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Autismikäsikirja 3.0

1 Johdanto
Etevan kuntayhtymän uudistetun Autismikäsikirja 3.0:n tarkoituksena on kuvata autismikuntoutuksen työtapoja ja toimintamalleja ja antaa ideoita arjen kuntoutustyön suunnitteluun ja toteutukseen. Kirjassa kerrotaan perustietoa autismikirjosta ja autismikuntoutuksesta. Käsikirja sopii perehdytysmateriaaliksi autismityötä tekeville ja työstä kiinnostuneille lähityöntekijöille, kuntoutuksen
ammattilaisille ja perheille. Kirjan loppuun on koottu käsikirjan kappalejaon mukaisesti lähteinä
käytetty kirjallisuus, suositeltavaa luettavaa, sekä hyödyllisiä linkkejä Internetissä saatavilla oleviin
materiaaleihin.
Autismikäsikirja 3.0 on vuonna 2015 julkaistun Autismikäsikirja 2.0:n uudistettu versio. Tämän käsikirjan tekstit pohjautuvat edeltävän Autismikäsikirjan teksteihin, joista lämpimästi kiitämme kirjoittajia: Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Miia Mäkelä, Minna Nevalainen, Laura
Oksala, Sirkku Ruusuvuori, Tarja Roponen, Katja Salmi ja Elina Suvanto.

Eteva kuntayhtymässä, 19.5.2022

Etevan autismityöryhmä:
Riikka Lindström, psykologi
Jenni Ahvenainen, autismikuntoutusohjaaja
Mirva Hyvärinen, toimintaterapeutti
Annukka Laine, autismikuntoutusohjaaja
Katja Salmi, autismikuntoutusohjaaja
Salla Sippola, autismikuntoutusohjaaja
Anne Peltotalo, AAC-ohjaaja
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2 Autismikuntoutus
Autismikuntoutuksesta hyötyvät henkilöt, joilla on diagnosoitu jokin autismikirjon häiriö, autismikirjon käyttäytymisen piirteitä tai henkilön aikaisempi kuntoutus, opetus tai ohjaus on perustunut
autismikuntoutukseen. Autismikuntoutuksen periaatteita voidaan hyödyntää kuntoutuksessa myös
silloin, kun henkilöllä on erityisiä tuen tarpeita keskittymisen, oman toiminnan ohjauksen, kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteisiin liittyen tai aistisäätelyn pulmia.
Autismikuntoutuksen keskeisiä tavoitteita ovat ihmisen itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden
vahvistaminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen. Tämän käsikirjan lähtökohta on toimintakyvyn biopsykososiaalinen malli, jossa toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä arjen merkityksellisistä ja välttämättömistä toiminnoista henkilön omassa elin- ja toimintaympäristössä. Toimintakyky nähdään ensisijaisesti suhteena yksilön ja
hänen ympäristönsä välillä: kuinka yksilön ominaisuudet ja taidot, tarpeet, tunteet ja pyrkimykset
kohtaavat ympäristön fyysiset ja sosiaaliset olosuhteet, vaatimukset ja saatavilla olevan tuen.
Autismikuntoutuksella vahvistetaan henkilön jo olemassa olevia taitoja, tuetaan uusien taitojen
oppimista ja aktiivisesti muokataan hänen fyysistä ja sosiaalista toimintaympäristöään, jotta se vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Keskeistä on tukea henkilön
mahdollisuutta elää omannäköistä elämää, tulla nähdyksi ja kuulluksi oman itsenään, kuulua haluamiinsa yhteisöihin ja ryhmiin sekä vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Autismikirjoon kuuluva henkilö tulee todennäköisesti tarvitsemaan tukea ja kuntoutusta koko elämänsä ajan. Tuen muoto ja
määrä vaihtelevat yksilöllisesti elämän eri vaiheissa.

Autismikuntoutuksen tavoitteet


Itsemääräämisoikeuden toteutuminen



Mahdollisimman hyvin toimiva arki kaikkiin elämän vaiheisiin



Arjen toimintakyvyn vahvistaminen henkilön vahvuuksia ja voimavarojen hyödyntäen



Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen



Toimintaympäristön selkiyttäminen ja jäsentäminen



Aistierityisyyksien tunnistaminen ja huomioiminen



Stressitekijöiden tunnistaminen ja toimivien stressinhallintakeinojen löytäminen



Mielekäs, onnellinen, oman näköinen elämä
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Autismikirjossa erityisvaikeudet ja vahvuudet ilmenevät yksilöllisesti. Tästä syystä henkilön toimintakyvyn rajoitteet ja valmiudet tulee tunnistaa ja suunnitella kuntoutus yksilöllisten tarpeiden ja
voimavarojen mukaisesti. Kuntoutuksen tavoitteiden tulee muodostua henkilölle itselleen merkityksellisten, motivoivien ja konkreettisten arjen taitojen harjoittelemisesta sekä ympäristön muokkaamisesta siten, että henkilö oppii toimimaan erilaisissa arjen tilanteissa aiempaa itsenäisemmin.
Arjessa tärkeiden kodinaskareiden, työ- ja vapaa-ajanviettotaitojen lisäksi on opeteltava myös sosiaaliseen kanssakäymiseen ja tunteiden säätelyyn liittyviä taitoja.
Yksilöllinen autismikuntoutus haastaa meidät arvioimaan ja tarkastelemaan ajoittain kriittisestikin
omaa toimintaamme ja tapaamme olla vuorovaikutuksessa autismikirjon henkilön kanssa. On tärkeää pyrkiä ymmärtämään autismikirjon henkilön yksilöllistä tapaa ajatella ja tulkita ympäröivää
maailmaa, jotta arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutus mahdollistuvat.
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3 Autismikirjo
Autismikirjon häiriöllä tarkoitetaan kehityksellistä oireyhtymää, jonka keskeisiä piirteitä ovat sosiaalisen kommunikaation pulmat ja rajoittuneet, stereotyyppiset käyttäytymisen mallit. Autismikirjon häiriö ilmenee varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Oireyhtymää kuvataan kirjona, jonka
vaikeusaste vaihtelee lievästä vaikeaan. Oireyhtymän esiintyvyys väestössä on vähintään 1 %.
Käyttäytymisen erityispiirteet autismikirjossa ovat hyvin yksilöllisiä ja monimuotoisia. Sosiaalisen
kommunikaation pulmat voivat näkyvät arjessa muun muassa vaikeuksina solmia ikätoverisuhteita,
käydä vastavuoroista keskustelua, sopeuttaa omaa käyttäytymistä ympäristön vaatimuksiin ja käyttää katsekontaktia, eleitä ja ilmeitä viestinnässä. Autismikirjon henkilön käyttämä kieli saattaa olla
kaavamaista ja erikoista. Osalla autismikirjon henkilöistä puheen kehitys on viivästynyttä, ja kaikille
ei kehity puhuttua kieltä ollenkaan. Arviolta 60 % henkilöistä, joilla on autismikirjon häiriö, on myös
kehitysvamma. Rajoittuneilla, stereotyyppisillä käyttäytymisen malleilla tarkoitetaan ei-tarkoituksenmukaisia rutiineja, motorisia maneereja (esimerkiksi sormien heiluttamista silmien edessä tai
toistavia koko vartalon liikkeitä), esineiden yksityiskohtiin syventymistä ja ei-tarkoituksenmukaista
käyttämistä sekä hyvin intensiivisiä, mutta kapea-alaisia, mielenkiinnonkohteita ja harrastuksia.
Myös aistitiedon käsittelyn erityispiirteet, esimerkiksi aistien yli- tai aliherkkyys ovat autismikirjossa
yleisiä. Seuraavassa tietolaatikossa esitellään autismikirjon häiriön ydinoireet kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa laajalti käytetyn Amerikan psykiatriyhdistyksen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) -diagnoosiluokituksen mukaisesti.

Autismin ydinoireet DMS-5 mukaisesti
Vastavuoroisen sosiaalisen
kommunikaation pulmat:

Stereotyyppiset (toistavat)
käyttäytymisen mallit:





Tunteiden ja kiinnostuksen kohteiden jakaminen tavallista vähäisempää




sarjat eli maneerit

Vaikeus käyttää katsekontaktia, eleitä ja



Ei-tarkoituksenmukaiset rutiinit ja rituaalit

ilmeitä säätelemään vuorovaikutusta



Erityiset ja intensiiviset mielenkiinnonkoh-

Kielen käyttö vuorovaikutuksellisesti haastavaa



Kaavamaiset ja toistavat motoriset liike-

Vaikeus solmia ja ylläpitää ikätoverisuh-

teet


Aistisäätelyn erityispiirteet; esim. yli- tai
alireagoivuus aistiärsykkeisiin

teita


Tavallista vähäisempi sosiaalinenvastavuoroisuus
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Autismikirjon häiriö on perustaltaan neurobiologinen: oireyhtymään liittyy aivojen ja hermoston
toiminnan erityispiirteitä, jotka vaikuttavat siihen, miten henkilö havaitsee ja tulkitsee ympäröivää
maailmaa. Esimerkiksi ne aivojen alueet, joiden toiminta on yhteydessä sosiaaliseen havaitsemiseen, toimivat eri tavoin autismikirjon henkilöillä. Oireyhtymään liittyy vaihtelevassa määrin tiedonkäsittelyn erityispiirteitä. Autismikirjon henkilöiden huomio ei esimerkiksi kiinnity tavanomaisella tavalla sosiaalisesti merkitykselliseen tietoon. Autismikirjoon kuuluvilla henkilöillä on usein
eriasteisia vaikeuksia käsittää toisen henkilön mieltä, ajatuksia, tunteita ja aikomuksia, mikä vaikeuttaa sosiaalisten tilanteiden tulkintaa. Näitä vaikeuksia kutsutaan mielenteorian (Theory of
Mind) vaikeuksiksi.
Autismikirjoon liittyy usein tarkkaavuuden vaikeuksia: henkilön huomio saattaa herkästi kiinnittyä
yksityiskohtiin, jolloin kokonaisuuksien muodostaminen havainnoista on vaikeaa ja syy-seuraussuhteiden ymmärrys on hankalaa. Autismikirjon henkilöiden on niin sanotusti ”vaikeaa nähdä metsää
puilta”. Autismikirjoon liittyy tyypillisesti myös vaikeutta ohjata omaa toimintaansa. Toiminnanohjauksen vaikeudet ilmenevät toiminnan suunnittelun, aloittamisen ja lopettamisen pulmina sekä
ajan hahmottamisen vaikeuksina. Rutiinien avulla autismikirjon henkilöt voivat yrittää kompensoida toiminnanohjauksen puutteita.
Autismikirjon häiriön diagnosoinnista vastaa lääkäri. Diagnoosi perustuu käyttäytymisen arviointiin,
joka toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Koska kyseessä on kehityksellinen oireyhtymä,
käydään diagnosoinnissa tarkasti läpi arvioitavan henkilön potilas- ja kehityshistoria ja kuvataan,
miten käyttäytymisen erityispiirteet ovat ilmenneet eri ikävaiheissa. Diagnostiikan tukena voidaan
käyttää erilaisia strukturoituja menetelmiä.
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Seuraavassa taulukossa on lueteltu autismikirjon käyttäytymispiirteiden seulonnassa ja diagnostiikassa käytettyjä menetelmiä. Menetelmän nimen jälkeen sulkuihin on merkitty ikäryhmä, jolle menetelmä on suunnattu.

