollistuu. Yleiskatsaus sopii ajankohtaisen tiedon tuottamiseen tietylle kohderyhmälle. (Salminen 2011, 6–7.) Käytännön hoitotyössä kuvailevat kirjallisuuskatsaukset sopivat mainiosti kliinisen tiedon kokoamiseen (Kangasniemi ym. 2013,
292). Tällainen tutkielma on oikein toteutuessaan helposti luettavissa (Salminen 2011, 6–
7). Joskus tutkimuskysymykseen vastaaminen ei ole mahdollista muun tieteellisen kirjallisuuden avulla. Tuolloin tarkasteltavalle ilmiölle keskeisintä ei ole sen yleisyys tai näytön
aste. (Kangasniemi ym. 2013, 293.)
Kirjallisuuskatsauksien kuvataan jäsentyvän neljään eri vaiheeseen. Näitä ovat aineiston
valitseminen, kuvailun rakentaminen aiheesta, tutkimuskysymyksien määrittely ja tuloksien
analysointi. Edellä mainitut tutkimuskysymykset ovat keskeisimmässä roolissa koko katsausprosessin ajan. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa on muun tyyppisiin katsauksiin
verraten vähintään yksi spesifinen ominaisuus. Menetelmän neljä edellä mainittua vaihetta
etenevät osin yhtenäisesti koko prosessin ajan tutkimuskysymyksestä kuvailun tarkasteluun. Kuvailevissa kirjallisuuskatsauksissa tutkimuskysymys voi olla tarpeen mukaan laaja,
mikäli ilmiötä on tarpeen tarkastella useammasta näkökulmasta. (Kangasniemi ym. 2013,
292–295.)
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7.2

Aineiston tiedonhakuprosessi

Tässä opinnäytetyössä tietoa hakiessa on tarpeen kartoittaa, millaista aineistoa kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien kohtaamiseen liittyen on julkaistu aiemmin.
Näin ollen hakusanoja määritettäessä asiasanat laadittiin yhden tutkimuskysymyksen pohjalta PICo-menetelmän avulla. Menetelmässä tulee näkyä potilas- tai asiakasryhmä, käsite
ja konteksti. (Siltanen ym. 2020, 12–13.) Tässä opinnäytetyössä potilasryhmänä on neuropsykiatrista häiriötä sairastava, mielenkiinnon kohteena potilaan kohtaaminen ja kontekstina hoitotyö. Tutkimuskysymyksien määrittelyn lisäksi tiedonhaun perustaksi määriteltiin
sisäänotto- ja poissulkukriteerit, jotka ovat näkyvillä taulukossa 1.
Aineiston kerääminen kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa
Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkimuskysymys ja sen pohjalta laaditut asiasanat
ohjaavat tutkimusta tekevää henkilöä aineiston valinnassa. Jotta tutkimuskysymyksiin on
mahdollista vastata analyysi-vaiheessa, aineiston tulee ehdottomasti olla mahdollisimman
reliaabelia. Aineistolähtöisyyden lisäksi tutkimusmenetelmässä korostuu luonne, joka tähtää ymmärtämiseen. Tuolloin analyysi ja aineiston valinta tapahtuvat osittain limittäin. Aineistoa valittaessa tulee huomioida, että jokaisen alkuperäistutkimuksen rooli on vastata
jollain tapaa tutkimuskysymykseen. Analysoidessa tarkastellaan muussa sitä, miten tutkimukset avaavat, jäsentävät, kritisoivat tai täsmentävät tutkimuskysymystä. Mikä on tutkimusten näkökulma ja abstraktiotaso. Tarkastella tulee myös sitä, kuinka alkuperäistutkimukset ovat suhteessa muuhun valittuun kirjallisuuteen. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston riittävyyden määrää tutkimuskysymyksen laajuus. (Kangasniemi ym. 2013,
295.)
Kuvailevissa kirjallisuuskatsauksissa voidaan valita käytettävä aineisto joko eksplisiittisesti
tai implisiittisesti. Molemmissa toimintatavoissa aineisto haetaan näyttöön perustuvista lähteistä. Tapojen raportointitapa ja systemaattisuus poikkeavat toisistaan. Implisiittistä valintaa käytettäessä katsauksessa ei raportoida erikseen valintaan mahdollisesti käytettyjä sisäänotto- tai poissulkukriteereitä tai tiedonhakuun valittuja tietokantoja. Aineiston valinnan
luotettavuus ja osuvuus osoitetaan argumentaation vakuuttavuudella raportin tekstissä.
Tuolloin osana aineistoa kuvattaessa huomioidaan käytettyjen lähteiden valinta ja lähdekritiikki. Tämä voi tapahtua muun muassa esittelemällä valittuja lähteitä valintaperusteineen
suhteessa tutkimuskysymyksiin. (Kangasniemi ym. 2013, 295.) Tässä opinnäytetyössä kirjallisuuskatsauksen aineisto on valittu eksplisiittisesti.
Eksplisiittinen valinta raportoi aineiston valintaprosessin vaiheet pitkälti samalla tapaa kuin
systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa. Tuolloin aineiston valinta kuvataan verrattain
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tarkasti. Tuolloin narratiivisen kirjallisuuskatsauksen haut tehdään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoin erilaisista sähköisistä tietokannoista ja manuaalisesti valituista lehdistä. Tiedonhaussa hyödynnetään aineiston aika- ja kielirajauksia. Systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta eksplisiittinen valinta eroaa siten, jotta aineisto ei perustu ainoastaan
aika- ja kielirajauksiin ja rajattuihin hakusanoihin. Rajauksista on mahdollista poiketa prosessin aikana, mikäli se on merkityksellistä tutkimuskysymykseen vastaamisen osalta. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineistoa koottaessa keskeinen painoarvo on juuri aikaisemman tutkimuksen sisällöllisellä valinnalla, eikä niinkään ennalta asetettujen ehtojen
mukaisella hakemisella. Tämä tarkoittaa sitä, että valittua aineistoa tulee reflektoida jatkuvasti suhteessa tutkimuskysymykseen. Tuolloin tutkimuskysymys ja siihen vastaamaan valittu aineisto tarkentuvat läpi katsauksen prosessin. (Kangasniemi ym. 2013, 295–296.)
Systemaattisessa katsauksessa luotettavuuden perustana on kirjallisuushakujen eteneminen yksityiskohtaisesti. Katsauksessa käytetty aineisto voi olla menetelmällisesti keskenään hyvin erilaista. Erilaisten käsitteellisten ja teoreettisten tutkimusten käyttö on tyypillistä. Käytetyt tieteenalat, aineiston julkaisuvuodet sekä lähestymistavat voivat olla toisistaan poikkeavia. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa voidaan käyttää tutkimusartikkeleiden lisäksi muita artikkeleita, mikäli se on kirjallisuuskatsauksen kysymyksenasettelun kannalta. Taulukoinnin käyttö aineiston valinnassa ei ole pakollista kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa. Taulukointi sopii hyvin tiedon haussa valittujen lähteiden tuottaman sisällön tarkasteluun suhteessa muuhun työhön valittuun aineistoon ja tutkimuskysymyksiin. Taulukoissa voidaan myös jäsentää ja arvioida aineistoa. Tutkittavan ilmiön kannalta olennaisten
tutkimuksien valinnassa voi auttaa myös avainajatusten kuvauksen tai tiivistelmän tekeminen. (Kangasniemi ym. 2013, 295–296.)
Tiedonhaun strategia
Opinnäytetyössä käytettyä aineistoa etsittiin LAB Primo-palvelun kautta löytyvistä tietokannoista. Hakukoneiksi valittiin Cinahl, PubMed ja Medic. Cinahl on kansainvälinen hoitotieteen ja hoitotyön viitetietokanta, joka sisältää myös terveydenhuollon hallintoa ja koulutusta
käsittelevää aineistoa. Tietokantaan on linkitetty myös keskeisten hoitotieteellisten lehtien
kokotekstiartikkeleita. PubMed on tietokanta, jota ylläpitää Yhdysvaltain terveysviraston ja
Yhdysvaltain kansallisen lääketieteellisen kirjaston alaisuudessa toimiva National Center
for Biotechnology Information. Medic-viitetietokantaa tuottaa Helsingin yliopisto. Tutkimuksia haettiin jokaisesta edellä mainitusta tietokannasta englanniksi ja suomeksi. Hakuprosessin alussa todettiin, että tiedonhaussa voi olla tarpeellista käyttää hakusanoina myös
muita kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyviä käsitteitä. Tällaisia käsitteitä on
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muun muassa DLD, SLI, ASD ja Autism. Aineiston valinnan tueksi määritettiin hakuprosessin alussa myös sisäänotto- ja poissulkukriteerit (Taulukko 1)

