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Työpajan teemoja

• Neurokognitiiviset erityispiirteet 

– Mitä ne ovat? Mistä ne johtuvat? Kenellä niitä 
on?

– Miten ne vaikuttavat yksilön arkeen ja elämään?

– Miten ne vaikuttavat työllistymiseen ja 
työntekoon? 

– Ovatko ne vahvuuksia vai haasteita 
työelämässä?



Autismin esiintyvyys



Autismi ja työllisyys

▪ Kehitysvammaisten osuus autismin kirjon 
häiriöissä 30(-50)% (Johnson ja Myers 2007, 
Fombonne 2009, Mattila ym.2011)

▪ 80% maailman autistisista on työvoiman 
ulkopuolella (YK)

▪ Suomessa vain noin joka seitsemäs autistinen 
tekee säännöllisesti töitä



Lähtökohta neurokognitiivisille 

erityispiirteille –

Neurologisesti eri ”käyttöjärjestelmä” 
(kuvat: Papunet)



Muistettava kuitenkin yksilöllisyys –

autismikirjo

” Jos on tavannut yhden autistisen 

henkilön, on tavannut yhden autistisen 

henkilön. Jokainen on omanlaisensa”.

”Monet ajattelevat, että autisti joko kuolaa 

vaipoissaan tai on Einsteinin kaltainen 

nero. Suurin osa on kuitenkin jotakin siltä 

väliltä.”



Mitä on kontekstitaju/kontekstisokeus?

• ”Koska millään, edes punaisella liikennevalolla, ei ole 

absoluuttista merkitystä, vaan merkitys riippuu kontekstista, 

aivoistamme on tullut kontekstin käyttämisen ekspertti nopean 

ja viisaan ARVAUKSEN tekemisessä.”

- Peter Vermeulen

Konteksti-sokeus



Erityispiirteiden ja kontekstisokeuden 

vaikutus arjen suoriutumiseen

• Kognitiivinen taso vs. adaptiivinen taso 

– voi olla työelämässä hämmentävää

• Kontekstitajun puute – haasteet 

työelämässä 

– case kirjoittamaton sääntö

– case kahvipöytäkeskustelu vs. 

palaveri

• Rivit vs. rivien välit, case hautajaiset

– Autistinen tekee johtopäätökset 

sanotun, ei oletetun pohjalta



Autistisen henkilön stressiherkkyys



Lusikkateoria

• ”Maanantai. Herään aamulla. Lusikoiden määrä tänään: 

12

– Herääminen vaatii 1 lusikan

– Aamutoimet vaativat yhden lusikan 1

– Liikkuminen töihin vie 1 lusikan

– Töissä jokainen tunti vie 1 lusikan

• Pääsen töistä 6 tunnin jälkeen. Jäljellä on 3 lusikkaa. 

Tässä kohtaa joudun miettimään tarkasti miten vietän 

loppupäiväni. Tarvitsen yhden lusikan nukkumaan 

menoon ja toisen kotimatkaan. Minulla on siis jäljellä 1 

lusikka – ja vain siinä tapauksessa ettei kotimatkalla ole 

paljoa aistiärsykkeitä tai yllättäviä tilanteita. Laittaisinko 

ruokaa, maksaisinko laskut vai tiskaisinko?” Veeti

(lusikkateorian pohjalta)



Autismin kirjon henkilöillä vaikeuksia 

toiminnanohjauksellisissa taidoissa

”Kyvyttömyys säädellä omaa tarkkaavaisuuttaan 

tai vireystasoaan on kirjon henkilöille tyypillinen. 

Me kirjon henkilöt olemme usein hitaita 

orientoitumaan, joten tehtävien hidas aloitus, ja 

tehtävän osien välissä olevat pienet tauot tukevat 

tehtävien suorittamista ja tarkkaavaisuuden 

ylläpitoa.” (Veeti Nevalainen)



Taitojen yleistämisen vaikeus

”Meidän kirjolaisten voi olla myös vaikeaa yleistää 

oppimiamme asioita. Esimerkiksi kun neurotyypillinen 

opettelee keittämään kahvia, hän tarvitsee siihen kerran 

tai kaksi. Minä voin tarvita kymmenen. Tieto siitä miten 

kodin kahvinkeitin toimii ei yleisty, joten tämä kymmenen 

kertaa toistuu jokaisen kahvinkeittimen kohdalla. En 

ymmärrä kahvinkeittimen skeemaa – enkä 

pyykkikoneiden tai ravintoloiden. Tämän vuoksi olen 

usein avuton sen suhteen miten minun tulisi toimia.”

Veeti Nevalainen



Aistiherkkyys

• Autistisen henkilön perusstressitasoa 

nostavista tekijöistä yksi keskeinen on aistien 

ylikuormittuminen

• ”En ymmärrä, miten ihmiset pystyvät 

keskittymään työpaikoilla, jos ei ole 

mahdollisuutta saada hetken rauhaa 

hengähtää” - Orjo Pättiniemi

• Hälyisä työympäristö on autistiselle erittäin 

kuormittava – avokonttori suorastaan 

kauhistus



Erityispiirteet vahvuuksina työelämässä

• Erilainen ajattelutapa usein vahvuus – esim. 

yksityiskohtiin suuntautuva 

tiedonprosessointityyli (Temple Grandin)

• Autistiset tekevät usein mielellään toistuvia, 

rutiininomaisia tehtäviä

• Ovat monesti hyvin tarkkoja, täsmällisiä ja 

tunnollisia

• Kirjon henkilöt voivat olla oman alansa huikeita 

ammattilaisia



Erityispiirteet vahvuuksina työelämässä

• ”Kumpi on tärkeämpää: se että hoitaa 

työtehtävänsä mallikkaasti vai se, että osaa 

puhua kahvitauolla akkojen kanssa p***aa” ☺

• Usein nopeita ja tehokkaita tekemään itselle 

mieluisia tehtäviä

– ”Saatan tehdä parissa tunnissa koko päivän 

työt.”

• Saattavat ylikeskittyä/hyperfokusoida oman 

mielenkiinnon mukaisia asioita tehdessään

• ADHD –henkilöt usein hyvin idearikkaita ja 

luovia
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