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1. Johdanto 
 

”Alfan Niksinurkka – polkuja neuropsykiatriseen valmennukseen” 
on rakentunut eri kouluttajien ja opetusvuosien materiaalin sekä kokemuksen 
kautta työkirjaksi neuropsykiatrisen valmennuksen toteuttamiseen. Työkirjan 
sisältö perustuu elinikäiseen oppimiseen, ja siinä on yhdistetty erilaisia 
työmenetelmiä ratkaisukeskeisen, kognitiivisen sekä dialektisen 
käyttäytymisterapian viitekehysten ympärille.  
Kirjassa esiintyvät harjoitukset ja ideat ovat yleisesti käytössä olevia 
työskentelytapoja. Niitä voi jokainen lukija muokata vapaasti omalle asiakkaalle 
soveltuvaksi. Kirjan lähestymistapa huomioi neuropsykiatrisen asiakkaan 
erityistarpeet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Neuropsykiatrinen valmennus – mitä se on?  



 

 
            Usein kuulet kysyttävän, ”mitä ihmettä se neuropsykiatrinen valmennus 
on? ” Myös ammattilaisilla saattaa  olla jopa kummallisiakin käsityksiä 
käsitteestä. Mielikuvia on syntynyt myöskin vaativasta ja erityistä ammattitaitoa 
vaativista toimenpiteistä, jota voi toteuttaa vain neuropsykiatriseen 
salatieteeseen perehtynyt terveydenhuollon ammattilainen. 
Onko kysymyksessä sitten vaativa työmenetelmä? 
  
Virallisen määritelmän mukaan neuropsykiatrinen valmennus on ohjaukseen 
perustuva kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu neuropsykiatrisia 
erityisvaikeuksia omaaville henkilöille. Neuropsykiatrinen valmennus keskittyy 
arjen sujumisen tukemiseen eri toimintaympäristöissä, elämänhallinnan taitojen 
vahvistamiseen sekä omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen.  
Myös uusien käyttäytymismallien löytäminen erilaisissa kriisi- ja 
ristiriitatilanteissa kuuluu osaksi valmennusta. 
Määritelmän mukaan neuropsykiatrinen valmennus on suunnitelmallista ja 
tavoitteellista, vaatii täsmällistä tukea ja toteutuu projektiluonteisesti. (Huotari & 
Tamski 2011, 23)  
 
Neuropsykiatrinen valmennus on osa tavoitteellista prosessia, jolla pyritään 
ohjaamaan tai valmentamaan tiettyyn asiakasryhmään kohdistuvaa asiakasta, 
saavuttamaan yhdessä valikoituja ja elämän hallinnan kannalta tärkeitä 
päämääriä tai tavoitteita. Taustalla on huolellinen ongelman määrittely, 
suunnitelmallisuus ja asiakkaan itsensä ottaminen aktiivisesti mukaan sekä 
määrittelemään, että tavoittelemaan muutosta. 
Valmentaminen on aktiivista toimintaa, mikä tähtää tiettyjen tunnistettujen 
ongelmien häiritsevyyden vähentämiseen, elämänhallinnan lisääntymiseen ja  
yksittäisten elämän kannalta tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseen. 
 
 Neuropsykiatriseen valmennuksen ei ole yhtä ainoaa menetelmää, vaan 
valmentaja voi käyttää apunaan esimerkiksi ratkaisukeskeisiä tai 
voimavarakeskeisiä työskentelymenetelmiä.  
 
Kysymys on määritellyn monisanaisuudesta huolimatta hyvin yksinkertaisesta 
asiasta: jos osaat tunnistaa autismikirjoa ja sen eri alalajien häiriötiloja, niiden 
erityispiirteitä sekä lähestymistapasi on voimavara- ja ratkaisukeskeinen, olet jo 
hyvällä oppimispolulla neuropsykiatrisen valmentaja uralle. 
 
 
 
  3. Opiskelu neuropsykiatriseksi valmentajaksi 



 

 
 Tänään olet rakentamassa itsellesi oppimisen polkua kehittääksesi 
ammattitaitoasi ja itsetuntemistasi.  Neuropsykiatrisella alueella tarvitset siihen 
alan täydentävää koulutusta. Punaisen langan löytäminen vaatii lisää tietoa, 
taitoa ja erityisesti työkokemusta sekä paljon harjoittelua ratkaisukeskeisillä 
asiakastyömenetelmillä. Lisäksi sinulla täytyy olla avoin ja kokeileva mieli, 
positiivinen ja myönteinen elämänasenne – myöskin vastoinkäymisiä 
kohdatessa. Tämä on elinikäistä oppimista – nauti siitä ja kehitä uutta. Opettele 
ja opi muilta, vertaisoppimisen kautta löydät vahvuuksia ja opit peilaamaan 
ajatuksiasi. Ethän myöskään unohda työnohjauksen tärkeyttä! 
 
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja on laajuudeltaan 30 op 
ammatillinen täydennyskoulutus. Opiskelu on monimuoto-opiskelua. 
Monimuoto-opiskelu on suunnattu aikuisille, työkokemusta omaaville sosiaali-, 
terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka osaavat soveltaa omaa 
työkokemustaan uusiin ja myös osittain tuttuihin asioihin. Tässä koulutuksessa 
se on neuropsykiatrinen osaamisalue. Opinnot pitävät sisällään 12 
lähiopetuspäivää sekä 14 verkko-opiskeluun painottuvaa tehtävää. Opinnot 
sisältävät myös loppukokeen sekä opinnäytetyön.  
Miten onnistut opinnoissasi, riippuu paljon sinusta itsestäsi sekä myönteisestä 
asioihin suhtautumisesta. Negatiivisuus ja negatiivinen elämänasenne on yksi 
syy siihen, ettei opiskelija löydä omaa oppimispolkua ja tapaa omaksua uusia 
asioita. Se on monesti peiliin katsomisen paikka. Muutos alkaa meistä itsestä ja 
usein vaikeimmat haasteet löytyvät itsensä kohtaamisesta.  Mutta jos uskallat 
muuttaa itseäsi, tutkia eri roolejasi ja erityisesti tapoja tehdä työtä – olet 
astumassa näkökulman vaihtamisen maailmaan. Tämä koulutus muuttaa sinua, 
jos ei tänään – niin sitten huomenna.  
 
 
4. Lyhyt oppimäärä autismikirjosta  
 
Seuraavassa kappaleessa käymme läpi erilaisia autismikirjon piirteitä. 
Koulutuksen tavoitteena on, että oppisit tunnistamaan erilaisia käyttäytymisen 
muotoja sekä kohtaamaan asiakkaasi erityisongelmia asiakkaalle sopivalla 
työtavalla. 
 
Autismi on neurobiologinen keskushermoston häiriö, joka näkyy pääsääntöisesti 
vain käyttäytymisessä. Sana autismi tulee kreikan kielestä ”AUTOS, ITSE”.  
Yleinen nimitys ”autismista” vuonna 2018 on autisminkirjon häiriöt, joka kattaa 
autismin (F84,0), Aspergerin syndrooman (F84.5), Rettin oireyhtymän (F84.2) , 
disintegratiivisen kehityshäiriön (F84.3) sekä epätyypillisen autismin (F84.1). 



 

 
Autismi esiintyy useammin pojilla.  Autismi diagnoosin tekee aina lääkäri. 
Diagnoosi perustuu henkilön käyttäytymisen tarkkailuun ja kehityshistoriaan. 
Diagnosointi on usein aika vaikeaa, koska oireisto on erittäin laaja, 
käyttäytyminen vaihtelee eri ympäristöissä ja eri ikäkausina sekä henkilöllä voi 
olla muita neurologisia oireita. Suomessa on käytössä ICD-10 tautiluokitus, 
jossa diagnostiset kriteerit on määritelty. (Autismi- & Aspergerliitto 2017) sekä 
psykiatristen diagnoosien tukena DSM V.  
 