Sisäänottokriteerit

Poissulkukriteerit

Aihe käsittelee kehityksellisiä neuropsykiatri-

Aihe käsittelee elimellisiä neuropsykiatrisia

sia häiriöitä

häiriöitä

Aineisto on julkaistu vuosina 2010–2020

Tutkimus on julkaistu ennen vuotta 2010

Kehityksellisistä neuropsykiatrisista kärsivän

Tutkimus käsittelee neuropsykiatristen häiriöi-

vuorovaikutuksen haasteet hoitosuhteessa tai

den hoidossa käytettäviä lääkkeitä

muissa ympäristöissä on osa aineistoa
Tutkimus on vertaisarvioitu

Artikkeli on AMK opinnäytetyö

Aineisto on luettavissa koulun sisäisen verkon

Aineisto ei ole saatavilla koulun tietokantojen

ulkopuolella

kautta

Tutkimus ei ole saatavilla kokotekstinä

Tutkimuksesta on saatavissa vain tiivistelmä

Tutkimus on suomen-, ruotsin- tai englannin-

Aineiston käyttö on maksullista

kielinen

Taulukko 1: Aineiston sisäänotto- ja poissulkukriteerit

LAB Primon perushakua käytettäessä tuloksia löytyi 25. Viisi ensimmäistä hakutulosta rajautui välittömästi pois siksi, koska ne olivat ammattikorkeakoulussa tehtyjä toiminnallisia
opinnäytetöitä. 16 muuta lähdettä rajautuivat pois niiden käsitellessä joko elimellisiä taustaa
olevia neuropsykiatrisia tai psyykkisiä häiriöitä. Tutkimukseen valikoitui yksi ruotsalainen
artikkeli, jossa tutkittiin vanhempien kokemuksia psykiatristen tai neuropsykiatristen lasten
hoidosta. (taulukko 2) Medicissä aiheeseen sopivat hakutulokset olivat pääsääntöisesti samoja joka hakukerralla.
PubMedissä suomen kielellä hakutuloksia ei löytynyt. Englannin kielellä tuloksia löytyi 10.
Harmillisesti kaikki tulokset liittyivät elimellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin. Näin hausta ei
saatu käyttökelpoista aineistoa mukaan otettavaksi. Koska tulokset olivat myös tutkitun aiheen kannalta niukkoja, PubMedissä tehtiin lisähaku käyttäen termejä learnin* and disabilit*. Juurisyynä näille uusille hakusanoille oli löytää tutkimustietoa, jota voisi hyödyntää kirjallisuuskatsauksen lisäksi myös verkko-oppimateriaalissa. Hakuosumia löytyi 19. Valitettavasti myös tässä haussa sopivaa aineistoa löytyi sangen niukasti. Kaksi hakutulosta otettiin
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mukaan aineistoon. (taulukko 2) Lisäksi Cinahl-tietokannassa tehtiin kaksi hakua edellä
mainituilla rajauksilla.

Tietokanta

Rajaukset

Hakusana

Osumat Analyysiin sopivaksi todettu
lähde

LAB Primo

2010–2020, saata- neuropsykiatr*
villa verkossa, vertaisarvioidut kausijulkaisut

Medic

2010–2020, vain neuropsychiatric
0
kokotekstit, asia- AND disorder
sanojen synonyymit käytössä,
suomi, englanti
neuropsykiatr* AND
22
2010–2020, vain häiriö
kokotekstit, asiasanojen synonyymit käytössä
2010-2020, free full (neuropsykiatr*)
0
text, english, finn- AND (häiriö)
19
ish, nursing jour(neuropsychiatric)
nals
AND (disorder)
2
2010-2020, free full
text, english, finn- (learnin*) AND (disaish, nursing jour- bilit*)
nals
(learnin*) AND (disa2010-2020, free full bilit*)
text, english, finnish, biography

Koskentausta, T., Koski, A., Tani,
P. 2018.

2010-2020, full
neuropsykiatr* AND 0
text, english, finn- häiriö
13
ish
neuropsychiatric
2010-2020, full
AND disorder
text, english, europe, peer reviewed

-

Pubmed

Cinahl

25

Nunstedt, H., Johansson, M.,
Gebremariam, T. 2014.

Koski, A., Suomela, J. 2017.
Korhonen, L., Tani, P. 2016.

Tingle, John. 2018.
-

-

Taulukko 2: Tiedonhakuprosessi

7.3

Kirjallisuuskatsauksen sisällönanalyysi

Yleistä analysoinnista ja kuvailusta
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ydin on käsittelyosan rakentuminen. Osan tavoitteena on
vastata esitettyyn tutkimuskysymykseen laadullisena kuvailuna, jonka tuottaa valittu aineisto. Samalla uusien johtopäätösten teko on mahdollista. Kuvailussa analysoidaan ja
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yhdistetään sisältöä eri tutkimuksista. Aiempien tutkimuksien tulkitseminen kuvailussa voi
johtaa uusien tulkintojen syntymiseen ilman alkuperäisen tiedon muuttumista millään tapaa.
Uudet tulkinnat syntyvät yhdistelemällä aiempia tutkimuksia muuhun tietoon, jonka tulee
olla myös tutkielman aiheen kannalta olennaista. Analysoitu tieto luodaan omaksi kokonaisuudekseen. Näin ollen kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa analyysi ei ole raportti tai tiivistelmä alkuperäisaineistosta. Sen sijaan pointtina on vertailla aineistoa sisäisesti analysoiden sen heikkouksia ja vahvuuksia. Lisäksi aineistosta voi tehdä myös laajempia päätelmiä. (Kangasniemi ym. 2013, 296.)
Kirjallisuuskatsauksen kuvailun rakentaminen tutkimuskysymyksen mukaan koostuu useamman erilaisen laadullisen aineiston analyysimenetelmän pohjalta. Merkittävin tekijä katsausta tehtäessä on synteesin luominen. Tuolloin tiedonhaussa valitusta aineistosta haetaan sellaisia asioita, joilla on tutkittavan ilmiön kannalta merkitystä. Nämä valitut asiat ryhmitellään sisällölliseksi kokonaisuudeksi. Sisältö voidaan rakentaa eri tavoin tutkimus-kysymykseen nojautuen. Ilmiöitä voidaan kuvata joko kategorioittain tai teemoittain. Kuvailu voi
tapahtua myös suhteessa teoreettiseen lähtökohtaan, kategorioihin tai käsitteisiin. Esittämistapa voi olla hierarkkisesti, kronologisesti, prosessina tai rakenteena. Kuvailussa voidaan myös tarkastella valittuja tutkimuksia joko teoreettisesti ja metodologisesti erillisinä
osina teoreettisesti, tai sitten metodologisesti ja teoreettisesti yhtä aikaa. (Kangasniemi ym.
2013, 296–297.)
Kirjallisuuskatsauksissa voidaan käyttää laadullisten menetelmien lisäksi myös kuvailevia
määrällisiä menetelmiä. Tuolloin voidaan laskea esimerkiksi merkityksellisten sisältöjen tai
teemojen esiintyvyyttä. Laskennan perusteella voidaan tämän jälkeen koota ilmiöitä keskeisyys- tai yleisyysjärjestykseen. Kuvailevissa kirjallisuuskatsauksissa voidaan määrällisen
jäsentelyn avulla tulkita muun muassa tutkimustuloksia kuvattavasta ilmiöstä tai tyypillisimpiä näkemyksiä. Samalla on mahdollista havainnoida kuvattavaan ilmiöön liittyviä suhteita
ja vaikutuksia. Analyysivaiheessa on mahdollista käyttää yhtä tai useampaa niin kutsuttua
päälähdettä. Tällaiset lähteet muodostavat tarkastelun perustan tai rungon. Tätä voidaan
kritisoida, täydentää tai täsmentää muun kirjallisuuden avulla. (Kangasniemi ym. 2013,
297.)
Tässä opinnäytetyössä käytetään analyysimenetelmänä aineistolähtöistä eli induktiivista sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysejä on laadullisia ja määrällisiä. Sisällönanalyysi tarkoittaa,
jotta analysoitavaa ilmiötä kuvataan sanallisesti ja selkokielellä. Menetelmällä voi analysoida miltei mitä tahansa kirjalliseen muotoon tuotettua asiaa. Tällainen analyysimenetelmä
mahdollistaa ilmiön kuvaamisen yleisessä ja tiivistetyssä muodossa. Pyrkimyksenä on
tehdä aineiston järjestäminen sillä tapaa, jotta sisällön informatiivisuus ei katoa.
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Sisällönanalyysinä tuotoksena syntyvä aineisto on tarvittaessa mahdollista myös kvantifioida. Tuolloin analyysin sanallisesta tuotoksesta tuotetaan määrällisiä tuloksia. (Tuomi &
Sarajärvi 2017, 87–89.)
Tässä opinnäytetyössä tiedonhaussa valikoitunut aineisto (n=7) luettiin huolellisesti läpi. Aineistosta tuloksineen ja johtopäätöksineen etsittiin tutkimuskysymykseen vastaavia asioita.
Aineisto luettiin läpi kysymällä ”Mitä tämän artikkelin mukaan sairaanhoitajan tulee huomioida edistääkseen hoidon sujuvuutta neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivän asiakkaan/potilaan kanssa? Tähän kysymykseen jollain tapaa vastanneet artikkelit valittiin mukaan kirjallisuuskatsauksen aineistoon (taulukko 3)
Tekijät

Julkaisuvuosi ja jul-

Aineiston keskeinen tulos

kaisija
Korhonen, L., Tani, P.

2016. Duodecim-lehti.
Duodecim kustannus.

Nunstedt, H., Johans-

2014. Vård I Norden.

Vårdpersonalens stöd betydelsefullt för föräldrarnas
hanteringsstrategier. I studien framkommer brister i detta
stöd och det faktum att vårdpersonalen har svårt att
inkludera föräldrarna i vården

2018. BJN - British Jour-

People with a learning disability or poor mental health have
had a worse deal with healthcare services. Patient safety
and health quality failings identified here not only relate to
system resource problems, but they also concern individuals' attitudes, competencies and understanding.

son, M., Gebremariam, T. 2014.
Tingle, J.