Autismikirjon käyttäytymispiirteiden

Autismikirjon häiriön diagnosointi

seulonta








Modified Checklist for Autism in Toddlers;



Autismin diagnostinen haastattelu: Autism

M-CHAT-R/F™

diagnostic interview – revised; ADI-R

(alle 3-vuotiaat)

(2 v.–aikuisuuteen)

Autismin arviointiasteikko; Childhood Au-



Autism diagnostic observation schedule -

tism Rating Scale; CARS

2; ADOS-2;

(alle 1-v.–aikuisuuteen)

(1 v:sta–aikuisuuteen)

Sosiaalisen kommunikaation kyselylo-



Diagnostic interview for social and com-

make; SCQ

munication disorders; DISCO

(4 v.–aikuisuuteen)

(lapset ja aikuiset)

Sosiaalisen vastavuoroisuuden arviointiasteikko; SRS



Oulu Asperger -kysely
(nuoret ja aikuiset)

(4 v.–aikuisuuteen)


Autism Spectrum Screening Questionnaire; ASSQ
(7-12–uotiaat)



Autism Quotient; AQ
(nuoret ja aikuiset)



Autism Spectrum Screening Questionnaire; ASSQ
(7–12-vuotiaat)



Questionnaire; ASDASQ
(nuoret ja aikuiset)

Viime vuosina on kiinnitetty huomiota autismikirjon naisten alidiagnosointiin. Autismikirjoa ja sen
diagnostiikkaa koskeva tutkimustieto perustuu pääosin miehiä ja poikia käsitteleviin tutkimuksiin,
ja aikaisemmin on esitetty, että autismikirjon häiriöt olisivat huomattavasti yleisempiä miehillä kuin
naisilla. Uusimmat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vaikka autismikirjon diagnostiset kriteerit
ovat samat naisilla ja miehillä, naisten oireet voivat ilmetä erilaisina, eivätkä ne näy aina niin selke-
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ästi käyttäytymisen tasolla. Naiset saattavat peittää tai kompensoida erityisyyttään miehiä herkemmin. Naisten ja tyttöjen diagnosointiin olisi tärkeää kiinnittää jatkossa huomiota, jotta kuntoutuksellinen tuki saavuttaisi kaikki sitä tarvitsevat.

Hyödyllisiä linkkejä:


Autismiliitto; Tietoa autismikirjosta, https://autismiliitto.fi/



Suomen Autismikirjon yhdistys; Tietoa autismikirjosta, https://asy.fi/



Autismiliitto, seulontalomakkeet: https://autismiliitto.fi/autismi/diagnosointi/



Mielenterveystalo, mittaripankki; autismikirjon seulontalomakkeet, https://ammattilaiset.mielenterveystalo.fi/Sivut/etusivu.aspx
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4 Vuorovaikutus ja kommunikointi
Autismin ensimmäisiä merkkejä on epätyypillinen sosiaalinen vuorovaikutus, joka ilmenee varhaislapsuudessa: lapsi ei lähde tavanomaisella tavalla ottamaan kontaktia aikuiseen ja hakemaan hänen huomiotaan. Autismikirjoon kuuluvan lapsen katsekontakti on usein poikkeavaa. Lapsen voi
olla vaikeaa kiinnittää huomiotaan ja suuntamaan tarkkaavuuttaan samaan asiaan aikuisen kanssa,
esimerkiksi seurata katseellaan aikuisen osoittamaan suuntaan (jaettu tarkkaavaisuus). Tyypillistä
on myös se, että toisen ihmisen huomion ohjaaminen omalla katseella tai kädellä osoittaminen
ovat puutteellisia tai epätyypillisiä, vaikka autismikirjoon kuuluvan lapsen aistit ja motoristen valmiudet olisivatkin tavanomaisesti kehittyneet. Autismikirjon lasten on tavallista vaikeampi oppia
jäljittelemään. Jaetun tarkkaavuuden ja jäljittelyn vaikeudet vaikeuttavat sosiaalisen vastavuoroisuuden kehitystä ja oppimista. Ne ovat myös yhteydessä mielenteorian puutteelliseen kehittymiseen autismikirjossa.
Sosiaalisen kommunikaation haasteet ilmenevät yksilöllisesti autismikirjossa. Autismikirjon henkilöt
eivät aina kiinnitä huomiotaan puheääneen tavanomaiseen tapaan. Autismikirjoon liittyy usein vaikeuksia tulkita sosiaalisesti merkittävää tietoa, kuten kasvojen ilmeitä, eleitä, kehonliikkeitä ja äänensävyä. Tämä voi ilmetä vaikeutena ymmärtää kirjoittamattomia sääntöjä, vitsejä, sarkasmia ja
sanontoja.
Autismikirjoon liittyy tyypillisesti vaikeus tehdä vuorovaikutusaloitteita ja aloittaa keskustelua. Henkilön voi olla vaikeaa säädellä myös keskustelukumppanien välistä etäisyyttä. Autismikirjon henkilön aloitteen tekeminen voi näyttäytyä läheisyyteen tulemisena, tielle asettumisena tai esimerkiksi
tavaroiden heittelynä. Autismikirjon henkilöllä voi olla vaikeuksia myös vuorovaikutuksessa pysymisessä, jakamisessa ja vuorottelussa. Autismikirjon henkilö voi kokea vuorovaikutustilanteet tai suoran katsekontaktin kuormittavina ja jopa ahdistavina, mikä osaltaan voi nostaa henkilön stressitasoa.
Autismikirjoon liittyy vaihtelevissa määrin kielenkehityksen ja kommunikaation vaikeuksia. Osalla
henkilöistä kielenkehityksen vaikeudet ovat merkittäviä, jolloin kuntoutuksen keinoina painottuvat
puhetta tukevat ja korvaavat keinot (Augmentative and Alternative Communication eli AAC). Osalla
autismikirjon henkilöistä puheen kehitys on tavanomaista ja he käyttävät puhetta pääasiallisena
kommunikointikeinona. Puhe saattaa kuitenkin olla asiayhteydestä irrallista, eivätkä he käytä puhetta sosiaaliseen tarkoitukseen tyypilliseen tapaan. Autismikirjon henkilö voi käyttää omassa puheessaan ulkoa opittuja fraaseja ja toistaa samoja kysymyksiä. Samojen kysymysten toistaminen ja
tuttuihin puheenaiheisiin jumittaminen voi olla henkilölle turvallisuutta tuova rutiini, jolla hän saa
jäsennettyä muutoin sekavan ympäristön. Puheissa yksityiskohdat saavat usein suuremman huomion kuin kokonaisuus.
13

Autismikirjon henkilöiden puheen ymmärtämisen taidot saattavat olla puutteelliset. Puhetta voi
olla vaikea ylipäätään ymmärtää tai puheen ymmärtäminen voi olla konkreettista ja tilannesidonnaista. Puhutun puheen vivahteiden ja tunneilmauksien ymmärtäminen saattaa olla vaikeaa. Autismikirjon henkilön voi olla myös vaikea hahmottaa, mikä puhe tai viesti on tarkoitettu itselle ja mikä
muille.
Autismikirjon henkilön puheen ymmärtämistä tukevat ympäristössä olevat tilannevihjeet sekä kuvalliset vihjeet. Vuorovaikutusta tukevat hyvä kommunikaatioympäristö ja kohtaaminen, myönteinen vuorovaikutus sekä puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät. Tikoteekin LOVIT® -osaavan
vuorovaikutuskumppanuuden elementit toimivat keskeisinä perusohjeina autismikirjon henkilön
vuorovaikutuskumppanille: keskeistä on Läsnäolo, Odottaminen ja tilan antaminen, viesteihin ja
aloitteisiin Vastaaminen, oman Ilmaisun mukauttaminen ja yhteisymmärryksen Tarkastaminen.

Apukysymyksiä autismikirjon henkilön kohtaamiseen.
Millainen kommunikointiympäristö olemme?


Miten luomme kiireettömiä kohtaamisen hetkiä?



Miten olemme aidosti läsnä ilman autismikirjon henkilöön kohdistuvia odotuksia?



Miten rajaamme kehotustemme ja kysymystemme määrää ja jätämme tilaa aidolle läsnäololle?



Miten tuemme autismikirjon henkilön aloitteita ja odotamme hänen siirtojaan?



Miten varmistamme, että ohjaustilanteessa käytetty kieli on selkeää?



Miten käytämme autismikirjon henkilön kommunikointitapaa omissa ilmauksissamme?



Miten luomme autismikirjon henkilön kannalta aitoja ja kiinnostavia valintatilanteita?



Millaisen tunneilmaston luomme autismikirjon henkilölle?

Lähde: T.Pulli, K.Launonen, M.Saarela (2005). AURA yhteisön ja sen autistisen jäsenen vuorovaikutuksen ja viestinnän arviointiin ja kehittämiseen.
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Hyvä kohtaaminen


Selvitä aluksi autistiselta ihmiseltä, miten hän kommunikoi. Tarvittaessa omaiset tai muut
hänet tuntevat ovat parhaita asiantuntijoita.



Pidä suurempi fyysinen etäisyys kuin tavallisesti ja ota huomioon henkilön tilan tarve. Vältä
fyysistä kontaktia ja katsekontaktia, jos ne ärsyttävät.



Kommunikoi selkeästi: hidasta puherytmiäsi, kerro asiasi lyhyesti ja selkeästi ja tarjoa konkreettisia toimintaohjeita. Älä kuitenkaan aliarvioi puhekumppania.



Kysy selkeitä, ns. suljettuja kysymyksiä.



Anna riittävästi vastausaikaa kysymykseen ennen uutta kysymystä (esim. laske mielessäsi
kymmeneen. Älä muotoile kysymystä uudelleen, ellei sitä erikseen pyydetä).



Käsittele yksi asia kerrallaan.



Käytä asiakieltä. Vältä slangia, sarkasmia, kielikuvia ja ironiaa.



Selkeytä asiaasi visuaalisesti (kuvat, piirrokset ja tekstit) ja käytä selkeää vuorottelua kommunikaatiossa (yksi kerrallaan puhuu ja toinen keskittyy kuunteluun).



Ole rauhallinen, ystävällinen ja määrätietoinen.



Poista ylimääräiset ärsykkeet (melu, valo, haju, liika lämpö). Vältä turhaa puhetta. Hiljaisuus
voi tarkoittaa, että henkilö miettii asiaa.



Rytmitä tilanteet kertomalla tilanteen kulku (aloitus, keskikohta ja lopetus) ja mitä tapahtuu
tilanteen jälkeen (siirtymä).



Tarkista, että viestisi tuli ymmärretyksi.



Tärkeää muistaa, että myönteinen vuorovaikutuskokemus on arvokkaampi asia kuin vuorovaikutuksen normien mukainen läpi suorittaminen!

