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ESIPUHE

Tämä opas syntyi rakkaudesta omaan puhumattomaan autistiseen lapseen ja 
neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen kehittämistehtävänä. Tämä opas 
on pääosin osoitettu ammatti-ihmisille, joilla on neuropsykiatrinen koulutus, 
toimintaterapeuteille, puheterapeuteille, kuntoutusohjaajille, opettajille jne. 
joilla ei ole käytännön kokemusta puhumattomista autistilapsista ja nuorista, 
sekä heidän valtavan laajoista ongelmistaan ja kuntouttamisen haasteista. 
Kuitenkin tällainen lapsi saattaa meille jokaiselle ilmestyä elämän polulle 
vierelle kulkemaan.

Oppaan tavoite on antaa käytännönläheisiä vinkkejä ammattilaisille aivan 
perusasioista, miten lähteä työskentelmään puhumattoman autistinuoren ja 
hänen perheensä kanssa. Lisäksi oppaassa on paljon esimerkkejä siitä, mitä 
me olemme perheenä puhumattoman ja autistisen lapsen elämässä tehneet 
päästäksemme eteenpäin. Toivon, että tämä myös tavoittaisi perheet ja 
antaisi ideoita heidän arkeaan helpottamaan ja ehkä suunnan siitä, millaista 
apua etsiä autistiteinin kanssa, kun terapioita ei mahdollisesti ole enää 
heidän lapselleen myönnetty.

Opas on rajattu koskemaan lähinnä teini-ikää ja varhaisaikuisuutta, koska 
siihen mennessä lapsen kommunikointikyky on muodostunut sekä terapiat jo 
lopuneet ja on jo löydetty pohjaa sille, mitä kyseisen henkilön autismi 
tarkoittaa. Näin neuropsykiatriselle valmentajalle on jo olemassa 
perustukset, mihin rakentaa omaa työtään. 

Oppaan on kuvittanut 12-vuotias tyttäreni Milja Väänänen, jonka jokainen 
piirtämä kuva tässä työssä on rakkauden ja  kunnian osoitus hänen 
autistiselle pikkuveljelleen. Tämä opas on tarkoitettu herättämään ajatuksia 
ja herättelemään lukijassa omia uusia ideoita ja apukeinoja autismin 
maailmaan. 

”Ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä.” — 
Antoine de Saint-Exupery, Pikku Prinssi

Simossa 30.7.2019

Satu Väänänen
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MIKÄ ON AUTISMI?

Autismi terminä on käynyt läpi monimuotoisen kehityksen. Aluksi sitä kuvattiin tiettyä eristyvää käyttäytymistä, myöhemmin 
alettiin autisminimitystä käyttää tietyistä ongelma- ja asiakasryhmistä. Vielä 1940-1960 -luvuilla nähtiin oireiden olevan 
seurausta äiti-lapsisuhteen häiriöstä. Nykyaikainen tutkimus on kuitenkin vahvistanut, että biologinen perusta on olemassa. 
Tutkimuksissa on myös havaittu, että ongelma on hyvin monimutkainen, ei ole vain yhdenlaista autismia vaan paremminkin 
ilmiötä on kuvattava sanalla autistiset syndroomat. Eri yksilöillä voi olla myös aivan erilaiset biologiset perustat aiheuttamassa 
oireistoa. (toim. Ikonen 1999) 

Autismi on oireyhtymä, joka perustuu lapsen neurologisen kehityksen häiriöön. Autismin kirjoon liittyy useita erilaisia 
oireyhtymiä, joissa älyllinen kapasiteetti ja toiminallinen taso vaihtelee yksilöstä toiseen suurestikin. Heitä kuitenkin yhdistää 
tietyt oireet, joita ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat, kommunikoinnin vaikeudet, oudot käyttäytymismuodot ja 
aistitoimintojen poikkeavuus. (Kerola, Kujanpää, Timonen 2009)