Neuropsykiatrisen hoitopolun tyypillisiä ongelmia ovat kokonaisvaltaisen arvion puute, eri toimijoiden välisen yhteistyön ongelmat sekä hoitosuhteiden katkeaminen. Aineistossa kootaan kehityksellisten häiriöiden hyvän hoidon periaatteita, joiden mukaisesti hoidon jatkuvuuteen
on kiinnitettävä huomiota.

nal of Nursing

Taulukko 3: Analyysiin valittu aineisto

Aineiston valinnan jälkeen sisällönanalyysissa tulee edetä redusoinnin tekemisellä. Tämä
tarkoittaa sitä, että valitun aineiston tutkimuskysymyksiin vastanneet alkuperäiset ilmaukset
tulee pelkistää. Tämän tulee tapahtua siten, jotta aineistosta karsitaan pois kaikki epäoleellinen tieto. Tämän voi toteuttaa pilkkomalla alkuperäiset ilmaukset joko osiin tai tiivistäen.
Pelkistäminen on mahdollista toteuttaa myös tavalla, jossa alkuperäisestä aineistosta etsitään ilmaisuja, jotka kuvaavat olennaisesti tutkittavaa aihetta. Etsimisen helpottamiseksi aineistosta voidaan muun muassa erotella erilaisia ilmiöitä eri värejä käyttäen. Tämän jälkeen
pelkistetyt ilmaukset tulee listata allekkain. (taulukko 4) Näin samalla voidaan valmistella
pohjatyö seuraavassa vaiheessa tapahtuvaa ryhmittelyä eli klusterointia varten. (Tuomi &
Sarajärvi 2017, 92.) Tässä opinnäytetyössä käytetyn aineiston alkuperäiset ja pelkistetyt
ilmaukset kuvataan taulukossa 4.
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Alkuperäiset ilmaukset

Pelkistetyt ilmaukset

Hoitosuunnitelma laadittiin yhdessä potilaan ja adoptiovanhempien kanssa. Potilaalle aloitettiin neuropsykiatrinen valmennus ja Kelan kuntoutusrahan turvin neuropsykologinen kuntoutus.

Hoitosuunnitelman tavoitteiden tulee kokonaisvaltaisia huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet. Neuropsykiatrinen valmennus
ja kuntoutus ovat usein hyödyllisiä.

Vårdpersonalens stöd betydelsefullt för
föräldrarnas hanteringsstrategier. Stödet
kan vara i form av handledning,
kunskap/information eller rent praktiska
åtgärder som medicinhantering, aktivering
eller vårdplanering. I studien framkommer
brister i detta stöd och det faktum att
vårdpersonalen har svårt att inkludera
föräldrarna i vården

Hoitohenkilöstön tuki on tärkeää vanhempien käsittelystrategioiden kannalta. On todettu, että hoitohenkilökunnan on vaikeaa
sitouttaa vanhempia hoitoon.

It seems that physical healthcare services
do seem to have had the better deal with
resources and in many instances. Tingle
also says that people with a learning disability or poor mental health have had a
worse deal. Also said, the patient safety and
health quality failings identified here not
only relate to system resource problems.
They also concern individuals' attitudes,
competencies and understanding. Good
record keeping and patient communication
practices are the hallmark of a reflective
professional practitioner, which we should
all strive to be.

On olemassa tutkimusnäyttöä, jossa oppimisvaikeuksista ja mielenterveyden ongelmista kärsivät ovat joutuneet huonommin
hoidetuksi. Potilasturvallisuuden ja hoidon
laadullisten puutteiden taustalla on puutteita yksilöiden asenteissa, osaamisessa ja
ymmärtämisessä. Ammatillisiin reflektointitaitoihin kuuluu huolellisen kirjaamisen
ohella potilaan kommunikaatiokäytäntöjen
huomiointi.

Taulukko 4: Aineiston pelkistäminen

Redusoinnin eli aineiston pelkistämisen jälkeen aineisto tulee ryhmitellä eli klusteroida.
Tuolloin alkuperäisestä aineistosta valittu tieto tulee käydä läpi huolellisesti etsien käsitteitä.
Näiden käsitteiden tulee kuvata joko eroavaisuuksia tai samankaltaisuuksia. Käsitteet, jotka
kuvaavat samoja ilmiöitä tulee tämän jälkeen ryhmitellä allekkain. Klusteroinnin eli ryhmittelyn myötä löydetyt käsitteet yhdistetään eri luokiksi. Näistä voidaan edelleen johtaa alaluokat. Nämä käsitteistä edelleen johdetut alaluokat tulee nimetä sillä tapaa, joka kuvaa
myös aineiston sisältöä. (Tuomi & Sarajärvi 2017, 92.) Pelkistetyn aineiston pohjalta tehty
ryhmittely eli klusterointi on kuvattu taulukossa 5.

27

Pelkistetyt ilmaukset

Alaluokka

Hoitosuunnitelman tavoitteiden tulee koko- Neuropsykiatrisen asiakkaan tarpeet ja hoinaisvaltaisia huomioiden asiakkaan yksilöl-

don jatkuvuus tulee huomioida kokonais-

liset tarpeet. Neuropsykiatrinen valmennus valtaisesti

moniammatillisessa

yhteis-

ja kuntoutus ovat usein hyödyllisiä.

työssä.

Hoitohenkilöstön tuki on tärkeää vanhem-

Neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivää hoi-

pien käsittelystrategioiden kannalta. On to- dettaessa tulee huomioida vanhempien ohdettu, että hoitohenkilökunnan on vaikeaa

jauksen ja tuen tarve.

sitouttaa vanhempia hoitoon.
On olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että op-

Neuropsykiatristen asiakkaiden heikom-

pimisvaikeuksista ja mielenterveyden on-

man hoidon laadun taustalla on palvelujär-

gelmista kärsivät ovat joutuneet monissa

jestelmän resurssiongelmien lisäksi puut-

tapauksissa huonommin hoidetuksi. Poti-

teet henkilökunnan asenteissa, ammatilli-

lasturvallisuuden ja hoidon laadulliset puut-

sissa reflektointitaidoissa ja ymmärtämi-

teet eivät liity vain palvelujärjestelmän re- sessä.
surssiongelmiin, vaan taustalla on myös
puutteet yksilöiden asenteissa, osaamisessa ja ymmärtämisessä. Ammatillisiin
reflektointitaitoihin kuuluu huolellisen kirjaamisen lisäksi potilaan kommunikaatiokäytäntöjen huomiointi.
Taulukko 5: Aineiston ryhmittely
Aineiston ryhmittelyn eli klusteroinnin jälkeen tutkimuksen aineisto tulee käsitteellistää eli
abstrahoida. Tässä vaiheessa tutkimuksen kannalta olennainen tieto tulee erotella alkuperäisestä aineistosta. Tämän jälkeen valitun olennaisen tiedon perusteella muodostetaan
teoreettiset käsitteet. Edellinen ryhmittelyn tekevä vaihe eli klusterointi luetaan myös osaksi
abstrahointiprosessia. Abstrahoinnissa tulee edetä alkuperäisen aineiston kuvaamista kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin, ja siitä edelleen kohti johtopäätöksiä. Tämän
jälkeen luokituksia yhdistellään niin kauan, kuin se on mahdollista. Tässä analysointivaiheessa tulee tarkkailla sitä, että käytetyn aineiston tulee säilyttää selkeä polku myös alkuperäisiin ilmauksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2017, 92.) Taulukossa 6 on kuvattu opinnäytetyössä
käytetyn aineiston käsitteellistäminen.
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Alaluokka

Yläluokka

Pääluokka

Neuropsykiatrisen
asiakkaan tarpeet ja hoidon jatkuvuus tulee huomioida kokonaisvaltaisesti moniammatillisessa yhteistyössä.

Moniammatillinen yhteistyö Hoidon jatkuvuuden tukemihoitotyössä, hoidon jatku- nen neuropsykiatrisessa hoitotyössä
vuus ja neuropsykiatriset

Neuropsykiatrisista häiriöistä

Perheen ja ohjauksen tar- Perhelähtöisyyden edistämi-

kärsivää hoidettaessa tulee

peet huomioiva hoitotyö

menetelmät.

huomioida myös vanhem-

nen neuropsykiatrisessa hoitotyössä

pien ohjauksen ja tuen tarve.
Neuropsykiatristen asiakkai- Neuropsykiatrisen

asiak- Reflektiivinen työote osana

den heikomman hoidon laa- kaan hoidon laadulliset puut- neuropsykiatrisen hoitotyön
dun taustalla on palvelujär- teet,

Reflektio-osaamisen laatua

jestelmän resurssiongelmien

kehittyminen osana ammatil-

puutteet

henkilökunnan

lista hoitotyötä.

asenteissa,

ammatillisissa

reflektointitaidoissa ja ymmärtämisessä.
Taulukko 6: Aineiston käsitteellistäminen