Lähde: Autismiliitto; https://autismiliitto.fi/

4.1 Menetelmiä vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukemiseen
HYP ja Voimauttava vuorovaikutus
Autismikirjon henkilöllä voi olla riski jäädä ilman vuorovaikutusta, koska heillä on vaikeuksia aloitteiden tekemisessä tai vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Toisten voi olla myös vaikea ymmärtää
heidän yksilöllistä tapaansa viestiä. Näihin tilanteisiin on kehitelty vuorovaikutusmallit: HYP ja voimauttava vuorovaikutus. Molemmissa malleissa luodaan ja hyödynnetään päivittäin toistuvia hetkiä, joissa tavoitteena on yhdessä olo ja läsnäolon taitojen vahvistaminen. Autismikirjon henkilön
toimintaan tai aloitteisiin vastataan tietoisesti.
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Ideoita HYP-hetkiin
•

Liikkuvien esineiden katseleminen

•

Kasvokkain olo

•

Käsien puristelu yhdessä

•

Kutittelu

•

Sormileikit, käsien heiluttelu ja katselu yhdessä

•

Ilmeiden matkiminen

•

Silmän iskeminen / räpyttely vuorotellen

•

”Yläfemmojen” ja ”alafemmojen” heittäminen käsillä

•

”Harakka huttua keittää”, ”Hiiri puuron keittää” ja muut vuorovaikutusleikit

•

Itsekeksitty vuorovaikutusleikki, leikin huippukohdan ennakointi tauon avulla

•

Ääntely, laulaminen

•

Kuiskuttelu

•

Toimintojen tekeminen vuorotellen, esim. ensin toinen koputtaa pöytää ja sitten toinen

Lähde: Papunet: HYP-opas

Lisätietoa HYP:istä ja voimauttavasta vuorovaikutuksesta:


HYP – Huomioivaa yhdessäoloa päivittäin: https://papunet.net/materiaalia/hyp-huomioiva-yhdessaolo



Voimauttava vuorovaikutus: https://papunet.net/materiaalia/perehdytysmateriaali-voimauttavaan-vuorovaikutukseen

Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi, lyhennettynä AAC (Augmentative and Alternative Communication) on yleisnimitys kommunikointikeinoille, joita käytetään puhutun kielen täydentämiseksi, tukemiseksi tai korvaamiseksi. AAC-keinoja ovat muun muassa eleet, tukiviittomat, kuvat
ja esineet. Niiden käyttöön voi liittyä myös apuvälineitä, kuten erilaisia kommunikointikansioita,
puhelaitteita ja tietokoneella tai tabletilla toimivia kommunikointiohjelmia.
Puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöönotto vaatii monesti hyvin yksilöllistä soveltamista,
pitkäjänteistä harjoittelua, kommunikointikeinojen hyväksymistä yhteisössä sekä niiden mukana
pitämistä luonnollisena osana arkea. AAC-keinojen käyttö vaatii toistoja ja harjoittelua.
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Keskustelumatto
Keskustelumatto (TalkingMats®) on vuorovaikutteinen menetelmä, jossa keskustelukumppani asettelee mattopohjalle kuvallisia vaihtoehtoja tietyn keskusteluaiheen visuaalisen asteikon alle. Keskustelumatto on käyttökelpoinen väline eri teemoista keskusteluun, suunnitteluun sekä henkilön
oman näkemyksen tai mielipiteen selvittämiseen. Keskustelumaton käyttö tukee myös keskittymistä ja muistia.

Kuva: Keskustelumatto asioista, mistä tykkään / en tykkää.
Lisätietoa:


Papunet: https://papunet.net/tietoa/keskustelumatto-menetelma-haastattelussa

Piirtäminen kommunikoinnin tukena
Arjen tilanteet tulevat usein yllättäen eikä jokaista tilannetta varten voi olla valmiita kuvia. Piirtäminen viestinnän välineenä on tärkeä työväline autismikirjon henkilöiden kanssa työskennellessä.
Piirtämiseen riittää vain kynä ja paperi. Halutessasi voit toki piirtää myös käyttäen tablettisovellusta tai vaikka lasten piirtotaulua. Piirtämistä voi hyödyntää myös tabletilla MOI-kalenterisovelluksessa.
Piirrokseksi riittävät ääriviivapiirrokset sekä tikku-ukot. Olennaista ei ole tarkat piirrokset tai pienet
yksityiskohdat. Kukin piirretty kuva käydään aina puhuen läpi ja näin sovitaan yhdessä piirrokselle
merkitys. Kun piirretään yhdessä, asian ja aiheen merkitys kiinnittyy kuviin piirtämisprosessin
myötä. Usein myös kirjoitettu sana tukee viestin ymmärtämistä ja muistamista.
Lisätietoa:


Pikapiirtäminen: https://papunet.net/tietoa/pikapiirros-havainnollistaa-vaihtoehtoja



Nopea piirrosviestintä: https://papunet.net/tietoa/nopea-piirrosviestinta
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Toimintataulut, kommunikointikansiot, tekniset apuvälineet
Toimintataulut ja kommunikointikansiot mahdollistavat monipuolisen ja useimmiten myös lausetasoisen viestinnän. Vaikka näitä välineitä voidaan hankkia valmiina, tarvitaan sanaston ja monesti
myös välineen rakenteen yksilöllistämistä. Kaikkinensa kuvakommunikointi – välineestä riippumatta – vaatii lähi-ihmisiltä sitoutumista, mallittamista ja harjoittelua.
Tekniikan kehittymisen myötä tekniset välineet kommunikoinnin apuvälineinä ovat yleistyneet.
Näitä ovat muun muassa tablettitietokoneet, joihin on asennettu jokin kommunikointisovellus, esimerkiksi GoTalkNOW tai TAIKE-taulusto.
Viestinnän apuvälineenä voidaan käyttää myös ilmaista MOI-kalenterisovellusta (Appstore: My
Own Interactions). Kalenterisovelluksella voidaan tekstien, kuvien, valokuvien, piirrosten ja äänitteiden avulla ennakoida tulevaa ja muistella menneitä tapahtumia. Kalenteri toimii kerronnan välineenä ja mahdollistaa myös eri paikkojen (esimerkiksi ryhmäkoti-päivätoiminta) välisen tiedonsiirron siten, että autismikirjon henkilö itse pystyy kertomaan päivän toiminnoistaan toisessa yksikössä.

Kuva: Ohjaajan mukana kulkeva toimintataulurenksu arjen ohjaamistilanteisiin

Kuva: Toimintataulut jääkiekosta ja kuulumisista keskustelun tueksi.
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Kuva: Valintataulut ulkoiluun ja ruokailuun. Ruokailualustan yläreunassa voi olla myös tarralliset
irtokuvat tarjolla olevista juomista ja ruoista.

Kuva: Kommunikointikansiot. VSD-kansio (Visual Scene Display) sekä Sanoma-kommunikointikansio.