Autismin diagnosoimiseen ei ole mitään biolääketieteellistä testiä tai verikoetta, vaan johtopäätökset diagnoosia varten 
tehdään henkilön kehityshistoriasta ja käyttäytymispiirteistä. Kansainvälinen ICD ja amerikkalainen DSM -luokitusjärjestelmä 
ovat kriteerien määrittelyssä tällä hetkellä vallitsevat. Ilmiön määrittelemiseksi on kehitelty erilaisia haastatteluja ja 
tarkkailuun pohjaavia arviointiasteikoita, jotka liittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen, käyttäytymisen poikkeamiin, sekä kielen 
ja kommunikaation ongelmiin. Autismidiagnoosi on usein vaikea tehdä ilmiön moninaisuuden vuoksi. (toim. Ikonen 1999)

PUHUMATON AUTISTI

Tässä oppaassa käsitellään puhumattomia autistisia nuoria. Niitä 
ihmisiä, jotka eivät kykene ilmaisemaan itseään muuten kuin 
vaihtoehtoisin kommunikointimenetelmin. Vielä tänä päivänäkään 
ei osata yksiselitteisesti kertoa syytä tähän ilmiöön, eikä siis 
hoitoakaan ole. Usein puhumattomilla autisteilla on vaikeita 
käytöshäiriöitä ja ne voivat johtua siitä, että henkilö ei tule 
kuulluksi ja ymmärretyksi, hän itse ei ymmärrä, lisäksi 
aistiongelmat ja erilaiset somaattiset kivut voivat aiheuttaa 
ongelmia.

 Onkin aina tärkeää, että jos lähdetään hoitamaan kuntoutuksella 
esim. aggressiivista käytöstä, täytyy selvittää, onko hänellä jokin 
somaattinen sairaus, joka aiheuttaa kipua ja joka vaatii hoitoa. He 
eivät välttämättä hahmota aistiongelmiensa vuoksi missä kohti 
kipu on, tai kukaan ei ehkä huomaa edes kysyä onko heillä kipua. 
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MITÄ ON AUTISMIKUNTOUTUS?

Tärkeintä autismikuntoutuksessa on kommunikoinnin vaikeuksiin vastaaminen ja ensisijaisena 
kommunikointikeinona pyritään saamaan lapselta esiin puhuttu kieli, kuitenkin ottaen huomioon, että mikäli 
sanoja ei tule, on opetettava tukiviittomia tai kuvakommunikointia erilaisin tieteellisesti hyväksytyin menetelmin. 
Lisäksi kuntoutuksessa lievitetään sosiaalisia vaikeuksia ja ymmärretään toistuvia ja kaavamaisia käytöksiä ja 
systemaattisesti opetetaan oman toiminnan ohjausta ja jumiutumattomuutta maneereihin. (Kerola, Kujanpää, 
Timonen 2009)

Autismikuntoutuksessa otetaan huomion yksilön aistiongelmat ja siihen liittyvät ympäristön muuttamiset ja 
aistiharjoitukset. Lisäksi jo opitut asiat harjoitellaan uudelleen eri ympäristöissä, jotta toiminta yleistyy myös 
muualle kuin sinne missä harjoittelu alun perin aloitetaan. Autisteilla on usein monenlaista haastavaa käytöstä, 
aggressiivisuudesta itsensä vahingoittamiseen ja jopa eritteillä sotkemiseen ja niiden syömiseen. Nämä ongelmat 
vaativat pitkällisen perehtymisen käytöksen syihin ja yhtenevät toimintaohjeet kaikilta, jotka lapsen kanssa 
toimivat. (Kerola, Kujanpää, Timonen 2009)

Autistille on opetettava konkreettisesti tunnetaitoja ja kaikki kuntoutus perustuu myönteiseen vahvistamiseen ja 
palkkioihin. Autistin päivät strukturoidaan yhdessä ja ympäristö tarvittaessa kuvitetaan toiminnanohjauskuvin 
jne. Autistinen ihminen tarvitsee kuntouttavaa toimintaa ja ohjausta mahdollisesti läpi elämänsä, jo opitut asiat 
saattavat vääränlaisessa ympäristössä kadota ja henkilö taantuu.  (Kerola, Kujanpää, Timonen 2009)
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TUEN TARVE TEINI-IKÄISEN PUHUMATTOMAN AUTISTINUOREN YMPÄRISTÖSSÄ 