Autismi näkyy poikkeavana käyttäytymisenä. Sosiaalinen vuorovaikutus on 
poikkeavaa. Usein henkilö ei pysty asettumaan toisen ihmisen asemaan eikä 
omaa empatiakykyä.  Puheessa ja kielenkäytössä on usein ongelmaa. Kielen 
käytössä ja sen merkityssisällössä on hallinnan vaikeutta. Ekolaliaa eli 
kaikupuhetta on paljon, varsinkin kehitysvammaisella autismikirjon henkilöllä. 
Puhekielen konkreetti, sananmukainen ymmärtäminen on yleistä, kielikuvien 
käyttö haasteellista. Intonaatio on usein epäluontevaa ja huumorintaju hyvin 
erilaista. Keskustelun aloittaminen ja lopettaminen eivät ole luontevaa, ja 
asiassa pysyminen on vaikeaa. Ilmeiden ja eleiden ymmärtäminen on 
haasteellista ja omat ilme- ja elekielet ovat niukkoja. Katsekontakti saattaa olla 
puutteellinen tai sitä ei ole lainkaan. (Autismi - & Aspergerliitto 2016)  
 
Sentraalinen koherenssi on ihmiselle myötäsyntyinen tiedon prosessoimistapa, 
jonka pyrkimyksenä on kokonaisuuksien eli koherenssin muodostaminen 
yksityiskohdista. Autismikirjon henkilölle syy-yhteyden ymmärtäminen on usein 
vaikeaa. Isosta kokonaisuudesta saattaa hahmottaa vain pienen yksityiskohdan 
tai päinvastoin. Savant-ilmiön ajatellaan kuuluvan tähän ryhmään, esimerkkinä 
absoluuttinen sävelkorva. Pakkoajatukset ja –toiminnot ovat yleisiä. Rutiineihin 
juututaan ja omia rituaaleja on paljon. Muutokset ja siirtymät ovat usein vaikeita 
ilman ennakointia. Täydellisyyteen pyrkimys on yleistä, pelätään omia 
epäonnistumisia. Edellä mainituille piirteille on ajateltu heikkoa kykyä 
kognitiiviseen joustavuuteen. (Laaksonen 2017) 
 
Aistitoimintojen poikkeavuudet ovat erittäin yleisiä. Lähes kaikilla autismikirjon 
henkilöillä on poikkeavuutta yhden tai useamman aistin alueella. Poikkeavuudet 
jaetaan yli- tai aliherkkyyksiin. Aistipoikkeavuudet kuormittavat ja aiheuttavat 
suuria arjen ongelmia, mikäli niitä ei huomioida ja vaikutusta minimoida. Ne 
vaikuttavat arjen jokaiseen toimintaan, minä-kuvan ja ympäristön 
hahmottamiseen sekä itsetunnon kehittymiseen. Aistipoikkeavuuksia 
vahvistetaan tai sammutetaan erilaisilla aistiharjoitteilla.  
(Hokkanen & Szegda 2010, 32) 
 



 

Autismikirjon henkilöillä myös motoriikka on erilaista. Tämä saattaa liittyä oman 
kehon hahmotukseen. He voivat olla liikunnallisesti erittäin ketteriä tai heillä on 
suuria vaikeuksia sekä karkea- että hienomotoriikassa. Vaikeus liikuntatunteihin 
koulussa on yleistä, joka liittyy motorisiin vaikeuksiin tai sosiaalisen 
vuorovaikutuksen puutteeseen. Usein autismikirjon henkilöt ovat 
yksilöliikuntalajien kannattajia. Toiminnanohjauksen vaikeuksia on myös 
runsaasti autismikirjon henkilöillä. On vaikeaa hahmottaa tehtävän vaatimus, 
suunnitella toiminta ja edetä suunnitelman mukaan. Myös ajan hahmottamisen 
vaikeus tulee esille vahvasti. (Kranowitz 2008, 87-90) 
 
 
5. Filosofis-teoreettinen viitekehykseni valmentajana eli mitä asiakkaani 
haluaa minusta mahdollisesti tietää? 
 
Asiakkaat hakeutuvat jonkinlaiseen terapiaan, valmennukseen tai hoitoon, 
koska kokevat tarvetta olla toisenlainen, haluavat muutosta 
elämäntilanteeseensa tai kipuilevat erilaisten ongelmien parissa. Osalla saattaa 
olla elämässään myös mielessä tai kehossa fyysinen tai psyykkinen häiriötila, 
joka haittaa elämänlaatua tai hyvinvointia.  
 
Eri terapia- ja toimintasuuntauksien eroavaisuuksista huolimatta tavoitteena 
onkin ihmisen kyvyn kasvattaminen itsehavainnointiin ja sen kautta tapahtuvaan 
muutokseen elämässä. Jokaisessa viitekehyksessä on myös omat tapansa 
ymmärtää, mitkä seikat hyödyntävät ihmistä tämän kipuillessa muutoksen 
parissa ja millä tavoin tavoiteltava muutos voidaan mahdollisesti saavuttaa. 
 
Yleisemmin nämä viitekehykset muotoutuvat psykoterapioiden ja sen takana 
olevien psykoterapiakoulukuntien mukaan. Tunnetuimpia näistä on 
psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen viitekehys, joka on myös hallinnut 
terapiamaailmaa vuosikymmenten ajan. Toinen yksi vahva filosofis-teoreettinen 
suuntaus on myös 1900 -luvun alussa syntynyt behaviorismi. 
   
Useimmat psyykkisen alueen oppikirjat ovat kirjoitettu juuri näistä 
viitekehyksestä käsin, mikä on toisaalta saattanut leimata sitä yksipuolisella 
näkemyksellä. Psykodynaamisessa viitekehyksessä yksi keskeinen ajatus on 
tutkia psykoterapiassa ihmisen katartista kokemusta tai transferenssista 
vuorovaikutussuhdetta, mikä mahdollistaa dissosioituneen mielensisällön 
uudelleen kokemisen. Varhaisten vuorovaikutussuhteiden tutkiminen on yleistä 
tässä suuntauksessa.   
 



 

Erityisesti 1980 –luvun lopulla Suomeen alkoi vahvistua myös muita 
terapiasuuntauksien edustamia linjauksia, joista nykyisin tutkituin ja kysytyin 
terapiamuoto on kognitiivinen psykoterapia ja kongitiiviset lyhytterapiat. 
Kognitiivisessa ajatellussa yksinkertaisuudessaan pyritään perususkomuksien 
tunnistamiseen ja niistä korjaamiseen  
 
Myös erilaiset käyttäytymisterapiat ovat kasvattaneet suosiotaan ammattilaisten 
keskuudessa ja erityisesti mielenkiinto tunne-elämän epävakautta ja 
persoonallisuuteen liittyvien häiriötilojen hoitomalleihin. Dialektisen 
käyttäytymisterapian mukaan ongelmakohdista voidaan herkistää pois erilaisten 
taitomallityöskentelyn kautta.  
 
Ratkaisukeskeinen psykoterapia ja sen myötä ratkaisukeskeisen työskentelyn 
erilaiset menetelmät muotoutuivat Suomeen 1990-luvulla mm. Ben Furmanin ja 
Tapani Aholan kehittämän lyhytterapiakäsitteen ympärille.  Kahden 
vuosikymmenen aikana ratkaisukeskeisen psykoterapian ympärillä käytiin 
vilkasta keskustelua lääkärien, psykologien ja psykoterapeuttien keskuudessa 
puolesta ja vastaan. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on kuitenkin löytänyt 
oman paikkansa terapiakentässä ja keskustelu puolesta ja vastaan on jo 
rauhoittunut.   
 
Ratkaisukeskeinen eli voimavarakeskeinen näkemys ja ajattelutapa pitää 
sisällään lukemattomia erilaisesti ajattelevia ihmisiä ja työskentelytavat 
vaihtelevat suuresti eri ihmisten välillä.  Laajimmillaan voimavarakeskeisyys ja 
ratkaisukeskeisyys on filosofinen tapa tarkastella ympäröivää ja toimivaa 
maailmaa sekä ihmistä lukemattomissa erilaisissa vuorovaikutussuhteissa. Sillä 
saattaa olla yhteyksiä erilaisiin näkemyksiin, millä tavoin ihmistä pitäisi kohdata 
ja tarkastella. Ratkaisukeskeinen viitekehys siis pitää sisällään nähdä maailmaa 
ja ihmistä monesta eri näkökulmasta ja se antaa jokaiselle yksilölle vapauden 
ajatella omalla tavallaan asioista.  
 
 Ratkaisukeskeinen viitekehys on kuitenkin myös kuntouttavan viitekehyksen 
muoto, ja ratkaisukeskeisen koulukunnan edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä 
terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa sekä edustavat myös 
itse näitä ammattiryhmiä oman perusammattinsa puitteissa.  
 
Joskus kuulee väitteen siitä, että ratkaisukeskeinen näkökulma kieltää 
yltiöpositiivisesti ongelmien olemassaolon. Lähtökohta kuitenkin on se, etteivät 
ratkaisukeskeinen lähestymistapa kiellä ongelmaa tai ongelmien olemassaoloa 
ja niiden sanoittamista myös ongelma-nimellä. Ratkaisukeskeinen 
lähestymistapa ei kuitenkaan halua jumittua ongelmalähtöiseen puheeseen 



 

kovin pitkäksi aikaa, vaan se tarjoaa uudenlaisen, inhimillisen tavan lähestyä 
näitä elämän kipukohtia ja haasteita.  
 
Ratkaisukeskeisen näkökulman lähtökohtana on perusolettamus, että ihmiset 
itse tietävät ratkaisut elämäntilanteeseensa ja elämänsä suuntaan, vaikka usein 
heidän kykynsä nähdä ratkaisuja on jostain syystä estynyt. Tämän vuoksi 
saattaa olla, että tällainen elämän solmukohta alkaa kasvamaan ja lopuksi 
ihmisen elämässä on sen verran siteitä ja monimutkaisempia ongelmakuvioita, 
ettei niitä ihminen pysty itse avaamaan auki omalla päättelyllään ja taidoillaan. 
Jokaisessa ihmisessä piilee kuitenkin kykyjä auttaa itseään ja myöskin 
ympäristöään, jos ihminen vain saa siihen mahdollisuuden ja tarpeeksi tukea tai 
kanssakulkemista asioiden läpi. 
 