7.4

Itseopiskelumateriaalin toteutus

Itseopiskelumateriaalin tuottamisprosessi lähti liikkeelle informaatiosta, jonka mukaan LABammattikorkeakoulun keväällä 2021 järjestettävälle Neuropsykiatriset oireyhtymät-kurssille
oli suotavaa saada lisää oppimateriaalia. Jo luonnosvaiheessa päämääränä oli tuottaa
verkko-oppimateriaalista ymmärrettävä, opettavainen ja selkeä. Selkeyden osalta erityistä
huomiota kiinnitettiin kieli- ja ulkoasuun liittyviin tekijöihin. Jo ensimmäinen versio luonnostelma tuotoksesta tehtiin suoraan Powerpoint - alustalle. Luonnosvaiheen jälkeen muodostettiin lopullinen versio kymmenien muutosten jälkeen.
Opinnäytetyön tuotos eli itseopiskelumateriaali toteutettiin Powerpoint-esityksenä. Toteutustapa valikoitiin Powerpointilla tuotetuksi materiaaliksi siksi, koska kyseinen alusta on toiminnoiltaan erittäin monipuolinen. Tämä mahdollistaa visuaalisen ja selkeän oppimateriaalin tuottamisen. Tuotoksena olevana verkko-oppimateriaali painottuu selkeästi tuotettuihin
dioihin ja tekstiin. Alkuperäinen suunnitelma video- ja äänimateriaalin tuottamisesta
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karsiutui pois tuotoksesta. Tätä perustellaan sillä, jotta ääntä tuottavaa verkko-oppimateriaalia ei ole mahdollista käyttää kaikissa arjen tilanteissa. Äänimuotoinen kuvaus verkkooppimateriaalista olisi kenties ollut järkevintä tuottaa erillisenä tiedostona, ja linkittää osaksi
tuotosta. Videomuotoisen materiaalin osalta saavutettavuuteen vaikuttaa edelleen näin
2020-luvulla internetyhteyden toimivuuden laadullinen vaihtelu. Muiden toimijoiden tuottamia videomateriaaleja lisättiin osaksi verkko-oppimateriaalia havainnollistamaan aihetta lisää.
Itseopiskelumateriaalin työstämistä aloitettaessa tehtiin oma tiedonhaku LAB Primon kautta
löytyneistä tietokannoista. Haussa käytettiin hakusanana käsitettä verkko-oppimateriaali.
Myös tässä tiedonhaussa noudatettiin samoja sisäänotto- ja poissulkukriteerejä kuin kirjallisuuskatsauksen tiedonhaussa. Hausta otettiin mukaan näin ollen vain vuosina 2010–2020
tuotetut aineistot. Vuosirajauksen mukaiset hakutulokset löytyivät Google Scholar-tietokannan kautta. Sopivia julkaisuja löytyi kaksi. Hakutuloksissa näkyi se, että verkko-oppimateriaaliin liittyvää luotettavaa aineistoa ovat tuottaneet useimmiten samat henkilöt. Myös aineiston julkaisija oli monessa hakutuloksessa sama, eli tässä tapauksessa Opetushallitus.
Tämän tiedonhaun osalta löytyneen materiaalin pohjalta kirjoitettiin opinnäytetyön teoreettisesta viitekehyksestä löytyvä osuus verkko-oppimateriaaleista. Tämän jälkeen viitekehyksessä kuvattujen laadukkaan verkko-oppimateriaalin kriteerien pohjalta lähdettiin työstämään itseopiskelumateriaalia.
Tuotoksen alussa oli tärkeää avata, mistä tuotoksessa on kyse. Tämän jälkeen lukija haastettiin heti miettimään aihepiiriin liittyvää väitettä kysymyksen muodossa. Tuotoksessa käydään muistutuksena läpi myös sairaanhoitajan työn perusta, johon kuuluu muun muassa
eettiset ohjeet ja lait. Tämän jälkeen avattiin lukijalle hieman sitä, mitä neuropsykiatriset
häiriöt käsitteenä tarkoittaa. Siitä siirryttiin neuropsykiatrisiin erityis- ja oppimisvaikeuksiin.
Tyypillisimmät häiriöt tavanomaisimpien oireiden kera käytiin läpi järjestyksessä. Muita neuropsykiatrisia häiriöitä ei avattu itseopiskelumateriaalissa sen syvällisemmin, ettei tuotoksesta tulisi liian laaja. Erityis- ja oppimisvaikeuksien osalta häiriöiden läpikäymisen jälkeen
avattiin, miten nämä häiriöt vaikuttavat yksilön elämään käytännön arjessa. Käytännön arjesta näkyvistä oireista sovellettiin oma osionsa siitä, kuinka nämä asiat voi näkyä hoitotyön
eri ympäristöissä. Mukaan otettiin konkretisoimaan myös yksi tutkimus siitä, kuinka neuropsykiatriset häiriöt voi näkyä erinäisinä oireina myös aikuisiällä. Lopuksi ennen lähteitä koottiin yksi dia, joka koostui oppimisvaikeuksiin liittyvästä lisämateriaalista. Materiaalit ovat vapaasti katsottavissa internetin YouTube-palvelussa.
Pedagogiikan kehittymisen kannalta voi olla mielekästä kehittää verkko-oppimateriaalia,
joka ohjaa yksilön tietokäsitystä asiantuntijamaiseen suuntaan. Asiantuntijamaiseen tieto-
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käsitykseen kuuluu lukuisia elementtejä. Oppija osallistuu tiedolliseen toimintaan koko persoonallaan. Tuolloin tiedonmuodostuksen tukena käsitellään myös kysymyksiä. Opiskeluun
suhtaudutaan innokkaasti, ja tietoa rakennetaan sosiaalisissa prosesseissa. Tietoa arvioidessa huomioidaan myös sen käyttötarkoitus sekä se, millaisessa muodossa sitä on saatavilla. Oppiessa huomioidaan erilaisia lähteitä, ja niiden välisiä suhteita. Tiedon historia ja
muuntuvuus on myös aiheellista huomioida. Tietoa käsitellään suhteessa sen kontekstiin ja
taustoihin eikä omana irrallisena kokonaisuutena. Työskentelyssä arvioidaan oppimisen lisäksi myös tietoa taustoineen. (Paavola ym. 2011, 44–45.)
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8
8.1

Tulokset
Neuropsykiatrisista vaikeuksista kärsivän henkilön hoidon jatkuvuuden tukeminen