Kuva: GoTalkNow -kommunikointisovellus
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Kuva: Moi-kalenterisovellus (My Own Interactions)
Kommunikoinnin kuntoutuksellisia menetelmiä (PECS ja PRT)
Käyttäytymisterapeuttisista kommunikoinnin kuntoutusmenetelmistä tunnetuimpia ovat PECS (Picture Exchange Communication System, kuvanvaihto) sekä PRT (Pivotal Response Training). Käyttäytymisterapeuttiset kuntoutusmenetelmät lähtevät liikkeelle kommunikoinnin peruselementeistä:
vastavuoroisuudesta, jaetusta tarkkaavuudesta sekä herätetystä halusta kommunikoida (motivaatio).
PECS-menetelmän perusideoita on henkilön oma-aloitteisuuden vahvistaminen motivoivan asian
kautta ja tavoitteena on oppia käyttämään kuvaa vaihdon välineenä. Kun autismikirjon henkilö haluaa kertoa jotakin, hän antaa kuvan, esineen tai muun sellaisen kommunikointikumppanille, joka
vastaa välittömästi henkilön esittämään toiveeseen.
PRT:n eli ydinvalmiuksien harjaannuttamisohjelman tavoitteena on vauhdittaa kommunikoinnin,
puheen ja kielen kehitystä sekä tukea leikin ja sosiaalistentaitojen oppimista arjen luonnollisissa
tilanteissa. Harjoittelussa tuetaan aktiivisesti jaettua huomiota, koska se on avain uusien taitojen
omaksumiselle ja kommunikoinnin idean oivaltamiselle. Työskentely perustuu positiivisen käyttäytymisen vahvistamiseen.
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5 Aistit
Autismikirjon henkilöillä esiintyy hyvin tyypillisesti aistitiedon käsittelyn haasteita. Aistitiedon käsittelyn erityispiirteitä voi esiintyä useammassa aistijärjestelmässä, ja aistijärjestelmien toiminta voi
vaihdella päivän aikana. Aistitiedon käsittelyn puutteet saattavat ilmetä aistien yli- tai aliherkkyyksinä ja myös sekoittuneina samalla henkilöllä. Aistitiedon käsittelyn puutteet voivat haitata henkilön toimintakykyä ja täten vaikeuttaa myös henkilön ohjausta. Autismikirjon henkilöiden kohdalla
on tärkeää arvioida perusteellisesti, millaisesta aistitiedon käsittelyn puutteesta on kysymys. Henkilön aistitiedon käsittelyitä voidaan kartoittaa havainnoimalla asiakkaan toimintaa, haastattelemalla
asiakasta ja hänen lähi-ihmisiä heidän kokemuksistaan sekä toimintaterapeuttien käytössä olevilla
arviointimenetelmillä.
Jos aistitiedon käsittelyn haasteista ei ole selvää haittaa ympäristölle tai se ei häiritse henkilön osallistumista toimintaan, siihen ei tarvitse puuttua. Ympäristön muokkaamisella on suuri merkitys
haasteiden minimoimisessa sekä asiakkaan toiminnallisuuden parantamisessa. Aistitoimintojen
harjaannuttamisessa tärkeitä asioita ovat tilanteiden mielekkyys, ennakointi, totuttelu ja asioiden
nimeäminen. Yksilöllisesti suunniteltujen toimintojen ja harjoitteiden avulla voidaan helpottaa henkilön aistien käsittelyistä tulevia ongelmia ja opettaa selviytymään niistä riittävän hyvin ja sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla.
Jokaisen autismikirjon henkilön tapa aistia maailmaa ja omaa kehoaan on yksilöllinen ja sitä tulee
kunnioittaa. Lähihenkilöiden tulee pyrkiä ymmärtämään autismikirjon henkilön aistikokemusmaailmaa ja suunnittelemaan arkielämä hänen tarpeidensa pohjalta. Keskeistä on ympäristö muokkaaminen sellaiseksi, että autismikirjon henkilö pystyy siellä kokemaan olonsa turvalliseksi ja osallistumaan toimintaan.
Näköaisti
Näköaistin kautta ihminen käsittelee suuren osan aistitiedostaan sekä tarkkailee lähiympäristössä
tapahtuvia asioita. Näköärsykkeisiin yliherkästi reagoiva henkilö usein siristelee silmiään tai pitää
niitä kiinni, koska näköaistin kautta tulevat aistimukset ovat liian voimakkaita. Yliherkästi reagoiva
henkilö hyötyy ympäristöstä, jossa on hillityt värit ja vähän kiiltäviä peilipintoja. Usein henkilö myös
viihtyy hämärässä tai pimeässä. Alireagoiva henkilö saattaa hakea itselleen lisää näköaistimuksia,
esimerkiksi katselemalla käsiään, heiluttamalla tavaroitaan silmiensä edessä, räpyttelemällä valoja
ja katsomalla jatkuvasti peiliin. Alireagoiva henkilö pitää usein kirkkaista valoista. Hänen työtilassaan on hyvä olla paljon katsottavaa niin valojen kuin varjojenkin osalta. Lisäksi värikkäät ja kirkkaat
tekstiilit, palapelien rakentaminen sekä kirjojen ja kaleidoskoopin katseleminen voivat tuottaa toivottuja näköaistimuksia.
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Kuva: Aistivälineitä: meren aallot -projektori
Kuuloaisti
Kuuloaistin avulla henkilö pystyy vastaanottamaan ja erottamaan erilaisia ääniä sekä suuntautumaan ympäristöönsä ja saamaan tietoa ympäristössä tapahtuvista asioista. Ääniyliherkkyys saattaa
rajoittua vain tiettyihin yksittäisiin ääniin, tiettyihin äänen taajuuksiin tai päällekkäisiin useisiin ääniin. Ääniyliherkkä henkilö saattaa peittää korvansa tai poistua tilasta, jossa on hänelle liikaa puhetta, musiikkia tai muita ääniä. Väenpaljous, meluisat ja kaikuvat huoneet, liikennevälineet sekä
konsertit saattavat olla ääniyliherkälle henkilölle hankalia paikkoja. Joskus kuuloaistiltaan yliherkkä
henkilö saattaa omalla ääntelyllä peitellä ympäristöstä tulevia ääniä, oma ääni on myös paremmin
ennakoitavissa. Ääniyliherkälle henkilölle kuulosuojaimista tai korvatulpista on usein apua.
Kuuloaistimuksille alireagoiva henkilö pitää puolestaan kovista äänistä. Hän saattaa kolistella tavaroita, paukuttaa ovia tai äännellä itse kovaäänisesti, vaikka muiden henkilöiden äänien sietäminen
voi olla vaikeaa. Kuuloaistimuksille alireagoivalle henkilölle tulisi tarjota paljon ääniä ja mahdollisuus meluta sovitusti jossakin tietyssä paikassa, esimerkiksi erilaisia soittimia soittamalla.
Hajuaisti
Hajuaisti on kemiallinen kaukoaisti, joka mahdollistaa ympäristön hajujen havaitsemisen. Hajuaistimuksiin ylireagoivan henkilön on vaikea sietää ympäristössään esimerkiksi hajuvesien, tiettyjen
ruokien tai joidenkin paikkojen hajua. Tällöin hänen ympäristöstään tulee karsia turhat ja voimakkaat hajut pois. Hajuaistimuksiin alireagoiva henkilö saattaa haistella kaikkea ja etsii voimakkaita
hajuja. Hän voi tutkia roskakoreja, leikkiä syljellä ja muilla eritteillä, viihtyä vessassa tai haistella tavaroita ja ihmisiä. Hajuihin alireagoiva henkilö tarvitsee voimakkaita kokemuksia. Hänelle annetaan
hajuaistimuksia tarkoituksenmukaisella sekä sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla rajaamalla haistelu
tiettyyn paikkaan ja toimintatapaan.
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Makuaisti
Haju- ja makuaistilla on läheinen yhteys toisiinsa, ja haju- ja makuaistimuksia on joskus vaikea erottaa toisistaan. Autismikirjon henkilön ruokailutilanteissa esiintyvät ongelmat voivat johtua sekä
haju- että makuaistin yliherkkyyksistä. Makuaistiin ylireagoiva henkilö kannattaa totuttaa uusiin
makuihin vähitellen aloittaen mauttomista ruoista. Happamia ja karvaita makuja tulee välttää. Henkilöä ei tule pakottaa syömään. Makuaistin aliherkkyys saattaa puolestaan näkyä niin, että henkilö
syö mitä vain. Mitä voimakkaampi mauste tai maku on, sitä enemmän hän saattaa siitä pitää. Alireagoivalle henkilölle olisi hyvä tarjota suunnitellusti makuaistimuksia. Henkilön annetaan haistaa
ja maistaa erilaisia makuja, jotka nimetään. Myös virtsaamisen ja ulostamisen ongelmat voivat liittyä haju- ja makuaistin yliherkkyyteen.
Tuntoaisti
Tuntoaistilla tarkoitetaan aistitoimintoa, jolla aistitaan painetta, tärinää, liikettä, lämpötilaa ja kipua. Se on ihmisen aistijärjestelmistä laajin. Tuntoaistimusten yliherkkyys saattaa näkyä henkilön
käyttäytymisessä esimerkiksi siten, että henkilö reagoi kosketukseen kielteisesti. Joskus esimerkiksi
kutittaminen voi satuttaa. Tuntoaistimuksiin ylireagoivaa on hyvä koskettaa niin kuin hän koskettaa
itseään, sillä tällaista kosketusta hän sietää parhaiten. Tuntoyliherkkä henkilö voi riisuuntua, sillä
vaatteet tuntuvat epämiellyttäviltä. Myös suihkussa käyminen, kasvojen pesu ja hampaiden harjaus saattavat olla vastenmielisiä. Hierominen ja painopeiton käyttäminen hyödyttävät tuntoyliherkkää henkilöä.
Tuntoaistimusten aliherkkyys näkyy esimerkiksi siten, että henkilö hakee tuntoaistimuksia esimerkiksi lyömällä tai puremalla itseään. Kipukynnys on usein korkea. Alireagoivalle henkilölle on tarjottava paljon kosketuksia, esimerkiksi hieromalla ja harjaamalla. Myös lämpimiä ja viileitä suihkuja
voidaan käyttää aistimusten normalisointiin. Tuntoaistiharjoituksia on tärkeä tehdä pikkuhiljaa kertoen aina etukäteen, mitä aiotaan tehdä, ettei kosketus tule liian yllättäen.

Kuva: Aistivälineitä: Aistigeeli ja kehokaulin
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Liike- ja tasapainoaisti
Liike- ja tasapainoaistijärjestelmä antaa tietoa liikkeestä, painovoimasta sekä pään asennon muutoksista, jotta voimme suhteuttaa itsemme oikein siihen mitä silmät näkevät. Järjestelmä tuottaa
tietoa liikkeestä, liikkeen suunnasta ja nopeudesta sekä paikoillaan olemisesta. Liike- ja tasapainoaistimusten käsittelyiden poikkeavuus voi ilmetä liikkuessa turvattomuuden tunteena. Henkilö ei
pysty aistimaan painovoimaa ja sen muutoksia, mikä puolestaan vaikeuttaa omaan kehoon luottamista.
Liike- ja tasapainoaistin ylireagointi voi näkyä pelkona liikettä tai eri tasoilla liikkumista kohtaan
(esimerkiksi portaat), putoamisen ja kaatumisen pelkona, ahdistuksena jalkojen irrottua maasta,
liikkeen aiheuttamana pahoinvointina ja lisääntyneenä lihasjännityksenä. Alireagointi voi puolestaan näkyä alhaisena lihasjänteytenä ja viivästyneenä reagointina (esimerkiksi kaatuilu). Lisäksi
henkilö voi hakea voimakkaita liikekokemuksia ja saattaa kokea fyysisen toiminnan liian rasittavana
voimankäytön säätelyn vaikeuksien vuoksi. Autismikirjon henkilöt saavat toisinaan pyörivistä tai
liikkuvista näköaistimuksista tasapainoaistituntemuksia.
Lihas- ja nivelaisti
Lihas- ja nivelaisti eli asentotunto antaa tiedostamattoman tunteen kehon rajoista ja asennosta
sekä eri kehonosien asennoista ja niiden suhteesta toisiinsa. Asentotunnon poikkeavuudet voivat
olla vaikeutta liikkeiden suunnittelussa tai toteuttamisessa, sekä asennosta toiseen siirtymisessä.
Henkilö voi olla kömpelö. Myös voimansäätelyssä voi olla ongelmia tai kehonhahmotus heikkoa.
Henkilö, jolla on puutteellinen asentotunto, saattaa hakea aistiärsykkeitä hakkaamalla ja pureskelemalla tavaroita, potkimalla, hankaamalla käsiä tai kääriytymällä tiukasti, esimerkiksi peiton sisään.
Tällaiselle henkilölle liikunta on tärkeää ja sen lisäksi hänelle voi tarjota mahdollisuutta käyttää esimerkiksi painopeittoa ja riippukeinua.
Viskeraalinen aisti
Sisäelimissä ja suurimmissa verisuonissa on aistireseptoreja, jotka välittävät tietoa aivoihin. Viskeraaliset aistiärsykkeet auttavat säätelemään verenkiertoa, ruoan sulatusta, hengitystä ja muita autonomisen hermoston toimintoja. Viskeraalisen aistijärjestelmän tehtävänä on huolehtia kehon
toimintojen tasapainosta. Viskeraalinen aisti kertoo, kun henkilöllä on esimerkiksi nälkä, jano, kylläisyyden tunne, kuvottava olo, ilmavaivoja, virtsaamisen ja ulostamisen tarve. Viskeraalisten aistimusten käsittelyiden poikkeavuudet saattavat aiheuttaa käyttäytymisongelmia, joita on hankala
selvittää.
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Aistien ylikuormitus
Henkilöillä, joilla on aistitiedon käsittelyn poikkeavuuksia, voimakkaat aistikokemukset voivat aiheuttaa äärimmäistä stressiä ja ahdistusta tilanteissa, joissa muut ihmiset eivät huomaa mitään
erityistä. Tällaisissa tilanteissa henkilö voi olla jatkuvassa hälytystilassa, jännittynyt ja häiriöherkkä.
Henkilö saattaa vältellä paikkoja tai sosiaalisia tilanteita, joissa voi joutua kohtaamaan voimakkaita
aistikokemuksia. Henkilöllä tuleekin tällaisissa tilanteissa olla mahdollisuus vetäytyä omaan rauhaan ylikuormittumisen vähentämiseksi.
Hyödyllisiä linkkejä aisteista ja niiden harjaannuttamisesta:


Papunet: https://papunet.net/materiaalia/%C3%A4%C3%A4nipankki



LEA-test Ltd: http://www.lea-test.fi/



Sensorisen integration terapian yhdistys Sity ry: https://www.sity.fi/



Nepsy-hanke: Aistien kokeminen: https://www.tampere.fi/sites/default/files/202205/Opas%20AISTI.pdf



Autismiliitto: https://haastemanuaali.autismiliitto.fi/wp-content/uploads/2017/09/Aistiopas.pdf
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6 Arjen toimintojen ja toiminnanohjauksen tukikeinoja
Toiminnanohjauksella tarkoitetaan henkilön kykyä säädellä omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimusten mukaisesti. Se on taitoa suunnitella, aloittaa, ohjata, seurata, korjata ja arvioida omaa toimintaa. Toiminnanohjauksen taitoja tarvitaan, jotta voimme toimia itsenäisesti ja joustavasti. Ne
mahdollistavat myös toimintatavan muuttamisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tärkeä toiminnanohjauksen taito on, että osaa omassa toiminnassaan hyödyntää saamaansa palautetta.