Lyhyesti kiteytettynä voidaan ajatella, että ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys on 
samalla näkemys ja viitekehys että joukko työmenetelmiä, joiden avulla ihminen 
voi tarkastella maailmaa ja pohtia asioita. Se on mahdollisuus luoda erilaisia 
merkityksiä, tehdä aikamatkoja menneisyyteen ja tulevaisuuteen sekä muuttaa 
valitsevaa todellisuutta eli nykyhetkeä.  
 
Ratkaisukeskeiset menetelmät kannustavat etsimään ihmisen elämässä jo 
toimivia asioita sekä laajentamaan jo toimivien asioiden aluetta . Yleisiin 
periaatteisiin kuuluukin, että pienikin muutos jo toimivissa asioissa saa aikaan 
laajempien kokonaisuuksien muutoksia sekä elämänlaadun ja hyvinvoinnin 
kohentumista. 
 
 
 
 
Ratkaisukeskeisen valmennuksen perusperiaatteet: 
Ratkes ry:n (Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen yhdistys, 2017)  
 

1. Asiakaslähtöisyys 
Asiakkaana voi olla esim. yksilö, perhe, ryhmä tai työyhteisö. Asiakas asettaa 
itse omat tavoitteensa sen sijaan, että joutuisi hyväksymään asiantuntijoiden 
määrittelemät tavoitteet 
 
      2.  Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus 
 Keskusteluissa painopiste on tavoitteissa ja siinä miten asiakas voi ne 
saavuttaa. 
 
       3. Voimavarakeskeisyys 



 

 Tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan 
pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä 
tarkastellaan pikemminkin voimavarana 
 
       4. Poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen 
Tutkitaan erityisesti niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin 
hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka osaksikin. Tärkeää on kartoittaa 
tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä. 
 
       5. Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori 
Tämä työmuoto tukee asiakkaan vahvoja puolia. Uusien näkökulmien 
syntymisen lisäksi oleellista on ideoida ja testata vuorovaikutussuhteessa 
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. 
 
       6. Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys 
 Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva ja siinä voidaan vapaasti liittää muista 
työmuodoista lainattuja ideoita, kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, 
narratiivisen terapian ulkoistamista, NLP-tekniikoita, tarinoita, paradoksaalisia 
kotitehtäviä, sopimuksia jne. 
 
        7.Yhteistyö ja kannustus 
 Asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana ja pulmia voidaan ratkoa 
yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute 
sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä eri osapuolille. 
 
Ratkaisukeskeinen työtapa on parhaimmillaan molemminpuoliseen 
vuorovaikutukseen perustuvaa yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin tai 
valmentajan välillä. Arvostavan vuorovaikutuksen periaatteisiin kuuluu, että 
asiakkaan ja kollegan ajatuksiin, tunteisiin, kokemuksiin ja puheeseen 
suhtaudutaan kuuntelevasti ja osallistuvasti.  Vuorovaikutuksessa ei piilouduta 
ammattiroolin taakse.  Lähtökohtaisesti asiakas on aina se paras oman 
elämänsä asiantuntija. 
 
Ratkaisukeskeisessä asiakassuhteessa on tärkeää saada asiakkaan näkemään 
omat voimavaransa ja tiedostamaan itsellään olevat kyvyt ja mahdollisuudet.  
Kun ihminen tiedostaa vastuunsa omasta elämästään ja kokee että hän pystyy 
muuttaa elämäänsä, hän pystyy tiedostamaan myös muutostarpeet, joihin hän 
tarvitsee tukea. 
 
Jokaisella on ihmisellä on oma elämäntarinansa.  Vaikeastakin tarinasta voi 
etsiä poikkeuksia  ja muistoja onnistumisen kokemuksista.  Asiakkaan kanssa 



 

yhdessä etsitään mm. luonteenpiirteitä, harrastuksia, taitoja (voimavaroja)  -  
asioita, mitkä ovat auttaneet selviytymään. Näitä asioita vahvistamalla ihmisen 
luottamus oman toimintansa mahdollisuuksiin kasvaa ja itsetunto vahvistuu. 
 
Ratkaisukeskeiseen ajatteluun sopii myös hyvin huumorin , taiteen, draaman ja, 
mielikuvien käyttäminen. Tavoitteellinen toiminta on keskeisenä punaisena 
lankana asiakastyöskentelyssä, on tavoitteet sitten pilkottuja pieniä tai vähän 
suurempiakin.  Ajatuksia, uskomuksia tai tapahtumia on hyvä tarkastella 
useammasta näkökulmasta – ja sitä kautta löytää uusia näkökulmia vanhojen 
tilalle.  
 
Myös sanoilla ja käytetyllä kielellä on oma merkityksensä. Sanotaan, että sanat 
luovat vallitsevan todellisuuden.  Usein terapeutti tai valmentaja on harjaantunut 
kielivivahteiden poimimiseen asiakkaan puheesta ja käyttää asiakkaan omia 
sanoja asioiden tarkentamiseen. Tällöin muodostuu ns. yhteinen kieli.  Sanoissa 
ja lauserakenteissa on voimaa, ne ovat portti mahdollisuuteen nähdä ja kokea 
maailmaa uudella tavalla. Myönteisillä ja kannustavilla sanoilla luodaan toivoa ja 
negatiivisimmillaan haavoittavilla sanoilla voidaan myös toivo riistää, jonka 
useimmat asiakkaat ovat saattaneet kokea elämänsä pettymyksissään.   
 
Taitava valmentaja ei ajaudu ylläpitämään ongelmapuhetta vaan osaa johdattaa 
asiakkaan rohkaisujen ja myönteisen kielen avulla mahdollisuuksien 
näkemiseen.  Tällöin ongelmat voi nähdä taitoina ja kehittämisen alueina, joita 
voi opetella harjoituksien kautta.  
 
Mielestäni ratkaisukeskeisyyden eräs ydin on siinä, että Herra tai Rouva 
Menneisyys ei määrää sitä, mitä olemme tänään. Se mitä olemme, saavat 
aikaan nykyiset päätöksemme, uskomuksemme ja toimitamme, jotka 
kohdistuvat itseemme tai ympäröivään maailmaan. 
 
Tämänhetkiset olosuhteet ovat usein suoraa ikään kuin heijastusta nykyisestä 
fyysisestä, psyykkisestä tai sosiaalisesta käyttäytymisestämme.  Muistin avulla 
voimme pitää yllä kehon ja mielen tapoja päivästä toiseen, ja vuodesta toiseen, 
mutta jokainen päivä on uuden muutoksen aikaa, ja mikä tahansa tapa on 
muutettavissa nykyhetkessä. Asioiden, tapojen ja luonteemme muuttaminen ei 
aina ole helppoa ja monesti muutoksen tiellä voi eksyä harhapoluille ja 
ahdistukseen.  
 
Kun pystymme muuttamaan itseämme nykyhetkessä, siis ajatuksia ja 
käyttäytymistämme - pystymme vaikuttamaan myös omaan maailmaamme. 
Ratkaisukeskeisyyden monet toiminta- ja ajattelumallit antavat myös 



 

mahdollisuuden muuttaa menneisyyttä ja tulevaisuutta tästä ja nyt olemassa 
olevasta nykyhetkestä käsin. Se saattaa merkitä sinulle vankeutesi loppua.  
 
Ratkaisukeskeisyyden kolme muistisääntöä ovat: 

“Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä.” 

“Kun tiedät mikä toimii, tee sitä lisää.” 

“Jos jokin ei toimi, tee jotain muuta.” 

(Huotari & Tamski 2011, 60) 

 
 6. Neuropsykiatrisen valmentajan ammattieettiset periaatteet: 
 
 
Neuropsykiatrina valmentajan sinun täytyy sitoutua alan eettisiin sääntöihin. 
Suomessa neuropsykiatrinen valmennus ei ole lainsäädännöllä säädeltyä 
ammatinharjoittamista. Näin ollen myöskään Valvira ei valvo 
ammatinharjoittamistoimintaa. Suomessa on muutama yhdistys, jotka omalta 
osaltaan toimivat jäsentensä eli neuropsykiatristen valmentajien tukena. 
Suurimmat näistä ovat Ounas.ry, Neuropsykiatriset valmentajat ry sekä Porstua 
ry. Voit liittyä jäseneksi yhdistykseemme www.ounas.fi 
 
 
Neuropsykiatrinen valmentaja kunnioittaa ihmisen ainutkertaisuutta ja hänen 
itsemääräämisoikeuttaan. Hän kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä luottaa ihmisen 
omiin mahdollisuuksiinsa, kykyihin ja voimavarojen hyödyntämiseen 
hyvinvointia lisäävinä tekijöinä. 
 
Neuropsykiatrinen valmentaja tuntee vastuun asiakkaistaan, itsestään ja 
ympäristöstään. Hän pyrkii toiminnallaan edistämään ammattiyhteisönsä ja 
tiedeyhteisönsä arvostusta. 
 