Neuropsykiatrisen hoidon jatkuvuutta hidastavat tekijät
Kirjallisuuskatsauksen aineistossa todettiin neuropsykiatrisen hoitopolun jatkuvuuden
osalta tyypillisimpiä ongelmia olevan kokonaisvaltaisen arvion puute, sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden välisen yhteistyön ongelmat sekä hoitosuhteiden katkeaminen. Aineistossa määriteltiin myös kehityksellisten häiriöiden hyvän hoidon periaatteet, joiden mukaisesti hoidon jatkuvuuteen on kiinnitettävä huomiota. Oirekuva ja kuntoutukselliset tarpeet ovat jokaisella neuropsykiatrisista vaikeuksista kärsivällä henkilöllä yksilölliset. Samoin
mahdolliset diagnoosit voi muuttua ajan myötä. Diagnoosien tai oirekuvien muutoksesta
huolimatta neuropsykiatriset erityisvaikeudet näkyvät yksilön elämässä useimmiten jollain
tapaa läpi elämän. Psykiatrisia oireita häiriöitä sairastavien kohdalla näkyy edelleen 2010luvulla jo aiemmin laajalti tunnettu ilmiö, että usein heidän somaattiset vaivansa jää hoitamatta tai jopa tunnistamatta. Näin ollen neuropsykiatrisesti oireilevan asiakkaan hoito tulee
suunnitella niin, että siinä huomioidaan asiakkaan koko elämänkaari lapsuudesta vanhuuteen saakka. (Korhonen & Tani 2016, 982–984.)
Harmillisen usein todettujen kuntoutusmenetelmien sekä näyttöön perustuvien hoitomuotojen sijasta neuropsykiatrisille asiakkaille tarjotaan vain sellaisia vaihtoehtoja, joihin palveluntarjoajan resurssit riittävät saatavuuden tai kustannuksien osalta. Käytännöissä on huomattavaa vaihtelua ympäri Suomen. Toistaiseksi neuropsykiatrisiin oireisiin vastaavien palveluiden saatavuus toteutuu parhaiten pääkaupunkiseudulla. Muualla Suomessa tekijöiden
vaikuttavuuden taustalla ovat neurologisten ja psykiatristen yksiköiden sekä perheneuvoloiden käytännöt. Jossain vaiheessa elämänkaarta hoidon saatavuus ja kuntoutus on usein
ontuvaa. Hyvin tyypillinen ilmiö näinä aikoina on se, että lapsena kuntoutus on ollut järjestelmällistä, kunnes täysi-ikäistymisen myötä henkilö putoaa täysin palvelujärjestelmän palveluiden piiristä. Vaikka hoidon tulee perustua asiakaslähtöisyyteen, niin on tärkeää huomioida myös, että erityisesti haastavimmissa häiriöissä asiakas ei pääsääntöisesti voi olla
yksin oman hoitonsa vastuuhenkilö. Näin ollen hoidon piiristä putoaa myös sellaisia henkilöitä, joilla ei ole aktiivisia läheisiä tukenaan. (Korhonen & Tani 2016, 983–984.)
Neuropsykiatrisen hoitotyön laatua edistävät tekijät
Aineistosta löytyy valitettavan monta tapausta, joissa oppimisvaikeuksista sekä erilaisista
psyykkisistä ongelmista kärsivät ihmiset ovat saaneet potilasvirheisiin johtanutta hoitoa. Potilasturvallisuuden ja hoidon laadulliset puutteet eivät liity ainoastaan palvelujärjestelmään
ja sen resursseihin liittyviin ongelmiin. Taustalta löytyy puutteita myös sosiaali- ja
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terveydenhuollon henkilöstön asenteissa, osaamisessa ja ymmärtämisessä. (Tingle 2018,
648.) Lisäksi henkilöstöön liittyvien seikkojen lisäksi hoidon laatu-käsitettä kuvattaessa on
äärimmäisen tärkeää huomioida asiakkaan tai potilaan oma kokemus hoidosta. Asiakas- tai
potilaskokemus kertoo osaltaan hoidon laadusta myös sitä vastaanottaneen henkilön näkökulmasta. Potilaskokemus voi paljastaa lisäksi palvelujärjestelmässä piileviä ongelmia.
(Karisalmi ym. 2017, 170.) Hyvin tyypillisesti terveydenhuollon laatua vertaillessa käytetään
asiakas- ja potilastyytyväisyyttä kartoittavia kyselyitä. Näiden kyselyiden pohjalta johdetaan
erilaisia indeksilukuja. Pelkästään indeksiluvut mittarina eivät kuitenkaan mittaa asiakas- tai
potilastyytyväisyyden laatua terveydenhuollossa kokonaisvaltaisesti. Tarvitaan myös terveydellistä hyötyä mittaavia tekijöitä. (Reponen & Roine 2016, 2630.)
Reflektiivinen työote osana hoidon laatua
Tinglen (2018) mukaan ammatillisiin reflektointitaitoihin kuuluu huolellisen kirjaamisen lisäksi potilaan kommunikaatiokäytäntöjen huomioiminen. Erityisen tärkeänä tämä korostuu
erilaisista neurobiologisista ja -psykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivien kohdalla heidän
poikkeavan kommunikaationsa vuoksi. Riittävän hyvä sairaanhoitaja hallitsee reflektiivisen
työotteen. Se tarkoittaa sitä, että hoitaja haluaa ja kykenee uudistamaan ajatteluaan ja toimintaansa yhtenään. Aito kohtaaminen vaatii hoitajalta myös heittäytymiskykyä, jolloin hän
käyttää myös itseään työnsä välineenä. Tällaisissa asioissa kehittymiseen vaaditaan reflektointitaitoja. Edellytyksenä reflektiolle on motivoituneisuus, aito halu ihmetellä, kysyä ja kokonaisvaltainen läsnäolo. Tarkastelun kohteena on hyvä olla jokaisen osapuolen ajattelumallit, menettelytavat, tunteet ja käsitykset. Reflektoinnin tuotteena syntyy merkityksellisyyttä työn sisältöihin sekä erinäisiä oivalluksia. Reflektoivat osapuolet kokevat myös ymmärrystä ja yhteenkuuluvuutta. Lisäksi organisaatiotasolla sujuva reflektointi nostaa ympäristön suorituskykyä. (Hildén ym. 2014, 16.)
Reflektio hoitotyössä tarkoittaa yksin sekä yhdessä tapahtuvaa toiminnan arvioimista ja
pohdintaa. Yhdessä muiden kanssa tapahtuvaa reflektointia voidaan kuvata myös käsitteellä reflektiivinen dialogi. Reflektiivistä dialogia voidaan lisätä yhteisillä tilanneanalyyseillä,
yhdessä ääneen ajattelemisella ja havainnollistamisen avulla. Lisäksi on suotavaa vaihtaa
yhdessä kokemuksia ja kertoa tarinoita. Pyrkimyksenä on aito ymmärrys. (Hildén ym. 2014,
23.) Vastaavaa toimintaa yksin tehtäessä voidaan käyttää käsitettä sisäinen dialogi. Reflektoivassa työotteessa taitojen taustalla tulee olla riittävästi edellytyksiä, valmiuksia ja voimavaroja. Näitä tarvitaan, jotta kyetään kyseenalaistamaan epäkohdat. Tahtoa ohjaa taas jokaisen sisäinen motivaatio. Uskallusta tarvitaan, jotta kestetään epävarmuuden ja tietämättömyyden herättämät tunteet. Taito reflektointiin ei ole sisäsyntyinen, vaan se on opeteltavissa (Hildén ym. 2014, 17–20.) Nämä ominaisuudet ovat erityisen tärkeitä hoitotyössä.
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Hoidon laatua ja sen kehittämistä mietittäessä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota reflektio-osaamisen toteutumiseen myös koko organisaation tasolla. Organisaatiotasolla reflektoinnin onnistumiseksi johdolta tulee edellyttää ohjausta asian tiimoilta ja sen sallivia
puitteita. Koko organisaation on syytä pysähtyä säännöllisesti puntaroimaan, millaisia toimintamalleja tai työtapoja arjessa tuetaan ja vahvistetaan. Aiheellista on aprikoida myös
sitä, onko toiminta strategisten tavoitteiden mukaista. Tärkeitä oppimiskokemuksia voi syntyä, kun tarkastellaan, elävätkö yhdessä sovitut arvot aidosti myös käytännössä tapahtuvassa toiminnassa. (Hildén ym. 2014, 25.)
Organisaatiotasolla reflektiiviseen työotteeseen kuuluu ns. oma tilansa. Sen muodostaa
kulttuuri, organisaation rakenne ja työn organisoiminen. Johdon ohjauksen käyttämiin työkaluihin tulee kuulua muun muassa erilaiset mittareita ja mittaristoja. Työntekijöiden yksin
tai yhdessä tekemät oivallukset eivät siirry automaattisesti osaksi organisaation osaamispääomaa. Oivalluksien eläminen käytännössä riippuu pitkälti rakenteellisista tekijöistä. Eli
asiaan vaikuttaa, tukeeko organisaation rakenteet yksilöllistä ja kollektiivista reflektointia.
Lisäksi tulee puntaroida sitä, kannustetaanko työntekijöitä reflektiivisiin kokeiluihin, pysähtymisiin tai ylipäätään jatkuvaan oppimiseen. (Hildén ym. 2014, 25.)
8.2