Teini-iässä perheen tarve ohjaukselle kasvaa, kun lapsella alkaa 
hormonaaliset muutokset, seksuaalisuus herää, mielialat vaihtelee ja 
samalla kuitenkin täytyisi edelleen opettaa nuorelle itsenäistymistä varten 
arjen toimintoja, mahdollisesti vielä kuivaksi opetteluakin. 
Jos ja kun terapiat lopetetaan Kelan puolesta murrosiäin kynnyksellä, 
vanhemmat jäävät aivan yksin ja kuitenkin vaikeasti autistisen nuoren 
tarve kuntouttavalle toiminnalle jatkuu läpi elämän. 

Teini-iän jälkeen, lapsen aikuistuessa tulee eteen itsenäistyminen kodista, 
mahdollinen palvelukotiin siirtyminen ja palvelukodeilla harvoin on 
erityisosaamista puhumattomien autistien kanssa.
Usein tuleekin ongelmia, jos henkilökunta ei osaakaan strukturoida 
riittävästi, työntekijät vaihtuvat ja riittävästi mielekästä tekemistä ei 
pystytäkään järjestämään. Tästä voi seurata autistille henkilölle 
aggressiivista käytöstä, itseään vahingoittavaa käytöstä, ahdistusta ja jo 
opitut arjen taidot saattavat taantua ja jopa kadota.

Teini-ikäisenä ja siitä eteenpäin, olisi hyvä jos esimerkiksi 
neuropsykiatrinen valmentaja parhaassa tapauksessa yhdessä 
kuntoutusohjaajan kanssa voisi kulkea autistinuoren ja perheen rinnalla 
läpi vaikeiden aikojen. 
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VALMENTAJA TULEE TALOON

Neuropsykiatrinen valmentajan tehtävä on löytää asiakkaan vahvuudet, herättää 
ideat henkiin, toteuttaa niitä yhdessä perheen ja asiakkaan kanssa, sekä 
varmistaa että uudet keksityt keinot tulevat käytäntöön kaikissa ympäristöissä. 
Puhumattomuuden ei tulisi olla esteenä neuropsykiatrisen valmennuksen 
saamiselle, vaan on käytettävä hyödyksi asiakkaan muita 
kommunikointimenetelmiä ja kykyjä ja havainnoida häntä eri 
ympäristöissä, sekä haastatella lähipiiriä.  Yleensä perhe ja pitkäaikaiset 
työntekijät ihmisen elämässä, ovat olleet henkilöä niin lähellä vuosikausia, että 
myös he voivat toimia asiakkaan äänenä, hänen omien kommunikointikykyjensä 
lisäksi.

Neuropsykiatrisen valmentajan kenties haastavimpia tehtäviä on saada kaikki 
ympäristöt toimimaan ja ohjaamaan lasta samoin, 
johdonmukaisella tavalla, koska hyvät rutiinit ja toistot ovat 
autisminkuntoutuksen ja valmennuksen perusta. 
Aivan ensimmäisenä valmentajan on mietittävä yhdessä nuoren ja hänen 
perheensä kanssa, mikä on se tärkein asia arjessa, joihin halutaan muutosta tai 
jota halutaan oppia. Tämän jälkeen mietitään erilaisia vaihtoehtoja, miten 
haluttua muutosta kohti lähdettäisiin kulkemaan. Käydään läpi mitä kaikkea on 
jo kokeiltu, mitä kaikkea ei. Välillä on myös hyvä kokeilla niitäkin menetelmiä 
mitkä ehkä aiemmin eivät ole tepsineet. Lisäksi on tärkeää miettiä nuoren 
vahvuuksia, mihin uudet keinot voidaan mahdollisesti perustaa.

Neuropsykiatrisen valmentajan on muistettava, että 
autistinuori ja hänen kanssaan vuosia eläneet 
vanhemmat ovat tärkeimpiä asiantuntijoita siinä, 
mikä on heidän lapselleen parasta ja mikä ei. Kaikki 
ideat on hyvä joko tulla suoraan nuoren ympärillä 
eläviltä ihmisiltä tai tulla todella hyväksytyksi, jos 
ideat tulevat lähipiirin ulkopuolelta. Lisäksi erilaisten 
toimintamallien, menetelmien ja työkalujen täytyy 
sulautua muuhun arkeen niin, ettei se aiheuta turhaa 
kuormitusta.