Neuropsykiatrisen valmentajan tulee kunnioittaa muiden ammattiryhmien sekä 
kollegoidensa oikeutta näiden tekemiin oivalluksiin, luovaan työhön sekä 
julkaisuihin sekä myös heidän erityispätevyyttään, vastuita ja velvollisuuksiaan. 
 
Neuropsykiatrisen valmentajan asiantuntijuus perustuu omaan ja asiakkaan 
kokemusasiantuntijuuteen, tieteelliseen tietoon ja sen kriittiseen arviointiin, sekä 
jatkuvaan itsensä kehittämiseen ylläpitämällä ammatillista osaamistaan. Hän 



 

pystyy tunnistamaan omat ammatilliset vahvuutensa ja heikkoutensa, ja 
konsultoi tarvittaessa muita asiantuntijoita.  
 
Neuropsykiatrinen valmentaja tukee yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
moniarvoisuutta, huomioiden monikulttuurillisuuden rikkaudet sekä kunnioittaa 
uskonnon, seksuaalisuuden ja omantunnon vapautta. Hän on tietoinen 
käyttämästään vallasta ja sen seurauksista. Hän on inhimillinen, 
ennakkoluuloton, aidosti ihmisestä ja elämästä kiinnostunut.  
Hänen tulee pystyä huomioimaan muiden näkökulmat. Hänen tulisi tuntea 
erityistä vastuuta kaikessa toiminnassaan. Hänen tulee edistää sekä yksilöiden 
että ryhmien välistä tasa-arvoa. 
 
 
 
7. Neuropsykiatrisen valmennuksen ja ohjauksen elementtejä 
 
 
Neuropsykiatrinen valmennus pitää sisällään erilaisia elementtejä. Nämä 
elementit muodostuvat vuorovaikutussuhteen luomisen teorioista ja ovat yleisiä 
dialogisuuden ja turvallisen asiakassuhteen perusasioita. Ohessa Eija  Mattilan 
näkemyksiä vuorovaikutussuhteen vaikutuksista, jotka olen soveltanut 
neuropsykiatriseen valmennukseen. Tästä listasta voit tutkia itseäsi ja miettiä, 
miten haastat itseäsi kehittämään näillä alueilla.



Neuropsykiatrisen ohjauksen ja valmennuksen elementtejä  
 
Valmennustilanteen ilmapiiri: 
1. Kunnioittaminen 
2. Kiinnostus 
3. Luottamuksellisuus 
4. Spontaanisuus 
 
Valmentajan positio: 
1. Kutsu dialogisuuteen ja arvostavaan vuorovaikutukseen 
2. Läsnäolon kokemus 
3. Kiinnostus: Ohjaajan henkilökohtaisen tyylin voimavarat ja heikkoudet; 
mm. vakavuus, tunteilu, haavoittuvuus, konfliktien vältteleminen 
4. Valmentajan itsensä ”taustalle” jättäminen 
5. Eettiset säännöt 
6.       Arvostava vuorovaikutus: 
6.1. Puhumisen ja kuuntelun tietoinen vuorottelu  
6.2. Ulkoisen ja sisäisen kuunteleminen 
6.3. Puheeseen tarttuminen  
6.4. Yhteisten merkitysten löytäminen 
6.5. Reflektointi 
6.6. Hiljaisuuden sieto – ajananto 
6.7. Konfrontointi palauttamassa kohti tavoitetta 
6.8. Sanattomien viestien kuunteleminen / huomioiminen  
6.9. Konkretisointi 
6.10. Metaforien käyttö 
6.11. Huumorin käyttö 
6.12. Eri näkökulmien käyttö 
6.13. Voimaannuttaminen 
6.14. Objektivälitteinen kuunteleminen 
7.        Valmennussuhteen rakentaminen: 
7.1. Yhteinen sopimus valmennussuhteesta 
7.2. Tavoitteiden asettelu ja toiminnan suunnittelu yhdessä ohjattavan kanssa 
7.3. Tarveharkintainen, eli tarpeen mukainen valmennus ja jatkuva arviointi 
7.4. Keskusteluissa aiheen vaihtamisen tietoinen ilmaisu / Keskustelun 
siirtymät 
7.5. Kertaaminen, toistaminen, kohdentaminen 
7.6. Käydyn keskustelun kokoaminen 
7.7. Kulttuurikoodien huomioiminen 
 
(Lähde: Eija Mattila, Vuorovaikutussuhteet ) 



 

 8. Muut neuropsykiatrisen valmennuksen kohteet – perhe ja vanhemmat 
 
Neuropsykiatrinen valmennus pitää sisällään myös perheen tukemisen. 

Vaikka valmennus olisi kuinka tehokasta tahansa, lapsi tai nuori ei pysty 

muuttamaan omia toimintatapojaan ilman perheen tai lähipiirin apua. Valmennus 

tapahtuu useimmiten lapsen kotona ja siihen osallistuu koko perhe. Valmentajan 

täytyisi oppia kuuntelemaan ja tutkimaan perheen arkea. Myös lähipiirin ja 

asiakkaan välisen suhteen tarkkailusta saa paljon tietoa. 

 

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista. Usein tavoitteena on muun 

muassa edistää autismin kirjon henkilön itsenäiseen elämään liittyviä 

selviytymistaitoja tai tukea vanhempia kasvatuksessa ja arjen toiminnoissa. 

neuropsykiatrisen valmennuksen sisältö muodostuu yksilöllisesti asiakkaan 

tarpeista. 

 Valmennukseen sisältyy usein perustietoa autisminkirjosta, sekä yksilöllistä 

ohjausta asiakkaan omista lähtökohdista. Valmennusta voidaan toteuttaa 

henkilön eri toimintaympäristöissä, esimerkiksi kotona, asuntolassa, 

päiväkodissa tai koulussa. Neuropsykiatrinen valmentaja tekee perheiden ja 

erityistyöntekijöiden kanssa yhteistyötä ja osallistuu pyydettäessä 

kuntoutussuunnitelmien laadintaan ja yhteistyöpalavereihin eri tahojen kanssa. 

Monesti valmentaja tukee asiakasta tai perhettä esim. erikoislääkärin 

vastaanotolla käydessä, perheneuvolassa tai poliisilaitoksella asioidessa. 

 

 

 

 

 

 



 

9.  Kuka ostaa neuropsykiatrista valmennusta?  
 

Neuropsykiatrista valmennusta ostavat eri tahot joku julkisista varoista tai aivan 

yksityishenkilöinä. Monet ostavat neuropsykiatrista valmennusta lapsille ja 

nuorille tukemaan arkea ja elämänhallintataitoja tai asiakas ostaa sitä itselleen 

omalla kustannuksella. Tämä on aika yleistä mm. lasten kohdalla sekä aikuisilla.  

Neuropsykiatrinen valmennus on myös harkinnan varaista kaupungin/kunnan 

vammaissosiaalipuolen myöntämää tukea, jonka myöntää kotikunnan 

sosiaalitoimi. Se on tarkoitettu autismin kirjon henkilöille ja heidän lähipiirilleen. 

Lähipiiriin voivat kuulua esimerkiksi omaiset, koulun tai asumisyksikön 

henkilökunta, henkilökohtainen avustaja, jne.  

Neuropsykiatrisen valmennuksen ostoprosessi lähtee liikkeelle suosituksesta, 

jonka antaa yleisemmin sairaanhoitopiiri.  Sosiaalitoimi saattaa ottaa yhteyttä 

valmentajaan. Ostajataho antaa yleensä yhteystiedot perheelle, joka taas ottaa 

yhteyttä valmentajaan ensimmäisen käynnin sopimiseksi. Ensimmäinen käynti 

on yleensä arviointikäynti, jolloin kartoitetaan mahdollisen asiakkaan ja/tai 

perheen voimavarat. Lisäksi ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan tekijät, jotka 

tukevat valmennuksen toteutusta ja muut tukitoimet eri tahoilta. 

Neuropsykiatrista valmennusta ostaa myös Kela palvelutuottajaksi hyväksytyiltä. 

Kelan palveluottajaksi hyväksytään tällä hetkellä toimintaterapeutti, jolla on 

Valviran hyväksyntä toimintaterapeutiksi sekä hän on suorittanut 

neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen. Oppilaitoksella ei ole merkitystä. 

Neuropsykiatrisen valmennuksen ostohinta vaihtelee vuonna 2017 45 euron ja 

95 euron välillä riippuen valmentajan peruskoulutuksesta ja kokemuksesta sekä 

paikkakunnalla toteutettavasta kilpailusta. 

 

 



 

10. Neuropsykiatrisen valmennuksen prosessikuvaus  
 

Mikäli yhteistyösuhde asiakkaan kanssa alkaa, niin ensimmäisellä kerralla 

kartoitetaan asiakkaan käyttäytymistä eri arjen tilanteissa sekä ongelmia, mitä 

asiakas ja perhe nimeää. Yhdessä asiakkaan kanssa rakennetaan tavoitteet, 

joihin pyritään. Tavoitteet kannattaa jaotella vielä pienemmiksi osatavoitteiksi, 

mutta se ei välttämättä ainakaan kaikilta osin ole ensimmäisellä tapaamiskerralla 

mielekästä. Jokaisella käyntikerralla arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa 

tavoitteiden saavuttamista. Yleensä asiakas tai perhe saa kotitehtäviä eli asioita 

joita he voivat kokeilla. Tämä voi olla kuvallisen struktuurin luomista, perheen 

sääntöjen luomista tai vaikkapa verbaalisen puheen selkeyttämistä.  