Perhelähtöisyyden edistäminen neuropsykiatrisen asiakkaan hoitotyössä

Vanhemmuutta tukevat menetelmät suomalaisessa hoitotyössä
Hoitohenkilöstön tarjoama ohjaus ja tuki on tärkeää vanhempien käsittelystrategioiden kehittymisen kannalta. Muun muassa Nunstedtin, Johanssonin ja Gebremariamin (2014) tuottamassa aineistossa todettiin hoitavan henkilökunnan olevan vaikeaa sitouttaa vanhempia
hoitoon. Toisaalta hoitavan tahon tulee muistaa, ettei kaikki palvelujärjestelmää käyttävät
asiakkaat läheisineen välttämättä ole innokkaita osallistumaan hoitoon tai sen kehittämiseen sen enempää. Ohjauksella tarkoitetaan hoitotyössä hoitajan vuorovaikutuksessa asiakkaalle ja hänen läheisilleen antamaa neuvontaa, opetusta ja tiedonantoa. Viimeksi mainittu on yksipuolisempaa viestintää. Se perustuu lähinnä jonkun hoidon kannalta oleellisen
ohjeen tai tiedon antoon. Neuvonta käsitteenä kuvaa tapahtumaa, jossa hoitaja auttaa asiakasta läheisineen jonkun ongelman ratkaisussa. Osaksi hoitotyön asiakassuhteen opetusta
taas kuuluu erinäiset hoitajan toteuttamat oppimiskokemukset. Tällaiseen kokemukseen voi
sisältyä opetuksen ohella myös perehdyttämistä tai neuvonantoa. Lisäksi tarvittaessa ohjaukseen voidaan sisällyttää psykoedukaatiota, joka sisältää kaikkia edellä mainittuja toimintatapoja. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan sekä hänen läheistensä tavoitteet ja
tarpeet. (Kuhanen & Kanerva 2017, 157.)
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Suomessa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivien henkilöiden läheisten ohjausmenetelminä käytetään useimmiten strukturoituja vanhempainohjausmenetelmiä (parent
training). Tällaisten menetelmien keskeisin tavoite on edistää vanhempien keinoja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien henkilöiden kasvatuksen saralla. Strukturoitu vanhempainohjaus menetelmänä saattaa suosituksen mukaan vähentää neuropsykiatrisista vaikeuksista kärsivien henkilöiden käytösoireita. Samalla menetelmä voi vähentää mahdollisten käytösongelmien kielteistä vaikutusta vanhempiin. Tällainen ohjaus voi helpottaa myös
neuropsykiatrisista vaikeuksista kärsivän henkilön selviytymistä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Ohjaus toteutetaan usein ryhmämuotoisena. Käytetyimpiä strukturoituja ohjausmenetelmiä ovat Ihmeelliset vuodet (Incredible Years), Perhekoulu POP ja Voimaperheet.
(Käypä hoito 2019a.)
Autismin kirjon häiriötä sairastavien lasten kuntoutuksesta löytyy tietokannoista suomalaista tapaustutkimuksia lähinnä Pivotal Response Training (PRT) -menetelmästä. Menetelmä on osa ABA-kuntoutusta. Menetelmän periaatteena on autismin kirjon häiriöitä sairastavien lasten leikillisyyden, kielellisten ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. ABA-menetelmät ovat behavioristisia perustuen käyttäytymisanalyysiin. Ne ovat löydetty Yhdysvalloissa jo 1980-luvulla. (Schreibman ym. 2015, 2412–2413.) Suomeen PRT-menetelmä tuotiin vuonna 2004. PRT-kuntoutusta toteuttaa pääsääntöisesti ohjaajakoulutuksen saanut
puheterapeutti tai psykologi. (PRT-kuntoutus.) Osa NDBI-menetelmistä tarjoavat interventioita myös vanhempien ohjaamiseksi. Vanhempien toteuttamaan ohjaukseen keskittyvää
menetelmää ei tiedettävästi ole vielä rantautunut Suomeen.
Vanhemmuutta tukevat menetelmät muualla maailmassa
Teoreettisen viitekehyksen mukaan neuropsykiatristen häiriöiden oireet eivät aina näy nimenomaan käyttäytymisen haasteina, vaikka ne ovat oirekirjossa tyypillisiä (Jäntti 2016,
289). Tietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivien kuntouttamiseen tai vanhempien ohjaukseen soveltuvien menetelmien osalta on tarjolla niukasti. Tarjonnan vähyyteen
voi osaltaan vaikuttaa se, että Käypä hoito-suositus on julkaistu toistaiseksi vasta kehityksellisestä kielihäiriöstä ja ADHD:stä. Autismikirjon häiriön osalta suositus on tekeillä. Niukan
tiedon vuoksi on tarpeen tarkastella, millaisia menetelmiä neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien henkilöiden läheisten ohjaukseen on tarjolla muualla maailmassa. Useimmat autismikirjolaisilla käytettävät kuntoutusmenetelmät keskittyvät tarkastelemaan ilmiötä yksinomaan joko kehityksellisestä tai käyttäytymistä analysoivasta näkökulmasta. Monissa neuropsykiatrisissa erityisvaikeuksissa, kun oireiston keskeisimpiin piirteisiin kuuluu sitoutumisen ja sosiaalisen kommunikaation haasteet (Moroza-James 2014, 17).
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Uusimmissa menetelmissä kuitenkin edellä mainittuja tieteenaloja on pyritty yhdistämään.
Tällaisia menetelmiä kuvataan käsitteellä naturalistic developmental behavioral interventions (NDBI). Tutkimuksessa yhdistetään kehityksellisiä ja käytöksellisiä näkökulmia. Tavoitteena on kehittää lasten leikki- ja viestintätaitoja. Behavioristisen, hyvin strukturoidun ja
opettajajohtoisen näkökulman sijaan NDBI-menetelmiä toteutetaan tilanteissa, jotka ovat
lapselle luonnollisia. Toiminta perustuu motivointiin aktiviteettien yhteydessä. Motivoinnin
ohessa käytetään tyypillisimpiä käyttäytymisstrategioita. Aluksi aktiviteetit ovat hyvin tavanomaisia arjen toimia. Esimerkkinä tavanomaisista toimista voisi olla esimerkiksi hampaiden
harjaus tai vaatteiden pukeminen. Osaksi rutiineja integroidaan jotain leikkisää ja lapselle
mieluisaa. Osalle lapsista mieluisaa voisi olla muun muassa kutittelu paidan pukemisen yhteydessä. Tämän ohessa ohjaava henkilö antaa lapselle riittävän selkeät ohjeet vaatteen
valitsemiseksi. Valinnan ja pukeutumisen jälkeen lasta rohkaistaan esittelemään vaatetta
muillekin. Mikäli asia ei herätä keskustelua, niin tarvittaessa ohjaava henkilö pyytää muita
paikalla olevia henkilöitä huomioimaan asia sanallisesti. (Schreibman ym. 2015, 2417.)
Yhdysvalloissa NDBI-menetelmiä on suunnattu myös neuropsykiatrisista oireista kärsivien
läheisten ohjaukseen. Toteutustapa vanhempien valmiuksia kehittävässä interventiossa on
tyypillisimmin seuraava. Interventionistinä toimiva ohjaaja opettaa vanhemmille, kuinka hoidollisia strategioita tulee käyttää lapsen vastaanottamien toimenpiteiden laadun ja määrän
edistämiseksi. Käytännössä parhaaksi on todettu toimintamallit, joissa vanhempien osallisuuteen painottuvaan interventioon kuuluu suoraa yhteistyötä lääkäreiden kanssa. Tuolloin
intervention prioriteetit, tavoitteet, kodin arkeen liittyvien strategioiden ja työkalujen määrittely tehdään yksissä tuumin. Aineiston mukaan tällainen toimintamalli saattaa edistää lasten taidollisia onnistumisia erilaisissa ympäristöissä. Osaltaan erilaisten taitojen oppimista
tukee myös riittävä määrä toistoja eri tilanteissa, joissa lapset saa toimia yhdessä vanhempiensa kanssa. Vanhempien toteuttamilla interventioilla on todettu olevan etuja sekä lapsiin
että vanhempiin. Näyttöä on vanhempien reagointivalmiuksien lisääntymisestä ja vanhempien stressin vähenemisestä. Vanhempien valmiudet edistävät lastensa oppimista ovat kehittyneet. (Rieth ym. 2018, 115–116.)
Vaikka integroidut luonnolliset interventiot ovat todettu monessa eri tutkimuksessa hyödyllisiksi ja hyväksytyiksi menetelmiksi, niin tästä huolimatta tällaisia menetelmiä käytetään
edelleen suhteellisen vähän myös muualla. Menetelmien vajavaisen käytön taustalta löytynee neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa toimien palveluntarjoajien resursseihin liittyvät
hidasteet ja haasteet. NDBI-menetelmien käyttö vaatii koulutuksen lisäksi palveluntarjoajilta
taitoa toimia tehokkaasti. Lisäksi tällaisia interventioita ohjaavan täytyy luonnollisesti osata
kouluttaa myös itse vanhempia käyttämään näitä strategioita. Usein ammattilaisilta puuttuu
tarvittava koulutus vanhempien osallistamisesta näiden interventiomenetelmien käyttöön.
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Osa ammattilaisista jättää myös edelleen huomiotta lasten taitojen edistäessään yhteistyön
merkityksellisyyden vanhempien kanssa. (Rieth ym. 2018, 115–116.)
Huomionarvoinen seikka on luonnollisesti myös se, jotta ammattilaisten koulutuksen puutteen lisäksi myös vanhempien osallistamisessa NDBI-menetelmien käyttöön löytyy omat
haasteensa. Vanhempien osallistuminen, motivaatio, tiedolliset ja taidolliset kyvyt vaihtelevat yksilöllisesti. Oman haasteensa voi tuoda jo pelkästään se, jos neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivän lapsen diagnoosi on tuore. Motivaatioon liittyviin tekijöihin vaikuttaa hyvin
usein se, kuinka hyödyllisiksi vanhemmat interventioihin osallistumisensa ja NDBI-menetelmät ylipäätään kokevat. Osa vanhemmista voi kokea diagnoosin samalla tapaa kuin läheisensä menetyksen. Reagointimenetelmät voi olla tuolloin samanlaisia kuin vakavien elämänkriisien tai traumojen jälkeen. Tuolloin uusien taitojen harjoittelu ja oppiminen voi olla
erityisen haastavaa. Interventioon valmentaviin koulutuksiin täysipainoinen osallistuminen
voi olla myös hankalaa vanhempien muun elämäntilanteen ohessa. Taustalla voi olla myös
kulttuurieroihin liittyvät tekijät. Tuolloin vanhemmat voi esimerkiksi kokea leikkisän vuorovaikutuksen toteuttamisen haasteelliseksi. Tällaisten seikkojen huomioiminen vaatii myös
menetelmiä ohjaavilta henkilöiltä ymmärrystä. (Rieth ym. 2018, 116.)
Parhaillaan muualla maailmassa ainakin yksi käynnissä olevista tutkimushankkeista perustuu luonnollisia NDBI-menetelmiä integroivaan interventioon. Hanke on nimeltään Project
imPACT for Toddlers (PIT). Tutkimuksen takana on Kalifornian osavaltiossa sijaitseva San
Diegon yliopisto tutkijoineen. Tutkimuksen otantana on 230 perhettä ja 60 palveluntarjoajaa. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia PIT-menetelmän vaikuttavuutta. Intervention tavoitteena on kehittää vanhempien valmiuksia autismikirjon häiriöstä tai siihen viittaavista
oireista kärsivien lasten tukemiseksi. Menetelmä on kohdennettu lapsille, jotka ovat iältään
12–30 kuukautta prosessin alkaessa. Keskittymistä näin pieneen ikäryhmään perustellaan
tutkijoiden mukaan sillä, että autismikirjon häiriöön viittaavia merkkejä löydetään jo varhaislapsuudessa. Kuntouttaminen on hedelmällistä aloittaa jo 0–2-vuotiailla hermoston plastisuuden takia. (IES 2019.)
Erilaisten interventioiden vaikuttavuutta neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutuksessa on
syytä kehittää ja tutkia jatkuvasti. Autismispektrin oireiluun on ollut toistaiseksi tarjolla sangen vähän kuntouttavia vaihtoehtoja. Autismikirjon häiriöön viittaavien oireiden perusteella
tarjottavissa palveluissa on hyvin laajaa maantieteellistä vaihtelua. Palveluja tarjottaessa
on kustannustehokasta hyödyntää jo olemassa olevia järjestelmiä, jotka tähtäävät varhaiseen puuttumiseen. Project imPACT-intervention pilottiversio testattiin jo osana aiempaa
TSC-hanketta. Tuolloin menetelmän kohderyhmänä oli tutkimuksen alkaessa 8–21 kuukauden ikäiset lapset. Tuolloin saatiin jo osviittaa menetelmän hyödyllisyydestä autismikirjon
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oireista kärsivien lasten sosiaalisten ja viestinnällisten taitojen edistämisessä. PIT-interventiomallia testattaessa ilmeni tavanomaisimpiin käytössä oleviin menetelmiin verraten myös
positiivisempia vaikutuksia perheiden keskinäisen vuorovaikutuksen saralla (Stahmer ym.
2016, 4–11.)
8.3