Näin yhteistyö on helpompaa ja voidaan luottaa siihen, 
että suunnitelmat tulevat käytäntöön ja varmasti 
tapahtuvat. Kukaan ulkopuolinen ei pysty tulla 
tekemään taikatemppuja perheeseen, vaan on 
heräteltävä se viisaus mikä lähiympäristöllä 
asiakkaasta on ja sieltä löytää parhaimmat uudet 
ideat.
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Työskentely puhumattoman autistinuoren kanssa voi tuntua 
haastavalta, jos yhteistä kieltä ei ole. Neuropsykiatriselle 
valmentajalle on tärkeää osata käyttää kuvia puheensa tukena ja 
selvittää millä tavoin henkilö itse kommunikoi ja mikä perheen 
mielipide on siitä kuinka paljon hän ymmärtää. Jos asiakas käyttää 
tukiviittomia, nekin on valmentajalla hallittava. 

Usein autistit ymmärtävät valtavan paljon enemmän, kuin mitä 
päälle päin saattaa näyttää. Kun puhuu autistille nuorelle, on 
äärimmäisen tärkeää puhua hänelle kuin kenelle tahansa puhuvalle 
henkilölle, kuitenkin välttäen turhia abstrakteja ilmaisuja ja liian 
pitkiä lauseita. Kuvilla on hyvä tukea omaa puhetta siitä mitä 
aikoo henkilön kanssa tehdä ja milloin yhteinen aika loppuu. 

KOMMUNIKOINTI

Sosiaaliset tarinat:

Sosiaalinen tarina on visuaalinen tapa opettaa sosiaalisia taitoja, 
siinä tuleva tilanne kuvataan kuvin tarinana ja tehdään 
tapahtuma tutuksi ennakoiden ja se toimii myös muistin 
apuvälineenä. Visuaalisuus tukee harjoittelua ja kun tarinoiden 
käytön oppii, se helpottaa uusissa tilanteissa selviytymistä. 
Keskusteluja voidaan käydä myös piirtämällä sarjakuva, mutta 
nämä tilanteet tulevat usein yllättäen ja niissä käydään läpi 
menneisyyttä tähän hetkeen, eli mikä tapahtumasarja johti 
esimerkiksi aggressiiviseen käytökseen. 
(Heikura-Pulkkinen&Kujanpää 2018, 19-20)

KIRJAVINKIT:

Heikura-Pulkkinen 
& Kujanpää 2018: 
Sosiaaliset 
kuvatarinat
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VOIMAUTTAVA VUOROVAIKUTUS

Jos autistinen henkilö on paljon omissa maailmoissaan ja häneen 
on vaikeaa saada kontaktia, voimauttava vuorovaikutus on 
menetelmä, jolla voi saada positiivisen kontaktin asiakkaaseen. 
Voimauttava vuorovaikutus on ihmisen normaaliin vauvan ja 
hoitajan vuorovaikutukseen perustuva menetelmä, joka on hyvä 
keino saada autisti tai vaikeasti kehitysvammainen osallistumaan 
ympäristönsä kanssa toimintaan ja vuorovaikutukseen. Se on 
miellyttävä lähestymistapa antaa autistille kahdenkeskistä aikaa. 
(Nind & Hewett, 2014, 8-9, 23) 

Vaikka voimauttava vuorovaikutus menetelmänä saattaa kuulostaa 
työläältä, se ei ole sitä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 
omainen, hoitaja, kuntouttaja lähtee tarkkailemaan mitä 
autistinen tekee silloin kun hän nauttii olostaan ja tarkkaileva 
lähtee jäljittelemään toimintaa antaen kaikesta kontaktista 
positiivisen ja iloisen palautteen. Nämä hetket tulee olla hyvin 
lyhkäisiä ja toiminta tulee lopettaa heti jos se ei autistisesta 
henkilöstä tunnu enää hyvältä. 