Toiminnanohjauksen osa-alueet







Aloitteellisuus
Toiminnan suunnittelu
Toiminnan johdonmukainen eteneminen
Joustavuus, toimintatavan muuttaminen tilanteen mukaan
Käyttäytymisen säätely
Palautteen vastaanottaminen ja hyödyntäminen

Autismikirjon henkilöillä on usein vaikeuksia poimimia ympäristön tilannevihjeitä tai niitä voidaan
tulkita väärin. Oireyhtymään liittyy tyypillisesti toiminnanohjauksen haasteita, vaikka henkilön
päättelytaidot muilta osin olisivatkin tavanomaisesti kehittyneet. Autismikirjon henkilölle on hyvä
antaa selkeät ohjeet, miten toimitaan ja kertoa mitä häneltä kulloinkin odotetaan. Autismikirjon
henkilön arkea hankaloittaa myös yleistämisen vaikeus. Opitun asian siirtäminen tilanteesta tai ympäristöstä toiseen on hänelle hankalaa. Tästä syystä opettamiselta vaaditaan suunnitelmallisuutta
ja lukematon määrä toistoja. Toistot, järjestelmällisyys, ennakointi ja positiivinen palaute ovat tärkeimpiä elementtejä autismikirjon henkilön toiminnanohjausta tuettaessa.
Strukturointi
Struktuurilla tarkoitetaan asioiden pilkkomista ja jäsentämistä pienempiin helposti hahmotettaviin
osiin. Strukturointi tarkoittaa ajan, paikan, henkilöiden ja tilanteiden säännönmukaista jäsentämistä.
Strukturointi vastaa autismikirjon henkilön kannalta olennaisiin kysymyksiin mitä tehdään, missä,
milloin, miten, kuinka kauan ja kenen kanssa. Struktuurin muoto, tarkkuus, laajuus, käyttötapa ja
sisältö rakennetaan käyttäjän yksilöllisen tarpeen mukaiseksi. Siinä voidaan käyttää esimerkiksi kuvia, tekstiä tai esineitä.
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Strukturoinnilla luotu rakenne selkeyttää toimintaa. Autismikirjon henkilö tarvitsee toisen ihmisen
tuen ja runsaasti toistoja struktuurin käytön harjoitteluun. Oman toiminnan ohjaamisen kehittymisen myötä struktuurien tarve luonnollisesti vähenee, mutta tarve saattaa nousta uudelleen esiin
esimerkiksi stressiä aiheuttavissa elämän tilanteissa.
Ajan hahmottamisen tukeminen
Kello, kalenteri ja aikataulut jäsentävät aikaa ja ajankäyttöä. Säännöllisesti tapahtuvat ruokailut,
ulkoilut ja lepo rytmittävät päivän kulkua. Päivän selkeä rytmi tukee ajan hahmottamista. Rytmi on
hyvä tehdä näkyväksi esimerkiksi visuaalisen päiväohjelman avulla. Normaalissa rutiinissa tapahtuvat muutokset on helpompi kertoa ja hahmottaa jo olemassa olevan päivä-tai viikko-ohjelman
avulla. Odottaminen saattaa olla autismikirjon henkilölle vaikeaa, jos hänellä on vaikeuksia hahmottaa odotettavan ajan kestoa. Hyviä vinkkejä odottamisen harjoitteluun löytyy Autismisäätiön
oppaasta Esteille hyvästit!
Toiminnallisten tilanteiden keston hahmottamiseen voi käyttää esimerkiksi: Visuaalinen Time Timer, viisarikello, digitaalikello, tiimalasi, munakello, erilaiset mobiilisovellukset.
Asiakokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden hahmottamisen tukeminen
Muille itsestään selvät asiat saattavat olla autismikirjon henkilöille hämmentäviä, koska oireyhtymään liittyy usein vaikeuksia hahmottaa eri asioiden välisiä suhteita ja syitä siihen, miksi toimitaan
jollakin tietyllä tavalla. Arkisten asioiden oppimiseen saatetaan tarvita runsaasti toistoja, ennen
asiaan liittyvän syy-seuraus-suhteen ymmärtämistä. Esimerkiksi hitaasti etenevät aamutoimet ja
taksiin ehtiminen eivät autismikirjon henkilön mielestä välttämättä liity mitenkään toisiinsa.
Tilan ja esineiden järjestyksen strukturoiminen voi auttaa autismikirjon henkilöä toimintakokonaisuuksien hahmottamisessa. Tietyt toiminnot tapahtuvat tietyssä paikassa ja tavaroille on omat tietyt paikkansa. Tilasta on poistettu toiminnan kannalta turhat, toimintaan keskittymistä häiritsevät
tekijät. Toiminnalliset tehtävät on hyvä pilkkoa ja edetä yksi vaihe kerrallaan. Esimerkiksi siivous ja
ruoanlaitto. Toiminnanohjauksen tukena on hyvä käyttää visuaalista pilkottua ohjeistusta. Ohjaavan aikuisen tarve saattaa olla pitkään hyvin suuri ja vaihdella elämäntilanteen ja ympäristön muuttuessa. Sosiaaliset tarinat ovat hyvä väline sosiaalisten tilanteiden ja syy-seuraus-suhteiden opettamiseen. Sosiaalisten tarinoiden käyttöä on kuvattu tarkemmin käsikirjan luvussa 7.
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Kuva: Kuvallinen ohje siivouksesta ja keittiövuorosta.

Kuva: Sosiaalinen tarina siitä, kuinta toimia voimakkaiden tunteiden kanssa.
Ennakointi, tuki siirtymä- ja muutostilanteissa
Ennakointi toiminnanohjauksen tukena tarkoittaa tulevaisuuteen suuntaamista, tulevan toiminnan
ja tapahtuman jäsentämistä ja selkeyttämistä etukäteen. Henkilön pystyessä ennakoimaan tulevaa,
mahdollistuu paremmin myös hänen oman tahdon ja mielipiteen esiin tuominen. Ennakoinnin
avulla henkilö pystyy itse suunnittelemaan omaa elämää. Ennakointi lisää turvallisuuden tunnetta.
Autismikirjon henkilölle muutosten ja uusien tilanteiden ymmärtäminen ja hyväksyminen voi tuottaa suuriakin haasteita. Henkilön tavalliseenkin struktuuriin tulevat muutokset tulee suunnitella ja
esittää hyvissä ajoin autismikirjon henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan. Mikäli muutokset tapahtuvat yllättäen, ei henkilö välttämättä kykene varautumaan tulevaan ja seurauksena voi olla kieltäytyminen tai vastustaminen, vaikka kysymyksessä olisi mukavakin asia. Autismikirjon henkilö saattaa
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tarvita aikaa miettiä ja sopeutua tuleviin tapahtumiin. Liian tiukkojen vaatimusten esittäminen
saattaa aiheuttaa juuttumista tai jopa haastavaa käyttäytymistä.
Ennakoinnin apuna voidaan käyttää muun muassa päivä- ja viikko-ohjelmaa, toimintaohjeita, ”ensin-sitten” -korttia. Valokuvat tai videot uusista paikoista tai ihmisistä voivat helpottaa uuteen tilanteeseen siirtymistä.

Kuva: Ensin–sitten -kortti
Selkeät ohjeet
Autismikirjon henkilöiden työmuisti voi olla kapea, joten moniosaisten, pitkien ohjeiden mukaan
toimiminen on heille vaikeaa. Riittävän selkeät ohjeet, yksi asia kerrallaan auttaa autismikirjon henkilöä toimimaan odotetulla tavalla. Ohjeet on tarvittaessa hyvä pilkkoa. Henkilölle on hyvä kertoa
suoraan, mitä häneltä odotetaan. Myös kiellot on hyvä kääntää suoriksi toimintaohjeiksi, jotta henkilö tietää miten tulee toimia (”Älä juokse” vs. ”Kävele”). Sanallisen ohjeen tehoa vahvistamaan on
hyvä käyttää visuaalisia apuvälineitä.
Jumituksista eteenpäin auttaminen
Oman toiminnan ohjaamiseen liittyvät vaikeudet saattavat liittyä autismikirjon henkilön kaavamaiseen käyttäytymiseen, rutiineihin ja rituaaleihin. Henkilön voi olla hyvin vaikeaa siirtyä ajatuksesta
tai toiminnosta toiseen, ja rutiinin muuttuminen tai muutokset ympäristössä voivat herättää ahdistuksen tunteita tai hermostumista.
Outoja käyttäytymisen piirteitä ja jumiutumistaipumusta voidaan ymmärtää autismikirjoon liittyvän perustiedon kautta. Jumittuminen ei ole uhmaa, vaan keskushermoston erityisyyttä ja taitojen
kehittymättömyyttä. Edellä kuvatut ennakointi, strukturointi, sosiaaliset tarinat, toiminnan sarjoittaminen ja ajan hahmottamisen tukeminen ovat yleisimpiä menetelmiä toivottuun käyttäytymiseen tukemiseen ja jumiutumisesta selviämiseen.
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7 Sosiaalisten taitojen harjoittelu arjessa
Sosiaalisia taitoja on mahdollista harjoitella arjessa monin eri tavoin. Sosiaalisia tilanteita voidaan
helpottaa ja tehdä niitä ymmärrettäväksi eri keinoin. Apuna voi käyttää esimerkiksi struktuurin tekemistä sosiaaliseen tilanteeseen. Sosiaalinen tilanne ja siinä odotettu käyttäytyminen voidaan
esittää kuvien avulla tarinaan muodossa. Koska autismikirjon henkilöillä on usein haasteita tehdä
havaintoja ja tulkita sosiaalisia tilanteita ja toimia niin kutsuttujen kirjoittamattomien sääntöjen
mukaan, on tärkeää, että sosiaalisten tilanteet selitetään ja avataan väärintulkintojen ennaltaehkäisemiseksi. Kun sosiaalisia tilanteita harjoitellaan, on tärkeää huomioida myös henkilön mahdolliset aistiherkkyydet, jotta ympäristöstä johtuva kuormitus ei heijastuisi negatiivisesti vuorovaikutustilanteeseen.
Sosiaalisten taitojen harjaantuminen vaatii paljon aikaa ja toistoja. Autismikirjon henkilön voi olla
vaikeaa siirtää opittuja taitoja toisiin tilanteisiin tai yhteyksiin, joten kontekstisidonnainen taitojen
harjoittelu on tärkeää. Esimerkiksi junalippu käydään ostamassa juna-asemalta, jotta taito liittyy
kontekstiinsa. Sosiaalisia tilanteita on hyvä harjoitella arjessa järjestelmällisesti ja toistaen.