Itseopiskelumateriaalin tulokset

Tämän opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksen ohessa syntynyt itseopiskelumateriaali neuropsykiatrisista oppimis- ja erityisvaikeuksista haluttiin sisällyttää osaksi opinnäytetyön raporttia. Aluksi verkko-oppimateriaalissa esiteltiin tuotoksen tarkoitus ja kohderyhmä. Lukijalleosiossa avataan myös tämän opinnäytetyön ja verkko-oppimateriaalin tavoitetta. Tekijän
tavoitteena oli kehittää verkko-oppimateriaalista sellainen, joka ohjaa yksilön tietokäsitystä
asiantuntijamaiseen suuntaan. Asiantuntijamaisen tietokäsityksen mukaan tiedonmuodostuksen tukena käsitellään myös kysymyksiä. Asiantuntijamaiselle tietokäsitykselle ominaista on myös innokas suhtautuminen tarjottuun tietoon. Tietokäsityksen kehittymistä edistää myös se, että tietoa rakennetaan erilaisissa sosiaalisissa prosesseissa. (Paavola ym.
2011, 44–45.)
Tavoitteena oli osallistaa lukijat osallistumaan mukaan tiedolliseen toimintaan heti oppimateriaalin alussa. Lukijan osallistaminen itseopiskelumateriaalissa oli perusteltua myös sillä,
kun luennossa on paljon erilaista tietoa tarjolla kohtuullisen tiiviissä paketissa. Perinteiselle
tietokäsitykselle ominaista on, jotta tarjottu tieto tuodaan esille mahdollisimman selkeästi ja
valmiina. Tuolloin oppija tarvitsee valmiiksi tarjoillun tiedon kanssa toimimiseen lähinnä
muistamiskykyään. (Paavola ym. 2011, 44.) Tämä voi aiheuttaa omat ongelmansa kaikille
niille henkilöille, joilla on erilaisia muistamiseen liittyviä ongelmia. Muistamiskykyyn liittyvät
ongelmat voi näkyä muun muassa lyhyenä työmuistina (Haapasalo & Nukari 2011, 238).
Näitä ongelmia tavataan myös tämän opinnäytetyön kohderyhmällä, eli neuropsykiatrisista
häiriöistä kärsivillä. Hyviä keinoja määrällisesti runsaan tiedon jäsentämiseksi on muun muassa erilaisten kysymysten, ongelmien ja tehtävien apuna käyttäminen (Paavola ym. 2011,
44–45). Opinnäytetyön aihepiiriin johdatteleva tehtävä kysymyksineen on kuvattu itseopiskelumateriaalin neljännessä diassa. (taulukko 7)
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Yleistä neuropsykiatrisista häiriöistä
• Neuropsykiatrisiksi miellettyjen aivosairauksien taustalla on
aina jonkunlainen keskushermoston vaurio tai
poikkeavuus.
• Osatekijänä ja mielenkiinnon kohteena ovat myös
psykososiaaliset tekijät, aivojen välittäjäaineet eli reseptorit ja
geenit. (Vataja 2011, 16-18.)

• Neuropsykiatriset häiriöt jaetaan elimellisiin ja kehityksellisiin.
• Tässä oppimateriaalissa keskitytään kehityksellisiin
neuropsykiatrisiin häiriöihin -> tarkalleen ottaen erityis- ja
oppimisvaikeuksiin.

Taulukko 7: Itseopiskelumateriaalin diat 1–8

Tehtävän jälkeen luettavissa on perustelut siitä, miksi neuropsykiatriset vaikeudet vaativat
enemmän huomiota. (taulukko 8) Tietokäsityksen kehittämiseksi dioissa tarjottiin linkkejä ja
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viittauksia muihin lähteisiin oppijoiden ymmärryksen laajentamiseksi. (Paavola ym. 2011,
47–48.)

Taulukko 8: Itseopiskelumateriaalin diat 9–16
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Verkko-oppimateriaalin tietokäsityksen kehittämisen kriteerien mukaisesti oppijan osallistamisen jälkeen itseopiskelumateriaalissa kuvataan neuropsykiatristen oppimis- ja erityisvaikeuksien kannalta olennainen käsitteellinen ja teoreettinen tieto. (Paavola ym. 2011, 47–
48.) Materiaalissa havainnollistetaan myös, kuinka vaikeudet voivat näkyä hoitotyössä ja
aikuisiällä. (taulukko 8) Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti itseopiskelumateriaalista
löytyy myös lähdetiedot.

Taulukko 9: Itseopiskelumateriaalin diat 17-22
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9
9.1

Pohdinta
Tulosten arviointi ja johtopäätökset

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia asioita sairaanhoitajien tulee huomioida
kohdatessaan kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsiviä henkilöitä eri
hoitotyön ympäristöissä. Keskeisimmiksi osa-alueiksi sisällönanalyysissa hahmottuivat
neuropsykiatrisessa hoitotyön jatkuvuuden tukeminen (Korhonen & Tani 2016), neuropsykiatrisen hoidon laadun edistäminen (Tingle 2018) ja perhelähtöisyyden huomioiminen
(Nunstedt ym. 2014). Potilasturvallisuuden ja hoidon laadulliset puutteet eivät liity ainoastaan palvelujärjestelmään, ja sen rajallisiin resursseihin. Taustalta on todettu löytyvän puutteita myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön asenteissa, osaamisessa ja ymmärtämisessä. (Tingle 2018, 648.) Henkilöstön osaamisen liittyvien tekijöiden lisäksi hoidon laatu
-käsitettä kuvattaessa on äärimmäisen tärkeää huomioida asiakkaan tai potilaan ja hänen
läheistensä oma kokemus hoidosta. Asiakas- tai potilaskokemus kertoo osaltaan hoidon
laadusta vastaanottavan henkilön näkökulmasta. Potilaskokemus voi paljastaa lisäksi palvelujärjestelmässä piileviä ongelmia. (Karisalmi ym. 2017, 170.) Edellä mainittujen osa-alueiden pohjalta etsittiin tietoa asioista, joiden osalta sairaanhoitajien ja hoitotyön opiskelijoiden on aiheellista saada lisää informaatiota.
Kirjallisuuskatsauksessa tuloksissa kävi ilmi, että neuropsykiatrisen hoitopolun osalta palvelujärjestelmässä on huomattavaa alueellista vaihtelua sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Hoidon jatkuvuuden osalta on ensiarvoisen tärkeää varmistaa hoitopolun katkeattomuus eri ikävaiheissa. Aineiston mukaan hoidon piiristä putoaa erityisesti aikuistumisen myötä sellaisia henkilöitä, joilla ei ole aktiivisia läheisiä tukenaan. Toistaiseksi
neuropsykiatrisiin oireisiin vastaavien palveluiden saatavuus toteutuu parhaiten pääkaupunkiseudulla. Muualla Suomessa tekijöiden vaikuttavuuden taustalla ovat neurologisten ja
psykiatristen yksiköiden sekä perheneuvoloiden käytännöt. Palvelun tarjonnan laadussa on
huomattavia alueellisia eroja. (Korhonen & Tani 2016, 982–984.) Sen vuoksi neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiville asiakkaille ja potilaille tarjottavien palveluiden laadun yhtenäistämiseksi tarvitaan yhteiset laatukriteerit. Suurimpia väliinputoajia suomalaisessa palvelujärjestelmässä näyttäisi tällä hetkellä olevan neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivät aikuiset.
Merkittävä askel neuropsykiatriselle hoidolle Suomessa voisi olla esimerkiksi se, että jokaisessa sairaalassa olisi oma poliklinikka tai moniammatillinen työryhmä. Tällaisen yksikön
toimialueena olisi hyvä olla ainoastaan neuropsykiatrinen hoitotyö ulottuen koko elämänkaaren ajalle.
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Suomessa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivien henkilöiden läheisten ohjausmenetelminä käytetään Käypä hoito-suosituksen (2019a) mukaan useimmiten strukturoituja vanhempainohjausmenetelmiä (parent training). Tällaisten menetelmien keskeisin tavoite on edistää vanhempien keinoja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien henkilöiden
kasvatuksen saralla. Strukturoitu vanhempainohjaus menetelmänä saattaa suosituksen
mukaan vähentää neuropsykiatrisista vaikeuksista kärsivien henkilöiden käytösoireita. Kuten aineistossa on todettu, niin neuropsykiatrinen oireilu on hyvin yksilöllistä. Tuolloin kuntouttamisen tarve on jossain muualla, kuin käytösoireissa. Näin ollen johtopäätöksenä voidaan todeta uusien neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutusmenetelmien jalkauttamisen
olevan tarpeellista myös Suomessa. Uusien kuntoutumismenetelmien jalkauttamisessa
Suomeen saattaa helpottaa esimerkiksi kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt kattavasti
huomioiva Käypä hoito-suositus.
Lapsille luonnollisissa tilanteissa toteutettavista NDBI-menetelmistä on ollut jo lupaavaa
näyttöä Yhdysvalloissa (Stahmer ym. 2016). Tällä hetkellä luonnollisia arjen tilanteita hyödyntävistä kuntoutusmenetelmistä Suomessa on käytössä lähinnä autistisille lapsille suunnattu Pivotal Response Training (PRT). Tätä menetelmää on saatavilla Suomessa tällä hetkellä lähinnä Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, KeskiSuomessa ja Satakunnassa. PRT-menetelmän käyttöön on koulutettu tällä hetkellä lähinnä
psykologeja ja puheterapeutteja. Koulutettuja ohjaajia on noin 30. (PRT-kuntoutus.) Paikoitellen Suomessa on äärimmäisen suuri pula molempien ammattien osaajista, ja jo olemassa
olevat osaajat ovat hyvin työllistettyjä. Näin ollen jatkossa neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiviä yksilöitä kuntouttavien menetelmien kohdalla on tarpeen huomioida muun muassa sairaanhoitajien mahdollisuudet lisäkouluttautua kohtuullisilla kustannuksilla interventioiden
ohjaajiksi. Sairaanhoitajien käyttäminen osana neuropsykiatrisista oireista kärsivien henkilöiden ohjaamisessa olisi myös yhteiskunnallemme kustannustehokasta.
Kirjallisuuskatsauksessa yhdeksi olennaiseksi asiaksi nousi myös perhelähtöisyyden huomiointi hoitotyössä. Aineistossa todettiin aineistossa hoitavan henkilökunnan olevan vaikeaa sitouttaa vanhempia hoitoon. (Nunstedt ym. 2014). Aineistossa kuvattiin Yhdysvalloissa tutkittavana olevaa mallia autismikirjon oireilusta kärsivien lasten vanhempien ohjaamiseksi (IES 2019). Rieth ym. (2018) totesivat tutkielmassaan vanhempia osallistavan intervention mahdollisesti edistävän lasten taidollisia onnistumisia erilaisissa ympäristöissä.
Motivoitunut vanhempi ohjaajana todennäköistäisi myös taitojen oppimista tukevan toistojen riittävän määrän. Aineiston mukaan tällainen toimintamalli saattaa edistää myös vanhempien reagointivalmiuksia ja vähentää heidän stressiänsä. Vanhempien osallistumista
kuntouttamiseen nykyistä enemmän on aiheellista tarkastella ihan jo siksi, että motivoituneitten perheiden kohdalla tällainen kuntoutustapa olisi erittäin kustannustehokas.
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Motivaation puutteesta kärsivien perheiden kohdalla voitaisiin hyödyntää edellä mainitussa
kappaleessa mainittua sairaanhoitajien toteuttamaa ohjausta. Toteutuessaan kustannustehokkuus helpottaisi myös suomalaisen palvelujärjestelmän resurssipulaa.