 

Jotta neuropsykiatrinen valmennus olisi tuloksellista, kannattaisi valmennus 

suunnitella tarpeeksi pitkälle ajanjaksolle. Tällainen ajanjakso voisi olla esim. 

vuoden kestävä. Asiakkaalla ja perheellä täytyy olla motivaatio tehtävien, 

harjoitusten sekä kokeilujen tekemiseen ja yleensä jo ensimmäisellä kerralla olisi 

hyvä saada asiakas/perhe motivoituneeksi yhteistyön aloittamiseen. Mikäli 

asiakas tai perhe ei ole valmis tekemään tarvittavaa työtä, mietitään muita 

mahdollisia palveluita, joista asiakas/ perhe hyötyisi. Vaikka sinänsä 

palvelutarpeen kartoitus ei kuulu neuropsykiatrisen valmentajan työnkuvaan, niin 

informaation saaminen saattaa auttaa asiakasta eteenpäin omien haasteiden 

kohtaamisessa ja löytämään oma kuntoutus/tutkimuspolku. 

 

Yhteistyö muiden ammattialojen edustajien kanssa on monesti myös asiakkaan 

etu. Esimerkiksi aistipulmat ovat sellaisia, mihin tarvitaan terapeutin näkemystä. 

Myös puheterapeutin näkemys lapsen kommunikatiivisista kyvyistä on tärkeätieto 

neuropsykiatrisessa valmennuksessa.  



 

 

                   Neuropsykiatrisen valmennuksen prosessikaavio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMEKSIANTO 
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VÄLIARVIOINTIA JA TAVOITTEIDEN TARKISTAMISTA 

 



 

Kun neuropsykiatrisen valmennuksen jakso alkaa päättymään, tehdään 

maksajalle sekä asiakkaalle/perheelle yhteenveto, missä lyhyesti käydään läpi 

valmennuksen pääkohdat, kuitenkin kunnioittaen asiakkaan tai/ja perheen 

yksilöllisyyttä. Yhteenvetoon voi ottaa mukaan myös suosituksia jatkon suhteen 

sekä muiden mahdollisten palvelujen suhteen, joista asiakkaalle olisi hyötyä. 

Nämä käydään läpi viimeisellä valmennuskerralla yhdessä asiakkaan kanssa. 

 

11. Neuropsykiatrisen valmennuksen haasteita 
 

Neuropsykiatriseen valmennukseen tuovat haasteita: riitaisa ja kielteinen 

ilmapiiri, vähäinen lämpimien tunteiden osoittaminen, epäjohdonmukaisuus 

kasvatuksessa, vanhemman psyykkinen sairaus (äidin masennus ja vanhempien 

oma ADHD) ja väkivalta. 

 Lapsen keskittymisvaikeudet ja ylivilkkaus lisäävät vanhemman ja lapsen 

vuorovaikutuksen kielteisyyttä ja vanhempien rasittuneisuutta.  

 

Seuraavassa on lista asioista, joita muuttamalla onnistut valmennuksessa 

paremmin. Nämä ovat myös häiriötilaa usein vahvistavia ympäristötekijöitä.  

- Suuri ryhmäkoko  

- Vapaamuotoinen tilanne 

 - Monimutkaiset ohjeet  

- Pitkäkestoinen, ponnistelua vaativa työskentely  

- Palaute vasta tekemisen päätyttyä  

- Toistuva, tylsäksi tai vaikeaksi koettu tekeminen 

 - Useat yhtäaikaiset, huomiota vaativat asiat 

 - Yleisesti koko ryhmälle annettu ohje 

 - Odotus paikallaan pysymisestä 



 

 - Fyysinen epämukavuus (liian kuuma tai kylmä ympäristö, väsymys, nälkäisyys, 

kipu)  

- Psyykkinen epämukavuus (jännittäminen, odottaminen)  

 
Neuropsykiatrisen valmennuksen keinoja onnistumiseen: 
 - Pieni ryhmä, kahdenkeskisyys 

 - Strukturoitu tilanne 

 - Lyhyet, yksi vaihe kerrallaan annetut ohjeet  

- Lyhyisiin jaksoihin jakautuva tekeminen 

 - Välitön, kannustava palaute  

- Mielenkiintoinen tekeminen, hyvä motivaatio  

- Työskentely yksi asia kerrallaan  

- Yksilölle suoraan suunnattu ohje 

 - Mahdollisuus liikehtiä (esimerkiksi kiilatyyny, sormeiltava esine jne.)  

- Vireystilan säätelyä helpottavat olosuhteet (mahdollisuus lepohetkeen, välipala) 

 

 

12. Neuropsykiatrisen valmentajan keinoja: toiminnan ohjauksen ja 
päivittäisten elämäntaitojen harjoittelun tukeminen 

 

Päivittäiset elämäntaidot, eli ADL-taidot tarkoittavat perustaitoja, kuten 

pukeutumista, syömistä ja henkilökohtaista hygieniaa, kotitaloustaitoja, siivous-, 

ruoanlaitto- sekä sosiaalisia taitoja  

 Neuropsykiatrisen valmennuksen yksi toiminnan osa-alueista on juuri ADL-

taitojen harjoittelu. Taitojen harjoittelu ei keskity vain yksittäisiin toimintoihin vaan 

taitojen hiominen huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi sosiaalisia taitoja 



 

harjoitellaan kaikissa päivittäisissä toiminnoissa, niin ruokailuissa, tauoilla kuin 

kaupassa asioidessa.  

 

Erilaisten taitojen harjoitteluun ja tehtävistä suoriutumiseen liittyy olennaisena 

osana toiminnanohjaus. Neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaavilla 

toimintakeskuksen asiakkailla on suurimmalla osalla puutteellinen kyky 

suunnitella omaa toimintaansa ja toimia suunnitelman mukaisesti. Toiminnan 

ohjaus tarkoittaa siis taitoja, joita tarvitaan mm. aloitteellisuuteen, toiminnan 

ylläpitoon ja joustavuuteen, suunnitteluun, itsetarkkailuun ja tunteiden säätelyyn. 

(Huotari & Tamski 2011, 121) 

 

Ennakointi on tärkeä osa toiminnan ohjauksen tukemista. Ennakoinnissa 

käytetään jo edellä mainittuja strukturoinnin keinoja, kuten päiväjärjestyksiä, 

kalentereita ja tulevien sosiaalisten tapahtumien ennakkoon strukturointia 

(esimerkiksi retket, juhlat, ostoksilla käynti). Muutosten ja uusien tilanteiden 

ennakointi voi helpottaa sietämään poikkeuksia ja auttaa selviytymään 

normaalista poikkeavasta tilanteesta. (Huotari & Tamski 2001, 227) 

 

 

Yksi toiminnan ohjauksen tukemisessa paljon käytetty menetelmä on 

strukturointi. Strukturointi tarkoittaa ympäristön, ajan, henkilöiden tai tehtävien 

järjestämistä. Ympäristön strukturoinnissa jokaisella toiminnalla on oma 

paikkansa ja ympäristössä on mahdollisimman vähän virikkeitä. Strukturoinnin 

apuna voi käyttää esimerkiksi kuvia tai sanoja osoittamaan tavaroiden paikkaa 

tai tilan toimintoja. Tilojen nimeäminen auttaa myös tilojen hahmottamisessa. 

Esimerkiksi keittiön kaapit voidaan strukturoida kuvien avulla, jolloin astiat 



 

löytyvät helpommin ja puhtaita astioita paikoilleen laitettaessa astiat päätyvät 

oikeille paikoilleen. ( Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala) 

 

Ajan strukturoinnissa apuvälineinä toimivat erilaiset ajastimet, munakellot, 

matkapuhelimen muistutus, päiväjärjestykset ja kalenterit. Strukturoinnin 

apuväline valitaan määritettävän ajan pituuden perusteella. Esimerkiksi 

toiminnan pituutta on helppo määrittää munakellolla tai puhelimen muistutuksella. 

Pidemmän ajan strukturointiin ja tapahtumien ennakointiin sopivat parhaiten työ- 

tai päiväjärjestykset sekä kalenterit.  

 

Myös tehtäviä ja toimintoja voidaan strukturoida ja pilkkoa osiin. Esimerkiksi wc-

käynti voidaan strukturoida siten, että jokainen vaihe kirjataan ohjeeseen 

erikseen ja selkeytetään kuvien avulla. Retkille lähdettäessä retken eri vaiheet 

retkikohteeseen siirtymisestä, kohteessa tapahtuvista toiminnoista 

paluumatkaan kirjoitetaan auki sosiaalisen tarinan muodossa ja tarvittaessa 

havainnollistetaan kuvin tai piirroksin. (Huotari & Tamski 2011, 230-231) 

 

 

Toimintojen ennakoinnissa ja jäsentämisessä välineenä voi käyttää Ensi-Sitten -

korttia.  