Keinoja sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun







sosiaaliset tarinat
sosiaaliset kontaktit sopivissa määrin kerrallaan
selkeä kuvastruktuuri
pelit ja leikit
erilaiset ryhmät, kuten harrastusryhmät, sosiaalisten taitojen ryhmät
toistot

Kuva: Toimintataulu pelitilanteeseen
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Sosiaaliset tarinat
Sosiaaliset tarinat ja sarjakuvitetut keskustelut ovat kirjoitettuja, kuvitettuja tai piirrettyjä toimintamalleja, joiden avulla ennakoidaan ja opetellaan sosiaalisia tilanteita sekä myös käsitellään jo koettuja tilanteita. Tarinoiden ja sarjakuvitetun keskustelun tehtävänä on kuvata erilaisissa tilanteissa
tapahtuvaa toimintaa tai tapahtumaa sekä niissä olevia sääntöjä ja syy-seuraussuhteita.
Sosiaaliset tarinat toimivat uusien tilanteiden käsittelyssä, ongelmatilanteiden harjoittelussa ja
stressin vähentämisessä epäselvässä tai liiallisia vaatimuksia sisältävässä tilanteessa. Pelottava tai
uusi asia pyritään saamaan hallintaan myönteisen kokemuksen tai käyttäytymisen muutoksen
avulla.
Sosiaaliset tarinat voidaan rakentaa vaihe vaiheelta kuvilla tai kirjoittamalla. Aluksi opeteltavaa tilannetta harjoitellaan käymällä sitä läpi kuvatarinan avulla. Tällä tavoin oikeaan tilanteeseen valmistaudutaan ennalta ja siitä tulee tutumpi ja turvallisempi. Myöhemmin oikeassa tilanteessa käytetään tarinaa apuna, sillä se tukee muistia ja auttaa keskittymään tilanteeseen. Jos ja kun ennakoiduissa tilanteissa tapahtuu yllätyksiä, näitä voidaan käsitellä piirtämällä tapahtuma sosiaalisen
tarinan tapaan. Tehty piirrossarja on hyvä säilyttää, sillä sitä voi käyttää tarvittaessa myöhemmin
muistin tukena ja tapahtuman uudelleen läpikäynnissä.

Kuva: Sosiaalinen tarina sairaanhoitajan vastaanotolle menosta.
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Kuva: Sosiaalinen tarina EKG:n ottamisesta
Sosiaalinen tarina voidaan esittää myös valokuvien tai videon muodossa. Sosiaalisen tarinan tapaan
päivittäisten arjen toimintojen, siirtymien ja sosiaalisten tilanteiden tukemisessa ja ennakoinnissa
voidaan myös hyödyntää virtuaalitodellisuusteknologiaa (VR) hyödyntäen. 360 astetta kuvaavalla
kameralla kuvataan videoita, joita katsotaan erityisvalmisteisten VR-lasien kautta. VR-laseilla katsottuna videot tuovat katselijalle läsnäolon tunteen. Näin voidaan harjoitella esimerkiksi kaupassa
asiointia todenmukaisessa tilanteessa, ennen oikeaan tilanteeseen menoa. VR-harjoittelun on todettu vaikuttavan positiivisesti elämäntaitojen, kommunikaation sekä erityisesti sosio-emotionaalisten taitojen oppimiseen.
Hyödyllisiä linkkejä:


Viitottu rakkaus; Valmiita tulostettavia sosiaalisia tarinoita:https://viitotturakkaus.fi/tuoteosasto/tunteiden-tunnistaminen-lapset/sosiaalisia-taitoja-lapselle/page/2/

Seksuaalikasvatus osana sosiaalisten taitojen harjoittelua
Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille ja ovat osa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Kaikilla ihmisillä on
oikeus päättää omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista, ilmaista seksuaalisuuttaan sekä saada
tietoa ja valistusta. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että ihminen päättää itse
siitä, kenen kanssa, milloin ja millä tavalla hän omaa seksuaalisuuttaan toteuttaa.
Autismikirjon häiriö tai muu neurobiologinen erityisyys ei muuta ihmisen seksuaalisuutta erilaiseksi
kuin muilla, mutta se tuo mukanaan asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon. Autismikirjon nuorella
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tai aikuisella omaan itseen tutustuminen ja omanlaisen seksuaalisuuden löytyminen voi viedä pidemmän aikaa. Joidenkin tutkimusten mukaan osa autismikirjon henkilöistä voi kokea seksuaalisuuden tai sukupuolen muita ihmisiä joustavammin. On myös esitetty, että autismikirjon henkilöiden omat toiveet ja näkemykset sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä saattavat
jäädä kuulematta. Tästä syystä niin autismikirjon henkilöiden itsensä kuin heidän kanssaan toimivien lähi-ihmisten ja ammattilaisten on tärkeää saada tietoa seksuaaliterveydestä, sukupuolen ja
seksuaalisen suuntautumisen monimuotoisuudesta. Ohjaajan ja lähiaikuisen on hyvä varmistaa,
millaisia tietoja ja käsityksiä autismikirjon henkilöllä on ihmissuhteista, sosiaalisista tilanteista, sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta, jotta tietoa tarjotaan henkilön kehitystasoon, elämäntilanteeseen ja kiinnostuksen kohteisiin sopivassa muodossa. Keskusteltavat asiat kannatta sitoa keskustelijan arkeen ja antaa tietoa hyvin jäsenneltynä ja pilkottuina kokonaisuuksina. Joissain tilanteissa koulutetun seksuaalineuvojan konsultointi saattaa olla tarpeen.
Autismikirjon henkilöiden erityinen tapa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, mielenkiinnon
kohteet, rehellisyys, rutiinien tarve ja aistien käsittelyn erityispiirteet voivat näkyä myös oman seksuaalisuuden toteuttamisessa tai ihmissuhteissa. Autismikirjon henkilöllä voi olla vaikeuksia löytää
sopivaa partneria, tavanomainen kosketus ja romanttisen ilmaisu saattavat tuntua epämiellyttävältä tai henkilöllä voi olla epävarmuuden kokemuksia siitä, hyväksyykö ympäristö henkilön suuntautumisen ja mieltymykset. Esimerkiksi henkilö ei toivo itseään kosketettavan ollenkaan tai hän
voi toivoa tai hakea tietynlaista tuntemusta liiankin voimakkaasti. Joskus autismikirjon henkilöt tarvitsevat myös ohjausta siihen, millainen toiminta, kuten esimerkiksi oman itsen koskettelu, on sosiaalisten normien mukaisesti hyväksyttävää julkisesti ja mitä toimintoja tulisi tehdä vain yksityistilanteissa. Ihmissuhdetaitojen harjoittelu on erityisen tärkeää.
On tärkeää varmistaa, että autismikirjon henkilö tietää niin kutsutut turvataidot. Henkilön on esimerkiksi hyvä osata nimetä omat kehonosat sekä oppia tietämään, mitkä ovat seksuaalisia tekoja.
On tärkeää oppia, että toista ihmistä ei tule koskettaa ilman lupaa, ja kosketuksen tulee tuntua toisesta mukavalta. Vastaavasti on tärkeää tietää, ettei kukaan saa koskettaa ihmistä itseään ilman
lupaa tai ikävällä tavalla. On myös hyvä tuoda esiin, että hyvä kosketus ei ole salaisuus.
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Hyödyllisiä linkkejä:


Väestöliitto; Tietoa seksuaaliterveydestä, seksuaalioikeuksista ja seksuaalikasvatuksesta:
https://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/seksuaalinen-hyvinvointi/



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Lajunen, K., Ylenius-Lehtonen, M. & Andell, M. (2015).
Tunne- ja turvataitoja lapsille: https://www.julkari.fi/handle/10024/126027



Verneri.net; Seksuaalisuudesta selkokielellä: https://verneri.net/selko/ihmissuhteet/seksuaalisuus/



Rinnekoti; Selkokielinen seksuaalikasvatusmateriaali: https://www.rinnekoti.fi/meista/tutkimus-ja-kehitys/kehittaminen/selkeasti-seksista-2016-2018/
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8 Psyykkinen hyvinvointi ja sen tukeminen arjessa
Autismikuntoutuksessa keskeistä on henkilön vahvuuksien tunteminen. Kehityksellisiin erityisvaikeuksiin, kuten autismiin, liittyy keskimääräistä suurempi riski heikon itsetunnon ja kielteisen minäkäsityksen kehittymiselle, psyykkisen hyvinvoinnin haasteille sekä psykiatrisille vaikeuksille. Erityisyyden vastapainona jokaisella on omat ainutlaatuiset vahvuudet ja taidot, joita voidaan hyödyntää
ohjaus- ja kasvatustyössä. Yksilöllisten vahvuuksien tukeminen ja kehittäminen tukevat arjessa selviytymistä, psyykkistä hyvinvointia sekä auttavat oppimaan uutta ja voimaan hyvin. Voimavarojen
ja vahvuuksien esiin tuominen myös tukee henkilön itsetuntoa ja myönteisen ja realistisen minäkuvan kehitystä. Ymmärretyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus on tärkeä voimavara arjessa.

8.1 Itsesäätely ja vireystila
Itsesäätelyllä tarkoitetaan henkilön kykyä mukauttaa ja säädellä vireystilaansa, tunteitaan ja käyttäytymistään tilanteen vaatimusten mukaisesti, saavuttaakseen toivomansa päämäärän. Kyse on
tiedonkäsittelytoimintojen, käyttäytymisen ja tunnekokemusten joustavasta säätelystä. Itsesäätelyn käsite on osin päällekkäinen luvussa 6 esitellyn toiminnanohjauksen käsitteen kanssa.
Itsesäätely kehittyy vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa, niin kutsutun yhteissäätelyn kautta,
kohti itsenäistä oman toiminnan säätelyä. Vauvaiässä vanhempi tai muu ensisijainen hoitaja auttaa
lasta fyysisten kokemusten ja tunnetilojen säätelyssä: antaa ruokaa, kun vauvalla on nälkä, lohduttaa itkuista vauvaa tai auttaa vauvaa rauhoittumaan tai virittymään tilanteen edellyttävällä tavalla.
Varhaisten säätelykokemusten pohjalta lapselle kehittyy hiljalleen oma säätelyjärjestelmä. Vuorovaikutuskokemusten ohella lapsen biologisilla ominaisuuksilla ja temperamentilla on myös merkittävä osuus itsesäätelyn kehitysprosessissa. Esimerkiksi lapsen synnynnäinen temperamentti vaikuttaa merkittävästi siihen, miten herkästi lapsi reagoi erilaisiin tapahtumiin.
Autismikirjossa ja muissa kehityksellisisissä neuropsykiatrisissa oireyhtymissä esiintyy usein itsesäätelyn haasteita. Haasteiden taustalla on osin keskushermoston poikkeavaan kehitykseen liittyviä
tekijöitä, mutta myös muut itsesäätelyn kehityksen riskitekijät voivat kasautua näille henkilöille.
Osana autismikuntoutusta on siis erityisen tärkeää kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen ja itsesäätelyn taitojen tukemiseen.
Luvussa 4 on kuvattu erilaisia vuorovaikutusta ja kommunikaatiota tukevia keinoja, jotka tukevat
myös itsesäätelytaitojen harjoittelua arjessa. Seuraavissa kappaleissa kuvataan tunnetaitojen harjoittelua arjessa sekä muita psyykkistä hyvinvointia tukevia keinoja. Viimeisessä kappaleessa kuvataan toimintamalleja tilanteisiin, joissa henkilön itsesäätelykapasiteetti on äärimmillään, jolloin puhutaan haastavasta käyttäytymisestä.
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Sopiva vireystila auttaa jaksamaan arjessa
Vireystila kuvaa henkilön vireyden astetta ja se vaihtelee syvästä unesta virkeään, aktiiviseen valveilla oloon. Henkilön vireystila voi vaihdella monista syistä, esimerkiksi ympäristön ärsykkeistä,
toiminnasta, tunteista tai motivaatiosta johtuvista syistä. Henkilön ollessa stressaantunut, väsynyt
tai turvaton, saattavat reaktiot aistimuksiin ja aistiärsykkeisiin olla korostuneita tai jäädä puuttumaan.
Autismikirjon henkilön voi olla vaikeaa säädellä ympäristöstä tulevaa aistisärsytystä ja omaa vireystilaansa. Tarkoituksenmukaiseen vireystilaan virittymistä voidaan tukea aistien kautta. Ylivireisyyttä
voidaan yrittää laskea esimerkiksi antamalla pureskeltavaa, hitaalla värinällä, rauhallisella keinumisella, rentoutusmusiikin kuuntelulla, painopeiton alla makaamalla. Alla olevassa tietolaatikossa on
esitelty muutamia yksinkertaisia hengitysharjoituksia, joiden avulla voidaan harjoitella hetkeen pysähtymistä ja laskea ylivirittymistä. Alivireisyyttä voidaan yrittää nostaa esimerkiksi jääpalan pitelemisellä, kevyellä ja nopearytmisellä kosketuksella, valaistuksen voimakkuuden, kirkkauden vaihtelulla.