KIRJAVINKKI:

Melanie Nind & 
David Hewett 2014:

Voimauttava 
vuorovaikutus. Opas 
toimintatavan 
käyttöön. 
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MILLAISIA ONGELMIA?

Puhumattoman autistinuoren elämässä saattaa olla hyvinkin monenlaisia ongelmia. Yleensä se mikä uuvuttaa kanssaeläjiä 
eniten on heidän äärimmäisyyteen menevä ongelmallinen käytös tai toimintatapa. Esimerkiksi aggressiivisuus, ulosteella 
sotkeminen, itsensä vahingoittaminen esim. hakkaamalla ja puremalla, tarpeiden tekeminen epäsopiviin paikkoihin, 
oksentaminen ja sillä sotkeminen, jopa iloisuus ja fyysisen kontaktin hakeminen alun perin positiivisessa mielessä voi muuttua 
aivan kuin maaniseksi, pakonomaiseksi ja toisia satuttavaksi. Ongelmakäytös voi ilmetä vain yhdessä ympäristössä tai kaikissa, 
vain yhtä ihmistä kohtaan, vain hänen seurassaan tai kaikkia kohtaan. Joskus näiden syinä voi olla somaattiset syyt, mutta 
useimmiten esim. ymmärtämättömyys, kommunikoinnin vaikeudet, rutiininmuutos, aistiongelmien paheneminen, 
aistihakuisuus, riittämätön strukturointi, siirtymien vaikeus, opitut tavat, keinottomuus, tunteiden säätelyiden ongelmat, 
tunteiden käsittelyn ja ymmärtämisen ongelmat, ikävä avustajaa joka kesälomalla jne. 

Joskus autistisen nuoren kanssa sen hetkiset ongelmat saattavat olla myös varsin arkipäiväisiäkin, kuten kuivaksi opettelu 
edelleen jatkuu teini-iässä ja edistystä ei meinaa tulla, aistiyliherkillä julkisilla paikoilla käynnin hankaluus, syömisen 
monipuolistaminen, itsenäistymisen harjoittelu, itsenäisemmän arkitoiminnnoista suoriutumisen harjoittelu jne. Kaikki tämä 
opettelu vaatii ympäristöltä todella paljon, joka päiväistä ohjausta ja opettamista useissa eri ympäristöissä. Valmennettavat 
asiat voivat olla myös esimerkiksi sääntöjen opettamista, sosiaalisten tilanteiden ja niissä soveliaasti käyttäytymisen opettelua 
pettymyksen ja stressin siedon sekä odottamisen harjoittelua. 

Puhumattoman autistinuoren kanssa ongelmat voivat olla hyvinkin vaikeita, mutta osa käytännön ongelmista on joskus ja 
melko useinkin korjattavissa suhteellisen yksinkertaisesti, vaikka vaatikin kuntouttavalta verkostolta paljon paneutumista, sekä 
tietoa autismista ja nuoren ymmärtämistä. Kuntouttavan verkoston yhteistyö on tärkeää ja se, että tehdään selkeä 
suunnitelma siitä, selvitetään mikä on ongelma, mitkä mahdolliset siihen johaneet syyt ja sovitaan yhteisesti keinot tilanteen 
korjaamiseksi. Usein pelkästään jo kuvien vahvempi käyttö ja päivien tarkempi strukturointi voi auttaa.  Valmennuksessa 
voidaan käyttää erilaisia keinoja esim. strukturointi, aistiharjoitukset, visualisoiminen, toimintojen pilkkominen, valintojen 
harjoituttaminen, abstraktien asioiden konkretisointi, sosiaaliset tarinat, toiminnanohjauskuvasarjat, palkitseminen ja 
rentoutumisen opettelu. 
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Strukturoinnilla jäsennetään henkilön päivää ja toimintaa. Se on perustana 
oppimiselle ja sillä vähennetään stereotyyppisiä toimintatapoja. Sturkturoinnilla 
jäsennetään tekemistä, tiloja ja ajanhallintaa. Nuorella on hyvä olla kuvallinen 
päiväohjelma, sekä kouluun että kotiin, strukruroiuna tarpeen muukaan hyvinkin 
tiukaksi, nuoren tarpeita tietysti kuunnellen. Autistista nuorta opetetaan kaikissa 
ympäristöissä. Opittavaksi valitut asiat pilkotaan osiin ja tutkimusten mukaan, 
tehtävien visualisointi auttaa suurinta osaa autistisista henkilöistä oppimaan, eli 
kaikki tehtävän osat kuvitetaan toiminnanohjauskuvin. Lisäksi strukturoidussa 
autismikuntoutuksessa käytetään koritehtäviä opetusmenetelmänä. Fyysisen tilan 
strukturointi autismikuntoutuksessa on erittäin tärkeää. Usein autistit havaitsevat 
ja häiriintyvät pienimmistäkin muutoksista visuaalisessa ympäristössään. Fyysinen 
ympäristö suunnitellaan tarvittaessa hälyttömäksi, liiallista tavaramäärää voidaan 
vähentää, valon himmennysmahdollisuutta täytyy miettiä, sekä missä 
ympäristössä harjoituksia tehdään. (Kerola K, (2001) Struktuuria Opetukseen. Selkeys Ja 
Rakenteet Oppimisen Edistäjänä. Porvoo: PS-kustannus)