Kortti tehdään kaksiosaiseksi, esimerkiksi kahdesta eri värisestä paperista. 

Vasen puoli kortista on Ensin-osio ja oikea puoli Sitten -osia. Kortin vasemmalla 

puolelle laitettava kuva tai teksti kertoo siis mitä tehdään ensin (esim. pyykkien 

ripustaminen) ja oikealle puolelle laitettava mitä sen jälkeen (tauko). Kun toiminto 

on suoritettu, otetaan kuva tai teksti pois ja vaihdetaan tilalle seuraava toiminto. 

(Papunet.net, 7) 

 



 

Sosiaalinen tarina on tekniikka, jonka avulla henkilöä voidaan auttaa 

ymmärtämään miten erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa toimitaan.Sosiaalinen 

tarina rakennetaan tiettyä tilannetta ja henkilöä varten ja sen teho perustuu 

toistoon, kannustukseen, yksilöityyn sisältöön sekä tarinan visuaalisuuteen. 

Sosiaalinen tarina voi olla selittävä ja kuvaileva, auttaa ymmärtämään muiden 

käytöstä ja reaktioita tai se voi ohjata toivottuun käytökseen. Tarina voi siis 

vastata kysymyksiin keitä tilanteessa on mukana, missä ja milloin tilanne 

tapahtuu, mitä tapahtuu ja miksi näin tapahtuu. Sosiaalisen tarinan lauseet ovat 

lyhyitä ja selkeitä ja niiden tulee olla positiivisessa muodossa. Kuvien käyttö 

selkeyttää sanomaa. Tarina voi sisältää niin sanottuja tarkistuslauseita, jotka 

tarjoavat tarinan päähenkilölle keinoja muistaa kuinka tilanteessa toimitaan. 

Nämä lauseet voivat olla henkilön itsensä kirjoittamia. Sosiaalisissa tarinoissa on 

tärkeää käyttää kohde henkilölle sopivaa kieltä ja se kirjoitetaan joko minä-

muodossa tai kolmannessa persoonassa. Sosiaaliset tarinat voivat olla 

kirjoitettuja, kuvitettuja tai sarjakuvamaisia. (Huotari & Tamski 2011, 227; Kerola 

& Sipilä 2007, 70-71) 

 

Juuttuminen on saman toiminnon, ajatuksen tai muun käyttäytymisen 

pakonomaista toistamista. Juuttuminen tarkoittaa myös vaikeutta siirtyä 

toiminnasta, tilanteesta tai paikasta toiseen. Toiminnan aloittaminen tai 

lopettaminen ovat vaikeita tai jopa mahdottomia. (Helsingin Diakoniaopisto) 

 

Juuttumisesta pois auttamiseen pätevät kaikki edellä mainitut toiminnan 

ohjauksen keinot: ennakointi, strukturointi, ajan hallinta -keinot sekä sosiaaliset 

tarinat ja kuvien käyttö. Ohjaajan on tärkeää pysytellä rauhallisena ja hoitaa 

tilanne siten, että juuttumisesta kärsineen henkilön ei tarvitse nolostua 



 

tilanteesta. Myös normaalista poikkeava, hassu toiminta voi auttaa pois 

juuttumisesta. (Eskonen & Kirjavainen, 4,8) 

 

”Varoitusmerkki ja ohje systeemissä” juuttuneelle henkilölle annetaan ensin 

varoitus, jossa hänelle kerrotaan toiminnon jäljellä oleva aika. Varoituksen 

jälkeen ajan loppumisesta kertoo jonkin merkkiääni, esimerkiksi munakellon 

pirahdus. Merkin jälkeen henkilölle annetaan ohje toiminnan lopettamisesta ja 

toiminnan luota pois siirtymisestä. (Huotari & Tamski 2011, 212) 

 

Aisteja herätteleviä tavaroita sisältävä ensiapusalkku tai -laatikko voi toimia 

apuna juuttumisista eteenpäin pääsemisessä. Salkku sisältää erilaisia kuulo-, 

tunto-, maku-, ja hajuaisteja aktivoivia esineitä ja asioita, esimerkiksi höyhen, 

karhea pesusieni, hierontarulla, sokeri, suola, tiuku, eteeriset öljyt, kahvinpurut 

yms. Aistikokemukset voivat auttaa kiinnittämään huomion muualle ja sitä kautta 

siirtymään pois juuttumisesta. (Työkalulaukku Alfa Partners Academyn 

koulutustilassa). 

 

Motivaatio vaikuttaa usein toiminnan ohjaukseen. Mitä vastenmielisempi tehtävä, 

sitä vaikeampi sitä on aloittaa ja suorittaa loppuun. Kiinnostava tekeminen taas 

auttaa aloittamisessa ja ajallaan toimimisessa. Yhdessä sovitut 

palkkiojärjestelmät voivat auttaa motivaation lisäämisessä ja tehtävän 

mielekkyyden kokemisessa. Palkitseminen tulee tehdä henkilölle sopivalla tavalla 

ja olla häntä motivoiva sekä tapahtua välittömästi tai ennalta sovittuna 

ajankohtana (esimerkiksi jokaisen onnistuneen kauppakäynnin jälkeen tai 

työviikon päätteeksi). Tällöin asiakas voi ymmärtää tilanteen syy-seuraus-

suhteen. Palkitsemisen perusteet on tehtävä selviksi kaikille osapuolille ja tietystä 

asiasta/toiminnosta/käytöksestä palkitseminen tulee tapahtua joka kerta samoin 



 

säännöin. Kirjallinen sopimus allekirjoituksineen on hyvä keino sääntöjen 

sopimiseen ja niihin palaamiseen tarvittaessa. On tärkeää muistaa, että myös 

välitön positiivinen huomio, kiitos ja kehuminen ovat palkkioita ja niitä on tärkeää 

käyttää muiden palkkioiden ohessa.  (Huotari & Tamski 2011, 214; Kerola & Sipilä 

2007, 76-77) 
Esimerkkejä palkitsemisesta ja palkkiojärjestelmistä: Jaetaan tehtävän suorittaminen osiin ja ja 

palkitaan osan suorituksesta. Esimerkki: Asiakas osallistuu keittiötöihin, mutta pitkäjänteinen 

työskentely tuottaa hänelle vaikeuksia. Asiakkaan kanssa sovitaan, että hän tekee yhden 

työtehtävän kerrallaan, jonka jälkeen hän saa pitää pienen tauon (pöytien pyyhintä → 5 minuuttia 

taukoa → tiskikoneen tyhjennyt → 5 minuuttia taukoa → tiskikoneen täyttö → pidempi tauko 

ennen seuraavaa toimintaa). Asiakasta myös kiitetään ja kehutaan hyvin hoidetusta työstä 

jokaisen tehtävän hoitamisen päätteeksi. 

 

Palkkiojärjestelmä voi olla pisteiden, tähtien, pelimerkkien ym. keräämistä. 

Tietystä määrästä merkkejä henkilö saavuttaa tavoittelemansa palkkion.  
Esimerkki: asiakas harjoittelee vastaanotolle ajoissa saapumista. Jokaisena aamuna, jolloin hän 

saapuu oikeaan aikaan, saa asiakas tähden taulukkoonsa. Jos asiakas ei saavu ajoissa, eikä 

myöhästymistä ole sovittu ennakkoon, jää tähti saamatta. Kun tähtiä on ennalta sovittu määrä, 

saa asiakas tavoittelemansa, hänelle tärkeän palkkion. 

 

13. Ratkaisukeskeinen tavoitteen asettelu  

Perustuslain mukaan meillä kaikilla on oikeus kommunikoida, ilmaista omia 

mielipiteitämme sekä osallistua itseämme koskevien päätöksien tekoon. Autismin 

kirjon henkilöillä on useasti eri asteisia puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia. 

Vaikeudet voivat olla niin puheen tuottamisessa kuin sen ymmärtämisessä. Myös 

kyky havaita ympäristöä ja reagoida muiden viestintään on usein rajoittunut. 

Tällöin vuorovaikutustaidot ovat puutteelliset ja henkilö tarvitsee harjoitusta ja 



 

tukea erilaisissa kommunikaatio tilanteissa, mielipiteen ilmaisussa sekä 

valintojen teossa. (Papunet 2015b) 

 
Asiakkaat ja heidän lähipiirinsä otetaan mukaan tavoitteiden asetteluun ja niiden 

toteutumisen arviointiin. Kaikille asiakkaille omien toiveiden, haaveiden ja 

mielipiteiden esille tuominen ei ole helppoa tai aina edes mahdollista. Tällöin 

asiakkaan lähipiirin rooli korostuu tavoitteiden asettelussa.  