Hengitysharjoituksia
•

Hengitysrytmin rauhoittaminen: pysähdytään ja hengitetään yhdessä

•

”Krokotiilihengitys”: kädet aukeavat ja sulkeutuvat hengityksen tahtiin

•

Palleahengitys: käydään selinmakuulla, pallean päälle laitetaan paperi, pehmolelu tms.
Seurataan esineen liikettä rauhallisen hengityksen tahdissa

8.2 Tunnetaidot
Tunteet ovat kehon ja mielen reaktioita mielen sisäisiin tai ulkoisiin kokemuksiin. Tunteisiin liittyy
kehon reaktio, käyttäytymisen muutos ja tietoinen kokemus tunteesta. Tunteet ohjaavat toimimaan tilanteen mukaan, auttavat selviytymään ja ne virittävät elimistöä. Ihminen voi kokea useita
tunteita samanaikaisesti. Tunteet saattavat myös sekoittua. Perustunteita ovat ilo, suru, pelko,
hämmästys ja inho. Sosiaalisia tunteita ovat muun muassa rakkaus, kaipuu, häpeä ja syyllisyys.
Niillä ilmaistaan tarpeita tunteiden taustalla. Sosiaaliset tunteet edistävät sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä. Tunteiden säätelemisen tärkeys korostuu kaikissa sosiaalisissa tilanteissa.
Taito säädellä omaa tunnetilaa ja käyttäytymistä auttavat henkilöä osallistumaan sosiaalisiin tilanteisiin.
Tunteet ovat mukana niin sanattomassa kuin sanallisessakin vuorovaikutuksessa. Tunteet välittyvät
vuorovaikutuksessa kasvojen ilmeiden, kehonkielen, puheen sekä äänensävyn kautta. Tunteet
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myös helposti ”tarttuvat” henkilöstä toiseen: toisen ihmisen tunnereaktion näkeminen voi laukaista katsojassa saman tunteen subjektiivisen kokemuksen ja käyttäytymisen tasolla näkyvän tunnereaktion ja kasvojen ilmeen. Empatia, toisen henkilön tunnetilaan eläytyminen, perustuu osin
tunteiden tarttumiseen.
Autismikirjon henkilöillä voi ilmetä vaikeuksia kasvojen ilmeiden ja kehonkielen havaitsemisessa
sekä vaikeuksia erottaa toisen henkilön tunnetilaa tämän äänensävyn perusteella. Autismikirjon
henkilöiden ilmeiden ja eleiden käyttö saattaa olla epätyypillistä ja heidän äänensävynsä voi olla
erikoinen. Nämä tunteiden havaitsemiseen ja tulkitsemiseen sekä ilmaisuun liittyvät vaikeudet johtavat herkästi väärinymmärryksiin sosiaalisissa tilanteissa, ja ne voivat vaikeuttaa ihmissuhteiden
solmimista. Autismikirjon henkilö saattaa jättää huomioimatta vuorovaikutustilanteen kannalta
tärkeää sosiaalista informaatiota tai tahtomattaan vaikuttaa esimerkiksi tunteettomalta. Tunnetaitojen vaikeudet saattavat ilmetä autismikirjon henkilöillä myös haastavana käyttäytymisenä ja aggressiivisuutena.
Tunnetaitoja voi harjoitella
Tunnetaidot ovat taitoja, joita voi opetella. Ne tukevat mielen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.
Tunnetaidot auttavat henkilöä tunnistamaan, nimeämään, sietämään, säätelemään, käsittelemään
ja ilmaisemaan omia tunteitaan. Samalla ne auttavat tunnistamaan ja ottamaan huomioon toisten
tunteet.
Tunnetaitojen harjoittelu ja oppiminen tapahtuvat vuorovaikutuksen kautta, arjen tilanteissa. Tunnetaitoja opitaan kokemalla, elämällä ja mallintamalla muita henkilöitä. Kokemuksellisuus, omat
oivallukset ja toisto juurruttavat taitoja pikkuhiljaa osaksi arkisia tunnetilanteita.
Tunnetaitojen harjoittelu alkaa tunnekokemuksen tunnistamisesta ja nimeämisestä. Tunnetaitojen
harjoittelussa autismikirjon henkilöiden kanssa voidaan käyttää kuvia, koska ne konkretisoivat ja
selkeyttää tunteita. Tunteita voidaan esimerkiksi havainnollistaa piirtämällä ilmeitä ja nimeämällä
ne yhdessä. Myös valokuvat toimivat harjoittelun tukena. Tärkeää on tarkistaa, ymmärtääkö henkilö, mitä tunnekokemusta kuva välittää.
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Kuva: Toimintataulu tilanteisiin, joissa henkilöllä ei ole hyvä olla.

Kuva: Toimintataulutilanteisiin, joissa henkilö voi hyvin.
Tunteisiin liittyvää kehollista harjoittelua voidaan tehdä miettimällä yhdessä, missä tunne kehossa
tuntuu, mitä kehossa tunteen aikana tapahtuu. Piirrettyyn kehon kuvaan voidaan merkitä, missä ja
millaisia reaktioita eri tunteet aiheuttavat. Edellisessä kappaleessa kuvattuja rentoutumisharjoituksia voidaan myös hyödyntää tunneharjoittelussa: voidaan esimerkiksi hengittää rauhallisesti yhdessä ja pohtia, miten rauhallinen hengitys vaikuttaa kehoon ja tunnetilaan.
Lähihenkilö voi omia tunteitaan sanoittamalla mallintaa tunteiden ilmaisua: ”Minua hermostuttaa /
pelottaa / naurattaa”. Voidaan myös sanoittaa autistisen henkilön tunnetilaa: ”Huomaan, että sinulle tuli pettynyt mieli, kun et päässytkään kauppaan. Alkoiko sinua harmittaa?”. Henkilöä voidaan
pyytää näyttämään omaa tunnetilaa kuvista. Tunnetilan voimakkuuden arvioinnin tukena voidaan
käyttää erilaisia tunnemittareita. Tunteista voidaan pitää päiväkirjaa tai seurantaa: Mikä päivässä
oli hyvää, mikä huonoa? Mikä aiheutti iloa tai suuttumusta? Mitä teit silloin? Tunnekuvista voidaan
koota leikekirjaa.
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Kuvallisia apuvälineitä voidaan hyödyntää henkilön oman tunnesäätelyn tukena: liikennevalot, tunnekuvat, sosiaaliset tarinat. Harjoittelussa voidaan käyttää apuna myös satuja, tarinoita ja näytelmiä.
Hyödyllisiä linkkejä:


MIELI Suomen mielenterveys ry: Tunteet ja tunnetaidot - MIELI ry



Viitottu rakkaus: https://viitotturakkaus.fi/



Värinautit: https://www.varinautit.fi/tunnetaidot/



Opetushallitus; Tunteesta tunteeseen materiaali: https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/tunteesta-tunteeseen-ohjaajan-opas/3-tunnetaitoja-oppii-harjoittelemalla

8.3 Stressi ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen
Koska autismikirjon häiriö herkästi altistaa monille kuormittaville tekijöille, on tärkeää, että ympäristö tukee henkilön jaksamista ja huomioi yksilölliset tarpeet palautua. Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat koetuksella ja häneen
kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että joutuu ponnistelemaan selviytyäkseen. Stressiä
ilmenee, kun ihmisen tarpeiden, tavoitteiden ja voimavarojen välillä vallitsee epäsuhta. Tiedetään,
että autismikirjon henkilöt kokevat herkemmin stressiä ja kuormitusta arkisissa tilanteissa. Stressitaso saattaa myös vaihdella voimakkaasti päivän aikana. Autismikirjon henkilön stressitekijöiden
tunnistaminen ja kokonaiskuormituksen huomioiminen arjessa on tärkeää. Myös henkilön myönteiseksi kokemat asiat voivat olla stressitekijöitä. Stressi vaikuttaa usein oireiden voimistumiseen
muun muassa niin, että rutiinien tärkeys korostuu, pakonomainen syventyminen omiin mielenkiinnon kohteisiin voimistuu, kielellisen ymmärtämisen ja tuottamisen pulmina, vetäytymisenä sosiaalisesta toiminnasta tai aggressiivisuuden lisääntymisenä.
Autismikirjon henkilön elämässä myös sisäiset muutokset keskushermoston kehittymiseen, hormonaaliseen toimintaan ja kehon muutoksiin liittyen voivat aiheuttaa lisäkuormitusta. Murrosiän
muutoksien läpikäyminen sekä omien vahvuuksien ja tuen tarpeiden läpikäyminen aikuisen kanssa
ovat tärkeitä minäkuvan ja itsetunnon kehittymisen kannalta.
Autismikirjon henkilöillä hyvään ja tyytyväiseen olotilaan vaikuttavat monet eri seikat. Autismikirjon henkilöillä voi olla käytettävissään hyvin rajallinen määrä voimavaroja, ja näistä voimavaroista
huolehtiminen onkin tärkeää. Yleensä suurinta ahdistusta tuottavat tilanteet liittyvät muutoksiin
sekä aistiherkkyyksiin. Tästä syystä on tärkeää, että autismikirjon henkilöä autetaan löytämään
omia yksilöllisiä rentoutumisen keinoja, joilla purkaa ja palautua stressistä.
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Rentoutumisen keinoja arkeen


oman mielenkiinnon kohteen parissa vietetty aika



musiikin tai luonnonäänien kuuntelu



ulkoilu ja liikunta



keinuminen



erilaiset hieronnat, sivelyt tai aistituokiot



painopeiton alla lepääminen



omiin oloihin vetäytyminen / hiljaisuus / hämäryys



menojen, tapahtumien ja sosiaalisen kanssakäymisen vähentäminen/rajaaminen



lepo ja uni



tietoisuus-ja läsnäolotaitojen opettelu

Tukikeskustelut
Tukikeskusteluiden tavoitteena on asiakkaan voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen löytäminen,
ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen ja itsehyväksynnän tukeminen kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Tukikeskusteluissa mahdollistuu kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Keskustelut ovat kahdenkeskisiä, säännöllisiä, yksilöllisiä ja rauhallisia hetkiä. Ne voidaan toteuttaa myös
muun toiminnan lomassa, arkiympäristöissä.
Tukikeskustelija voi olla kuka tahansa autisminkirjon piirteitä ymmärtävä henkilö, joka on halukas
heittäytymään yhteiseen vuorovaikutukseen ja tutustumaan autismikirjon henkilön maailmaan.
Tärkeintä on hyvä kohtaaminen ja yhteistyöhengen mahdollistaminen. Tukikeskusteluissa käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi olla henkilön tärkeät asiat ja kiinnostuksen kohteet, henkilöä arjessa askarruttavat asiat, kaveriasiat tai muutoksen tai uuden tilanteen kohtaaminen. Yksilökeskeinen työskentely (YKS) voi myös toteutua tukikeskustelujen osana. Tukikeskustelut eivät ole terapiaa, eivätkä ne korvaa muuta ammatillista keskusteluapua.