STRUKTUROINTI 

KIRJAVINKKEJÄ:

Kerola Kyllikki 2001: 
Struktuuria 
opetukseen. Selkeys ja 
rakenteet oppimisen 
edistäjänä.

Kerola K & Sipilä A-
K 2017:
Haastava 
käyttäytyminen- 
muutoksen 
mahdollisuuksia

Kun neuropsykiatrinen valmentaja arvioi autistisen nuoren ympäristöä, 
hänen on otettava huomioon onko arjen ympäristö liian virikkeinen, 
aisteja kuormittava, onko autistilla mahdollisuus tarkistaa erillisestä 
päiväohjelmasta mitä seuraavaksi tapahtuu ja täytyykö eri toimien 
välillä näyttää, eli siirtymissä, toiminnanohjauskuvia ja onko päivissä 
tarpeeksi mielekästä ohjattua toimintaa tai vastaavasti riittävästi 
lepotaukoja tai omaa aikaa?

Strukturointi tuo autistiselle henkilölle turvallisuuden tunnetta ja ajan 
mittaan strukturointia voidaan vähentää suunnitelmallisesti. Tämän 
ylläpitämiseksi vanhemmat ja autistinuoren koko verkosto tarvitsee myös 
teini-iässä tukea strukturointiin liittyvissä ongelmissa. 

Strukturoinnissa voidaan käyttää esim. käsin tehtyä seinäkalenteria, 
johon on lisätty päivän tapahtumat kuvin. Yhdessä perheen kanssa 
voidaan miettiä, kuinka tarkkaan päivien tapahtumat ohjelmoidaan 
kaleneriin. iPadille on saatavissa MOI-ohjelma, johon voidaan suunnitella 
päivät kuukausiksi eteenpäin ja yksittäiselle päivälle mahtuu loputtomasti 
kuvia. Siirtymissä voidaan käyttää ensin-sitten-sen jälkeen 
toiminnanohjaus kuvatyökalua. Perhettä ja koulua on hyvä tukea 
toiminnanohjauskuvien käyttöön, vaikka nuori näennäisesti ymmärtäisi 
puhetta ja toimisi puheella ohjattuna. 
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AISTIT

Vasemmalla kuvissa lapseni aistihuone, jota on vähitellen tehty 2-3 vuoden aikana. 
Aistihuoneen idea lähti siitä ajatuksesta, että saataisiin lapselle sellainen turvapaikka 
missä olisi aina hyvä olla. Aistiongelmat ovat päivittäisiä ja kaikki vuorovaikutus muiden 
ihmisten kanssa ja meteli kuormittaa, jopa tuuli, lehtien havina  voi aiheuttaa 
ylikuormituksen. Huoneesta tehtiin hyvin yksinkertainen, jossa on sänky, mahdollisuus 
keinua terapiakeinussa ja pari ahdasta koloa mihin mennä turvaan sekä pari säkkituolia 
ja aistiseinä tuntoaistia varten.