 

Ratkaisukeskeisyyden periaatteiden mukaisesti hyvin muotoiltu tavoite on 

positiivisesti määritelty, täsmennetty mahdollisimman konkreettisesti ja tavoite on 

lähtöisin asiakkaan tarpeista sekä mielenkiinnon kohteista. Tällöin asiakas 

sitoutuu paremmin ottamaan vastuuta omasta osallisuudestaan tavoitteen 

toteutumisessa. Tavoitteen asettelun alussa tulee miettiä missä vaiheessa 

asiakas on nyt tavoitteen suhteen ja millaisin osatavoittein ja keinoin sekä millä 

aikataululla tavoitteeseen on mahdollista päästä. (Huotari & Tamski 2012, 67-68) 

 

Jos asiakkaan taidot riittävät, voi hänen kanssaan yhdessä miettiä tavoitteen 

asettelun yhteydessä tilannetta, kun tavoite on saavutettu.  
Voit esittää kysymyksen: Kun eräänä aamuna heräät ja tämä tavoite on saavutettu, mikä silloin  
Mistä muut ihmiset huomaavat tavoitteen saavutetuksi. Ja ketä nämä muutoksen huomaavat 

henkilöt ovat? 

 

Tavoitteen toteutumisen etenemistä arvioitaessa apuvälineenä voi käyttää 

asteikkoa 1-10, joka kuvaa tavoitteen eri vaiheita. Asteikon voi merkitä/teipata 

lattiaan.  Harjoitus: Asteikon kohta 1 kuvaa tavoitteen asettamistilannetta ja kohta 10 sitä, kun 

tavoite on saavutettu. Pyydä asiakasta siirtymään siihen kohtaa asteikkoa, missä hän kokee 

olevansa tavoitteen edistymisen suhteen. Pyydä asiakasta kertomaan miten hän kokee 

edistyneensä lähtötilanteeseen verrattuna. Mitkä asiat ovat hänen mielestään muuttuneet ja mikä 



 

on nyt paremmin kuin lähtötilanteessa. Tämän jälkeen pyydä asiakasta siirtymään pykälän verran 

eteenpäin. Pohtikaa yhdessä, mitä asiakkaan tulisi tehdä, että hän pääsisi tähän välietappiin. 
Asteikon läpikäymisen voi uusia seuraavalla tavoitteen arviointi kerralla. 
 

Tavoitteen etenemistä arvioitaessa valmentajan tulee kiinnittää huomiota 

kannustamiseen sekä palautteen että kiitoksen antamiseen. Ne motivoivat 

asiakasta jatkamaan tavoitteen saavuttamista. Jokainen pieni edistysaskel tulee 

huomioida ja tuoda se näkyväksi asiakkaalle. Yksi keino antaa rakentavaa palautetta on 

“hampurilaispalaute”, jossa hampurilaisen ylimmässä kerroksessa annetaan myönteinen palaute, 

pihvinä kerrotaan kehitysehdotukset ja lopuksi muistutetaan uuden toimintatavan hyödyistä. 

Anna asiakkaalle tarkka myönteinen palaute hänen edistymisestään tai taidoistaan ja kerro mikä 

häneltä sujuu hyvin.Anna ehdotuksia siitä mikä voisi olla vieläkin paremmin  ja  kerro miten asiaa 

voisi kehittää.Lopuksi kerro asiakkaalle mitä hyötyä hänelle on tästä uudesta ehdotetusta 

toimintatavasta (esimerkiksi saavutettava palkkio).  

(Mannström-Mäkelä & Saukkola 2008, 78). 

 

Joskus asiakkaan mielipiteen ilmaisu ei onnistu puheella tai asiakas tarvitsee 

puheensa tueksi kuvia tai muita apuvälineitä, on mielipiteen ilmaisun tueksi 

olemassa erilaisia apukeinoja. Näitä välineitä ovat muun muassa kyllä/ei -kortit ja 

erilaiset asteikot. Asteikot tulee rakentaa asiakkaan taitotason 

mukaisesti.  Asteikko voi olla:toteutettu pelkästään kuvilla (esimerkiksi hymynaamoilla), sanoin 

ja kuvin, numeroin ,asteikko voi olla myös yksinkertainen: pidän, en pidä, en osaa sanoa; kyllä/ei, 

hyvä/huono 

 

Keskustelumatto on kommunikoinnin apuväline, jonka avulla asiakas voi 

ilmaista mielipidettään sekä tehdä valintoja ja päätöksiä. Keskustelumattoon 

kiinnitetään kuvalla tai tekstillä keskustelun aihe sekä asiakkaalle sopiva 

kolmiportainen arviointiasteikko (esimerkiksi pidän, en osaa sanoa, en pidä).  



 

Asiakaskortit kiinnitetään asteikolle asiakkaan mielipidettä vastaavalle kohdalle. 

Asiakas voi itse kiinnittää kuvat tai ohjaaja kiinnittää kuvat asiakkaan 

osoittamaan kohtaan asteikosta. (Papunet 2015a) 

             

Joskus oman asian julkituominen suullisesti on vaikeaa. Aihe voi olla niin arka tai 

oikeita sanoja vaan ei tunnu löytyvän. Jos asiakkaalla on taito tuottaa tekstiä, voi 

kirjeenvaihto, joko sähköpostin välityksellä tai paperilla, olla hyvä vaihtoehto. 

Kirjoittaminen voi täsmentää asiakkaan ajatuksia ja mieltä painava asia on 

helpompi saada puettua sanoiksi. Kirjeenvaihdossa ei tarvitse pelätä omien 

tunteiden näyttämistä eikä jännittää ohjaajan reaktiota itsestä vaikealta tuntuviin 

asioihin. (Huotari & Tamski 2011, 120) 

14.Valmennuksen tapahtumia  
 

Impulsiivinen käyttäytyminen tarkoittaa hetken mielijohteesta toimimista ja 

reagoimista. Impulsiivisuus voi ilmetä esimerkiksi nopeana innostumisena 

uusista asioista ja ihmisistä, äkillisenä ja voimakkaana suuttumisena ilman 

jäljitettävää syytä, loukkaavana suorapuheisuutena ja vaikeutena ylläpitää 

ihmissuhteita. Impulsiivisuudesta voi olla myös paljon hyötyä kun sen pystyy 

kohdentamaan oikein. Impulsiiviset henkilöt voivat olla hyvin idearikkaita ja luovia 

sekä rohkeita toteuttamaan ideoitaan. (Huotari & Tamski 2011, 122-123) 

 

Haastava käyttäytyminen on toimintatapa, joka poikkeaa huomattavasti ihmisten 

tavanomaisesta tavasta toimia vastaavassa tilanteessa. Haastava 

käyttäytyminen haastaa niin ihmisen itsensä kuin muut tilanteessa olevat 

henkilöt. On tärkeää erottaa pelkkä totutusta poikkeava käytös, normaalit 

negatiiviset tunnetilat ja tunteenpurkaukset haastavasta käytöksestä. Myöskään 

vammasta tai rajoitteesta johtuva, ihmiselle ominainen käyttäytymistapa, ei ole 



 

haastavaa käyttäytymistä. Esimerkiksi jatkuva ääntely tai liikkeellä olo voi 

ärsyttää muita, mutta niistä ei kuitenkaan aiheudu varsinaista haittaa tai vaaraa 

ympäristölle. (Kerola & Sipilä 2007, 13; Korventaival 2012, 5) 

 

Myönteisen käyttäytymisen tukeminen on avaintekijä haastavan käyttäytymisen 

voittamisessa. Kannustava, rakentava ja positiivinen ilmapiiri luovat pohjaa 

myönteiselle käyttäytymiselle. Tällaisen ilmapiirin rakentaminen lähtee liikkeelle 

lisäämällä kiitoksen ja positiivisen palautteen antamista pienimmistäkin asioista, 

onnistumisista ja edistysaskeleista. (Kerola & Sipilä 2007, 86) 

 

Ratkaisukeskeisyyden yksi kulmakivistä on asioiden ajatteleminen uudesta 

näkökulmasta, eli uudelleenmäärittely. Uudelleenmäärittelyn periaatteena on 

muuttaa ongelma tavoitteeksi (mikä taito tulisi oppia, jotta ongelmasta päästään 

eroon?), negatiivinen ilmaisu positiivisemmaksi, heikkous vahvuudeksi (laiska → 

rauhallinen) sekä käskyt toimintaohjeiksi. Käskyistä on tärkeää oppia kitkemään 

pois Ei -sana. Käskyt ja kiellot voidaan uudelleen määritellä positiivisesti, jolloin 

ne voidaan kokea kieltämisen sijaan toimintaohjeina.  
Esimerkkejä kiellon muuttamisesta toimintaohjeeksi tai kehotukseksi: 

Älä huuda → Puhu hiljaa 

Käytävällä ei saa juosta → Käytävällä kävellään 

Älä puhu ruoka suussa → Syö suu tyhjäksi ja sen jälkeen voit kertoa asiasi. 