8.4 Haastava käyttäytyminen
Käyttäytyminen määritellään haastavaksi silloin, kun se haastaa ihmistä itseään tai hänen ympäristöään. Haastava käyttäytyminen voi aiheuttaa haittaa fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti tai taloudellisesti. Haastava käyttäytyminen voi esimerkiksi estää henkilöä osallistumasta työ- tai harrastustoimintaan, aiheuttaa fyysisiä vammoja tai psyykkisiä oireita. Totutusta poikkeavaa käyttäytymistä,
erityisesti jos siitä ei aiheudu selkeää haittaa ihmiselle itselleen tai ympäristölle, ei kuitenkaan ole
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syytä pitää haastavana käyttäytymisenä. Negatiiviset tunnetilat ja tunteenpurkaukset eivät myöskään ole haastavaa käyttäytymistä. Autismikirjon henkilölle ominainen yksilöllinen käyttäytymispiirre, kuten hyppiminen, jatkuva ääntely tai käsien taputtaminen ei ole haastavaa käyttäytymistä,
vaikka se aiheuttaisikin ympäristölle haasteita. Kaiken kaikkiaan, jonkin käyttäytymisen määrittely
haastavaksi on aina tilanne- ja ympäristösidonnaista.
Autismikirjon henkilön elämäntilanne, oppimiskokemukset, persoonallisuus, autismin vaikeusaste,
mahdollinen kehitysvammaisuus ja terveydentila vaikuttavat siihen, kuinka paljon, kuinka usein ja
kuinka voimakkaita käyttäytymisongelmia mahdollisesti ilmenee. Kaikki ongelmakäyttäytyminen ei
johdu autismikirjosta, vaan syyt voivat olla täysin oireyhtymästä riippumattomia, kuten ristiriitaiset
ohjeet, struktuurin puute tai kivut. Käyttäytymisen syitä pohdittaessa on hyvä aina ensimmäiseksi
sulkea pois erilaiset somaattiset vaivat, kuten ummetus, hammaskivut, virtsatieinfektio, korvakipu
ja niin edelleen.

Yleisimpiä haastavan käyttäytymisen syitä / taustatekijöitä


opittu toimintamalli



kommunikointi- ja ymmärretyksi tulemisen vaikeudet



vaikeus ymmärtää sosiaalisia tilanteita



aistipoikkeavuudet



aistiympäristön kuormittavuus



toiminnanohjauksen vaikeudet



struktuurin puute



mielekkään tekemisen puute, turhautuminen



pelko, stressi, turvattomuus



kipu ja fyysiset syyt



epäselvät ohjeet / toimintaodotukset



odottaminen



muutokset



ihmisten määrä / ryhmätilanteet



taukojen puute



tunteiden tunnistamisen, ilmaisun ja käsittelyn vaikeudet



vuorovaikutusympäristöön liittyvät tekijät, esim. miten henkilö tulee kohdatuksi
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Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen arjessa
Etevan autismikuntoutuksessa käytetyt haastavan käyttäytymisen toimintamallit pohjautuvat sovelletun käyttäytymisanalyysin viitekehykseen. Sovellettu käyttäytymisanalyysi (Applied behavior
analysis, ABA) on tieteenalue, joka selittää ihmisen käyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä
monelta eri tasolta. Käyttäytymisanalyysi tarjoaa konkreettisia työvälineitä käyttäytymisen kuvaamiseen, ymmärtämiseen ja siihen vaikuttamiseen. Käyttäytymisanalyysin perusperiaate on se, että
käyttäytymisellä on aina jokin merkitys eli funktio. Käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa, jos tiedetään sen merkitys: millaiset tekijät aiheuttavat käyttäytymistä, mitkä tekijät voivat ylläpitää sitä,
mitä tekijät puolestaan estävät käyttäytymistä. Sovelletun käyttäytymisanalyysin vaikuttavuudesta
on tutkimusnäyttöä autismikirjossa ja muissa neuropsykiatrisissa oirekuvissa.
Käyttäytymisanalyysissä arvioidaan, tunnistetaan ja määritellään aluksi käytös, joka koetaan haastavaksi. Määriteltyä käyttäytymismallia seurataan ja mitataan sekä analysoidaan tekijät, jotka vaikuttavat haastavan käyttäytymisen esiintymiseen. Käyttäytymisen muutokseen tähtäävistä toimenpiteistä sovitaan yhteisesti ja niiden vaikutusta arvioidaan jatkuvasti.
Käyttäytymistä seurataan suunnitelmallisesti havainnoimalla ja kirjaamalla, miten, milloin, missä,
kenen kanssa ja kuinka kauan haastavaa käyttäytymistä on esiintynyt. Seurannan apuna voi käyttää
siihen suunniteltuja yksilöllisesti muokattavia lomakkeita. Käyttäytymistä voidaan jäsentää niin sanotun ABC-mallin mukaisesti: mitkä ovat käyttäytymistä edeltävät tekijät, mitä on havaittava käyttäytyminen, ja mitä käyttäytymisestä seurasi. Yksinkertaisia A-B-C mallinnuksia tietystä käyttäytymistilanteesta kutsutaan ketjuanalyyseiksi. Haastavan käyttäytymisen ja erilaisten vuorovaikutustilanteiden arvioinnin tukena voidaan käyttää myös videointia.
Haastavan käyttäytymisen syiden selvittelyä saattavat joissain tilanteissa tukea myös asiantuntijaarviot tai tutkimukset, joiden avulla saadaan tietoa esimerkiksi henkilön tavasta prosessoida aistiärsykkeitä tai hänen taidoistaan ymmärtää kielellisiä viestejä tai tehdä havaintoja ja tulkintoja sosiaalisissa tilanteissa. Haastavaa käytöstä analysoitaessa mietitään myös, mitä käyttäytymisestä seuraa.
Toimivatko esimerkiksi käyttäytymisen seuraukset mahdollisesti palkitsevana ja siten kyseistä käyttäytymistä vahvistavana tekijänä?
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Apukysymyksiä haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen


Kuka käyttäytymisen kokee haastavana?



Mitä käyttäytyminen on?



Missä, milloin, kenen kanssa käyttäytymistä esiintyy?



Milloin käyttäytymistä ei esiinny?



Kuinka pitkään käyttäytymistä on esiintynyt?



Miten käyttäytyminen on muuttunut ajan kuluessa?



Mitä tapahtuu ennen käyttäytymistä?



Mitä tapahtuu käyttäytymisen jälkeen?



Miten henkilö itse kokee käyttäytymisen?



Miten henkilön omainen / lähihenkilö kokee käyttäytymisen?



Mitä myönteisiä seurauksia käyttäytymisellä on?



Mitä kielteisiä seurauksia käyttäytymisellä on?

Haastavaa käyttäytymistä arvioitaessa ympäristötekijöiden tarkka analysointi on myös tärkeää.
Mietittäväksi tulee, onko henkilön fyysisessä toimintaympäristössä tekijöitä, jotka altistavat haastavalle käyttäytymiselle (esimerkiksi kuormittava aistiympäristö) tai löytyykö henkilön sosiaalisessa
vuorovaikutusympäristössä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä haastavan käyttäytymiseen (miten ihminen tulee kohdatuksi, millaisia odotuksia häneen kohdistuu). Henkilö kehityshistorian ja vuorovaikutusmallien tunteminen auttaa myös ymmärtämään henkilön toimintaa ja kohtaamaan hänet
paremmin. Vanhemmilta ja muilta lähihenkilöiltä saadaan, henkilön itsensä suostumuksella kysyttäessä, usein ensiarvoisen tärkeää tietoa henkilön aikaisemmista vaiheista ja käyttäytymisestä,
mikä auttaa suunniteltaessa toimintamalleja haastavan käyttäytymisen kysymyksissä.
Hyödyllisiä linkkejä:


Autismiliitto; Materiaalia haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen,
https://haastemanuaali.autismiliitto.fi/

43

8.5 Palaute ja myönteinen vahvistaminen
Positiivinen palaute motivoi. Autisminkirjon henkilöiden voi olla vaikea tietää, millaista toimintaa ja
käyttäytymistä häneltä odotetaan ja millaisesta käyttäytymisestä voi saada myönteistä palautetta.
Usein ympäristö reagoi autismikirjon henkilön käyttäytymiseen paheksuvasti, joka johtaa negatiiviseen kierteeseen. Myönteistä palautetta onkin hyvä antaa arkisista asioista ja toiminnoista konkreettisesti ja välittömästi. Pienestäkin yrittämisestä ja onnistumisesta on tärkeä kehua.

Positiivinen palaute


katsekontaktin säilyttäminen koko tilanteen ajan (sietokyky huomioiden)



myönteisen tunteen näyttäminen (aito hymy, kosketus, nauru, myönteiset eleet, kuten
peukku, ylävitonen, taputus, aktiivinen nyökkääminen)



puheen innostunut sävy



kuva tai muu onnistumista symboloiva merkki (tarra, leima, vihreä liikennevalo)



mukava tekeminen välittömästi tilanteen jälkeen



herkku

Kun harjoitellaan tiettyä taitoa pitkäjänteisesti, taidon harjoittelua voi tukea sitä varten yksilöllisesti
suunniteltu palkitsemisjärjestelmä. Ulkoisten palkkioiden (kuten herkku, tavara) käyttäminen voi
olla tarpeen, jotta tekeminen pitkällä aikavälillä muodostuisi palkitsevaksi. Ulkoisen palkitsemisen
ohella kannattaa kuitenkin aina käyttää myös sosiaalisia palkkioita (hymy, peukku, kehu). Sitä mukaa kun harjoiteltavasta toiminnosta itsessään muodostuu sisäisesti palkitsevaa, ulkoista palkitsemista voidaan vähentää ja lopulta luopua.
Myönteisen vahvistamisen ja palkitsemisen tarkoitus on vahvistaa toivottua käyttäytymistä ja ohjata autismikirjon henkilöä huomaamaan, että hän toimii oikein. Henkilökohtaisten motivaatiotekijöiden pohtiminen on myös tärkeää: miten toivotusta käyttäytymisestä saisi tavoittelemisen arvoista. Ulkoisten palkkioiden käyttö on hyvä yhdistää muuhun myönteiseen vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen ja toivotun käyttäytymisen harjoitteluun.
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