Lukolliseen kaappiin kerättiin erilaisia valoprojektoreita ja aistileluja erilaisiin 
aistitarpeisiin, joita lapsi voi myös omalla kommunikointitabletilla pyytää. Tämä huone 
rauhoitti huomattavasti raivokohtauksia, jotka liittyivät aistiylikuormitukseen. Kun 
ennen raivokohtauksia oli päivittäin, nykyään kun otetaan kaikessa aistit huomioon, 
raivokohtauksia on ehkä kerran viikossa tai yleensä jopa harvemmin, ellei jotain 
erityistä satu. 

Projekti kesti niin kauan, koska tuotteiden kalleuden vuoksi niitä on jouduttu vähitellen 
ostamaan ja lisäksi täytyi opiskella paljon aisteista ja oppia ymmärtämään miten aistit 
juuri tällä lapsella toimii, jotta voidaan rakentaa mahdollisimman tarpeenmukainen 
huone, koska hän ei vielä itse osaa niin hyvin kertoa. Vielä tänä päivänäkään ei 
aistituotteita katsota apuvälineiksi, joten niille on vaikea saada rahallista tukea, vaikka 
todellisuudessa aistiongelmien helpottaminen on yleensä ihan kärkipäässä autistisen 
henkilön arjessa selviytymistä mietittäessä.

Tämä lapsi ei ole koskaan kiinnostunut leluista muuten, kuin jos niillä voi jollain tapaa 
stimuloida aisteja. Hänen aistiongelmat ovat olleet lapsesta asti niin vaikeita, että 
hänelle mieluisa turvapaikka oli järkevä ajatus ja samalla työ aistiongelmien 
helpottamiseksi helpottui. 

Aistit ovat aihe, joka täytyy myös neuropsykiatrisessa valmennuksessa ottaa aina huomioon. Puhumattomilla autistilapsilla ja -
nuorilla on useimmiten hyvin vaikeita aistiongelmia ja jos nuori on kuormittunut tai fiksoitunut johonkin omaan 
ongelmakäyttäytymiseen, joka helpottaa oloa (esim. eritteillä sotkeminen, pään hakkaaminen), mikään muu keino ei auta ennen 
kuin kyseinen aistipuoli saadaan jollain tapaa ulkoapäin tasoittumaan tai että annetaan toisenlainen, hyväkyttävämpi apukeino 
hänen omansa tilalle.  Aina ei ole SI-terapiaa tarjolla ja kaikki vaikeasti autistiset eivät siitä hyödy. Aistiongelmat ovat hyvin 
ongelmallisia, koska ongelma voi olla kaikissa aisteissa ja vaihdellen yliherkän ja aliherkän välillä jopa päivän aikana. Kuitenkin 
jotain heidän kanssaan täytyy tehdä aistien suhteen, koska he kärsivät siitä jokapäiväisesti, ja se voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti 
kaikkiin arjen toimintoihin, ymmärrykseen, keskittymiseen, tunteiden hallintaan ym. Aistihuoneen lisäksi käyn seuraavalla sivulla 
läpi, minkälaisen suunnitelman me perheenä teimme poikamme aistien päivittäiseen helpotukseen. 

10



AISTIT JATKUU
Lähdin rakentamaan pojallemme aistikansiota, joka toimii työvälineenä sekä 
koulussa että kotona.  Ensimmäiselle sivulle teimme suunnitelman verkoston kanssa, 
että mitä harjoituksia teemme joka päivä, kiinnittäen kyseiset harjoituskuvat ”Juhon 
suunnitelma” -sijaitsevaan irroitettavaan ”ensin, sitten sen jälkeen ja lopuksi” -
toiminnanohjauskuvaan.  Muuten kansio koostuu jokaisesta aistista (ks kuvan 
sisällysluettelo) eriteltynä yli- ja aliherkkyyteen ja näihin liittyvät menetelmät/
aistiharjoitukset ovat kuvina kiinnitettynä tarranauhalla jokaisen aistiongelman 
oirekuvauksen alle, josta sen kertaiset harjoitukset voidaan kiinnittää ensimmäisen 
sivun toiminnanohjauskuvaan. Kansio sisältää myös liikeaistin ja tasapainoaistin, sekä 
sisäiset aistimukset, joita Delacato (1974) kutsui valkoiseksi kohinaksi kirjassaan.