9.2

Eettisyys ja luotettavuus

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva Tutkimuseettinen neuvottelukunta
TENK on luonut korkeakouluopiskelijoille ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä. HTKohje on yhteneväinen Suomessa jokaisella opiskelualalla. Ohjeen vaikuttavuuden perusta
on jokaisen tutkimusta tekevän vapaaehtoinen sitoutuminen eettiseen toimintaan. TENK on
listannut suosituksilleen myös keskeiset lähtökohdat. Tutkimuksen tulee perustua tarkkuuteen ja luotettavuuteen. Arviointi-, tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmien tulee olla eettisesti kestäviä, ja tieteellisen tutkimuksen kriteerien kanssa yhteneväiset. Tutkimustulosten
julkaisu ja arviointi tulee olla avointa ja rehellistä. Tutkimussuunnitelma kaikkine vaiheineen
tulee olla valmisteltu tieteelliselle tiedolle edellyttämien vaatimuksien mukaan. Mikäli tutkimusluville on tarve, ne tulee olla ehdottomasti anottuna. Tarpeen mukaan tulee hakea myös
eettistä ennakkoarviointia. Mikäli on epäilys esteellisyydestä, niin tuolloin arvioinnista ja
päätöksenteosta tutkimukseen liittyen tulee pidättäytyä. Tietosuojan huomioiminen on ehdottoman tärkeää. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)
Kuvaileville kirjallisuuskatsauksille on olennaista, että eettistä tarkastelua tulee tehdä koko
prosessin ajan. Tämä johtuu tutkimusmenetelmän väljyydestä. Eettisyys on syytä huomioida jo tutkimuskysymyksiä muodostettaessa. Tuolloin eettisyyden varmistamiseksi tulee
tehdä taustatyötä, joka tunnistaa tutkimuskysymyksen näkökulmat sekä mahdollisen subjektiivisuuden synnyttämän vinouman. Aineistonhakuprosessissa tutkimusetiikan noudattaminen korostuu raportoinnin tasavertaisuuden, oikeudenmukaisuuden, ja rehellisyyden saralla. Näin ollen eettisyys ja luotettavuus ovat läpi katsauksen tiiviisti symbioosissa. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta ja eettisyyttä voidaan parantaa johdonmukaisella etenemisellä tutkimuskysymyksistä johtopäätöksiin. Luotettavuutta parantaa myös se,
että menetelmäosa tutkimuskysymyksineen on selkeästi esillä. Aineiston perusteet tulee
olla kuvattuna. Tutkimuskysymysten tulee olla myös erillään teoreettisista perusteluista.
(Kangasmäki ym. 2013, 297.)
Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa luotettavuutta voi uhata myös se, jos analysoitu aineisto liitetään liian ohuesti teoreettiseen taustaan. Riskinä on myös keskittyminen tutkimusten sijaan tutkijoihin. Joskus tarkastelu voi olla liian valikoivaa ja yksipuolista. Aineistoa
tarkastellessa ei ole myöskään järkevää pysähtyä liikaa nykytilanteeseen. Tuolloin tulevaisuuden tutkimuskohteet voi jäädä huomiotta. (Kangasniemi ym. 2013, 297–298.)
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Tässä opinnäytetyössä kohteena ei ole ihmisiä eikä arkaluontoisia tietoja ole käsitelty, joten
eettiselle ennakkoarvioinnille ei oppilaitoksen ohjeistuksen mukaan ole tarvetta. Oppilaitoksesta tiedusteltiin myös, että tarvitaanko tällaiselle työlle muuta tutkimuslupaa. Opinnäytetyön luotettavuutta lisää se, että tietoa on haettu luotettavista, tieteellisesti hyväksytyistä ja
ajankohtaisista lähteistä. Lähteiden osalta pyrittiin siihen, että ne ovat alle 10 vuotta sitten
julkaistuja. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Osaltaan työn luotettavuutta lisää
myös se, että ennen opinnäytetyön arvioita-vaksi lähettämistä raportti ja itseopiskelumateriaali annettiin luettavaksi henkilöille, jotka ei liity tähän opinnäytetyöprosessiin millään muotoa. Ulkopuolisten henkilöiden näkemykset auttoivat kiinnittämään huomiota muun muassa
lähteiden käyttöön liittyviin seikkoihin. Lisäksi lähteiden alkuperäiset esittäjät on merkitty
työhön oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Työssä on huomioitu myös tekijänoikeudet (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Tuotoksessa käytetyn kuva- ja videomateriaalin
oheen on lisätty asianmukaiset lähdetiedot. Työssä itseopiskelumateriaalin osalta on hyödynnetty tällaisista lähteistä muun muassa Papunetin ja Microsoft Officen kuvapankkeja.

9.3

Jatkotutkimusehdotukset

Edelleen neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien henkilöiden kohtaamista hoitotyössä voi
kehittää ja tutkia monella tapaa. Yksi tutkimukseksi sopiva aihe voisi olla muun muassa se,
kuinka neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista häiriöistä kärsivät asiakkaat tai potilaat tulevat
huomioiduksi eri hoitotyön ympäristöissä. Aiheellista on tarkastella myös sitä, mitkä asiat ja
toimintatavat hoitotyön eri ympäristöissä ovat esteenä tai hidasteena neuropsykiatrisista
vaikeuksista kärsivän asiakkaan eettiselle kohtaamiselle. Kohtaamisen tueksi voisi kehittää
yksiköiden niin halutessaan uusia toimintamalleja.
Näkemyksiä voisi selvittää niin hoitotyötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, hoitotyön opiskelijoiden sekä asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta. Asiakkaiden tai
potilaiden omien näkemyksien kartoittaminen toisi osaltaan selvyyttä siihen, että millaisia
odotuksia ja toiveita heillä on vuorovaikutustilanteista hoitotyön ammattilaisten kanssa. Jatkossa tutkimuksen avulla voitaisiin selvittää myös sitä, millaiset hoitotyön yksiköiden vakiintuneet toimintamallit vaikeuttavat neuropsykiatrisista haasteista kärsivän henkilön kohtaamista. Tällaisia tietoja tarvitaan, jotta voidaan saada aikaan konkreettisia muutoksia hoitotyön eri ympäristöissä.
Vanhempien osallistamista lastensa ohjaamiseen kehitystä tukevissa interventioissa tulisi
edelleen jatkossa kehittää ja tutkia. Tätä voidaan perustella jo kustannustehokkuutta lisäävästä näkökulmasta. Voitaisiin kartoittaa, millaisia näkemyksiä neuropsykiatrisilla asiakkailla, heidän vanhemmillaan tai aiheen parissa hoitotyötä tekevillä on aiheesta. Uusien
kuntouttavien interventioiden hyödyllisyyttä voitaisiin tutkia aluksi tapaustutkimuksilla.
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