(Furman 2003, 30; Mannström-Mäkelä & Saukkola 2008, 60-62) 

 

Ongelman ulkoistaminen tarkoittaa ongelman muuttamista esimerkiksi 

voimahahmon muotoon ja tällä tavoin ongelman irrottamista henkilön 

persoonasta. Kun asiakkaan kanssa pohditaan yhdessä mikä ulkopuolinen “olio” 

saa hänet myöhästelemään aamuisin tai hermostumaan, siirretään ongelma ja 

syy pois asiakkaasta itsestään tähän ulkopuoliseen negatiiviseen 



 

voimahahmoon. Ulkoistamisen avulla vaikeitakin asioita on helpompi käsitellä ja 

se voi auttaa asiakasta ymmärtämään, että näitä piirteitä itsessään on 

mahdollista opetella hallitsemaan. (Juusola 2012, 188-189) 

 

Voimaeläin tai -olento on mielikuvitushahmo, joka auttaa asiakasta 

saavuttamaan hänen tavoitteensa. Voimaolento voi toimia muistuttajana, 

neuvojana tai tsemppaajana ja vain mielikuvitus on rajana sen käytössä. 

Asiakkaan kanssa keskustellaan yhdessä mikä eläin, olento tai hahmo auttaisi 

häntä parhaiten tavoitteen saavuttamisessa. Kun olento on valittu, voidaan 

asiakkaalta tavoitetta työstettäessä ja taitoja harjoiteltaessa kysyä esimerkiksi: 

kuinka voimahahmosi toimisi tässä tilanteessa? Millaisen neuvon voimahahmosi 

antaisi sinulle nyt? Kuinka voimahahmosi kannustaisi sinua tässä tilanteessa? 

Kuinka voimahahmosi juhlistaisi tätä edistysaskelta? (Fuhrman 2003, 51-54) 

 

Neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavilla henkilöillä voi olla vaikeuksia tunteiden 

tunnistamisessa ja niiden hallitsemisessa. Näiden henkilöiden impulssikontrolli ja 

turhautumisen sietokyky on usein heikko. Jos henkilö ei ole oppinut tunnistamaan 

tunteitaan ja sanoittamaan niitä, purkautuvat tunteet useimmiten toiminnan 

kautta, esimerkiksi raivokohtauksina. Tunteiden tunnistamisen harjoittelu 

aloitetaan niiden nimeämisestä. Ohjaajan on tärkeää näyttää asiakkaalle omia 

tunteitaan ja sanoittaa ne, ja tätä kautta opettaa mitä mikäkin tunne tarkoittaa. 

Apuna tunteiden nimeämisessä voi käyttää kuvia ilmeistä. Kuvat voivat olla 

valmiita tai itse valokuvattuja, mutta niiden tulee olla selkeitä. Kuvista ja tunteista 

voi tehdä pelin, jossa oikea kuva ja tunne yhdistetään toisiinsa. Tunteita 

kuvastavia ilmeitä voi harjoitella myös peilin edessä pohtien ääneen miltä kasvot 

näyttävät eri tunteita kuvastaessaan, esimerkiksi ollessani iloinen hymyilen ja 

suupieleni ovat ylöspäin. Asiakkaan kanssa voi keskustella myös siitä, missä 



 

kohdassa kehoa mikäkin tunne tuntuu ja millaisia tuntemuksia se herättää. 

(Huotari & Tamski 2011, s. 141, 235-236; Kerola & Sipilä 2007, 90-91) 

 

Tunteiden hallinnan harjoittelussa oleellista on löytää asiakkaalle sopivat 

tunteiden ilmaisutavat ja tavat rauhoittaa itsensä. Valmentajan kanssa yhdessä 

asiakas opettelee tunnistamaan ne hetket kun tunteet alkavat kuumentua. Nämä 

ovat niitä hetkiä, jolloin asiakas tarvitsee tukea ja keinoja rauhoittaa itsensä 

ennen täydellistä ylikuumenemista. Hetkien tunnistamista harjoitellaan 

tarkkailemalla kehonkieltä ja tuntemuksia sekä pohtimalla tilanteita, joissa 

hermostumiset ja ylikuumenemiset yleensä tapahtuvat. (Huotari & Tamski 2011, 

236-237) 

 
Välineitä tunteiden tunnistamiseen: 

• kuvat ja piirrokset erilaisia tunteita kuvastavista ilmeistä 

• eri tunteita kuvastavien ilmeiden harjoittelu peilin edessä 

• keskustelua asiakkaan kanssa siitä, mitä tunteita jokin kuva/musiikki/elokuva/satu 

herättävät 

• arvausleikit ja pantomiimi: mitä tunteita esitän? Kuinka esittäisit tätä tunnetta? 

• roolileikit ja draama 

• pelit, joissa harjoitellaan sääntöjä, toisen kannustamista, häviämistä ja voittamista 

• Kehonkuvapiirrokset, joihin voi merkitä missä päin kehoa mikäkin tunne tuntuu 

(Opetushallitus 2003) 

 
Keinoja ja välineitä tunteiden hallintaan: 

• käytöskäyrät; Käytöskäyrälle piirretään päivän käytös tunti tunnilta. Kullekin päivälle 

piirretään nolla-jana, jossa näkyvät toimintakeskuksessa vietetyt tunnit. Janan yläpuolella 

on toivotun käytöksen alue (plus) ja alapuolella ei-toivotun käytöksen alue (miinus). 

Asiakkaan kanssa käydään tarkasti läpi millaista käytöstä häneltä odotetaan ja mikä taas 

ei ole hyväksyttävää. Asiakkaan kanssa sovitaan myös kuka käyrää piirtää ja onko koko 



 

päivän tai viikon plussalla olosta luvassa palkkio. Nämä asiat tulee käydä läpi ennakkoon. 

(Opetushallitus 2013) 

• pako- tai turvapaikka voi olla asiakkaalle sopiva keino rauhoittaa itsensä. Pakopaikka voi 

olla esimerkiksi huone, nurkkaus, pöydän alus tai vaikka oma työskentelypiste. Tärkeintä 

on, että asiakas tuntee sen turvalliseksi ja itselleen sopivaksi. Pakopaikkaa ei saa käyttää 

rangaistuksena huonosta käytöksestä. (Huotari & Tamski 2011, 238-239) 

• Tunnemittarit ovat visuaalisia ja konkreettisia apuvälineitä tunteiden ilmaisemiseen. 

Asiakkaan kanssa yhdessä voi rakentaa hänelle sopivan asteikon, jonka avulla asiakas 

pystyy kertomaan niin negatiiviset kuin positiiviset tunteensa. Asteikko voi olla numeroilla, 

sanoilla tai kuvilla. Asteikkoon voi kiinnittää lankaa pitkin liikuteltavan helmen, jolla voi 

osoittaa sen hetkistä tunnetilaa. (Kerola & Sipilä 2007, 90)  

 

 

Raivokohtausten ja muiden tunnekontrollin pettämisten läpikäyminen on tärkeä 

osa tunteiden hallinnan harjoittelua. Tilanteet tulee käydä läpi yhdessä asiakkaan 

kanssa mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Keskustelun apuna voi käyttää 

esimerkiksi sosiaalista tarinaa, sarjakuvaa tai tunnemittaria. (Huotari & Tamski 

2011, 239) 

 
  
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. Arviointi ja palaute 
 

Yksi keskeinen ratkaisukeskeisen valmennuksen ja onnistumisen kokemus 
liittyy palautteeseen saamiseen ja palautteen antamiseen. Tämä mahdollistaa 
oppimisen ja kasvun sekä kehittymisen tavoitteen saavuttamiseen. 
Väliarvioinneilla on tärkeä merkitys asiakkaalle ja vuorovaikutteisesti myös itse 
valmentajalle. Oheisena vain yksi malli palautelomakkeesta itsellesi. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
  



 

16. Liitteet 
 
Harjoitus1 : Kirjoita tähän ylös 5 perusajatusta, jotka haluat ottaa käyttöön 
työskennellessäsi voimavarakeskeisesti: 
 
1.____________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________ 
 
 
Harjoitus 2:  Nimeä neljä sinulle tärkeää arvoa, joka ohjaajaa sinun toimintaasi: 
 
1.__________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________ 
4.__________________________________________________________ 
 
 
 
Harjoitus 3. 
 
Neuropsykiatrisen valmentajan yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on tunnistaa 
voimavarat ja lähestyä niitä ratkaisukeskeisessä viitekehyksessä. Myös oma 
elämänmyönteinen ja positiivinen elämänasenne on ratkaiseva tekijä 
onnistuneen valmennustuloksen saavuttamiseksi.  Tässä koulutuksessa 
opimme etsimään voimavaroja erityisen ikivanhan työmenetelmän kautta, joka 
on sovellettu voimavarakeskeiseen työskentelyotteeseen. Tämän menetelmän 
nimi on meillä voimavaratammi. 
 
 
 
Voimavaratammen rakentaminen 
Rakenna itsellesi voimavaratammi seuraavien ohjeiden mukaan.   
 



 



 

Neuropsykiatrisena valmentaja sinun täytyy osata erilaisia ratkaisukeskeisiä 
menetelmiä. Niitä on lukuisia ja useammat tekevät niihin omia sovellutuksia. 
Niin myös sinun täytyisi etsiä oppimispolullasi sinulle sopivat menetelmät. 
 
Harjoitus 4: Millaisista työmenetelmistä aioit hankkia lisää tietoa ja oppia 
käyttämään niitä (lista) 
 



 

 



 

Harjoitus 5: Kirjoita ja/tai piirrä jotakin sinusta itsestään kertovaa oheiseen 
ympyrään 
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