Lapsemme kohdalla siis työstämme tällä hetkellä päivittäin kuulon yliherkkyyttä, 
makuaistin ja tuntoaistin aliherkkyyttä sekä tuntoaistin ylävartalon yliherkkyyttä, 
jotka ovat pysyneet samanlaisina pitkään ja aiheuttavat isoimpia ongelmia. Koska 
hänellä osassa aisteja yli- ja aliherkkyys saattaa vaihdella laidasta laitaan jopa 
päivän aikana, joudutaan joka päivä arvioimaan ne harjoitukset mitä sinä päivänä 
tehdään pysyvien harjoitusten lisäksi. Pojallamme siis on asiantuntijoiden mukaan 
kaikista vaikeimpia aistisäätelyn ongelmia mitä autisteilla on ja koska asiantuntevaa 
SI-terapiaa tai muunlaista aisteihin paneutunutta asiantuntijaa ei ole ollut joka 
hetkeen saatavilla, vuosien työn ja itseopiskelun ja lapsen havainnoinnin tuloksena 
tämä kansio lopulta syntyi. Tämän avulla kuka tahansa lapsemme kanssa 
työskentelevä voi tunnistaa oireet ja auttaa oikeanlaisin aistiharjoituksin poikaa. 

Käytin kansion oireiden ja harjoitusten rakentamiseen tietoa sekä Delacaton 
Muukalainen keskuudessamme, autistinen lapsi -kirjasta, että Ayresin Aistimusten 
aallokossa -kirjaa, sekä konsultoin puhelimitse SI-terapeuttia, että olenko kansion 
rakentamisessa oikeilla jäljillä. Hän kertoi vinkkeinä, että kaikki harjoitukset tulisi 
olla sellaisia joista poikamme nauttii ja mitään ei saa tehdä pakolla, lisäksi hän piti 
hyvänä ideaani, että lapsi saa itse valita sivulta mieluisensa harjoitukset.  Lisäksi 
laitoimme paljon niitä aistiharjoituksia mitkä on koettu pojan kanssa hyviksi vuosien 
varrella. 

Aluksi tämänkaltainen kansio toimii aikuisen työkaluna, mutta ajan myötä, kun lap-
sellemme tulee harjoitukset tutuksi ja kun hän huomaa, kuinka ne auttavat 
tiettyihin aistivaikeuksiin, hän luultavasti oppii käyttämään sitä myös itse, pyytäen 
oikeita harjoituksia itselleen. Tämän kaltainen kansio on myös todella hyvä työkalu, 
kun autistinen nuori siirtyy jossain vaiheessa palvelukotiin asumaan aikuisena, se on 
tärkeä työkalu uusille ihmisille, jotka eivät vielä tunne nuorta. Ympäristön 
muuttuessa aistiongelmatkin yleensä pahenee ja henkilökunnalla olisi näin heti 
käsissä jotain, millä auttaa. 

KIRJAVINKIT:

Carl H. Delacato: 
Muukalainen 
keskuudessamme -
autistinen lapsi

A.Jean Ayres: Aistimusten
aallokossa

Carol Stock Kranowitz: 
Tahatonta tohellusta
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Hajuharjoitus, jonka kehittelin pojallemme hajuaistin 
aliherkkyyteen. Poika valitsee itse eteerisistä öljyistä (kuvista) 
sen mitä haluaa haistella ja toisessa valinnassa mitä haluaa 
tehdä hajulla; vain haistella, laittaa iholle, pyyhkeeseen tai 
öljylle tarkoitettuun diffuuseriin, jossa se tulee lievempänä 
tuoksuna höyryn mukana ilmaan. Toisella puolella on tyhjä 
tarranauha sitä varten, että sinne voi laittaa talteen ne kuvat, 
mitkä eivät ole sillä kertaa valinnassa mukana. 

Aluksi voidaan harjoitella muutamalla tuoksulla ja sitten kun 
kaikki tuoksut tulevat tutuksi, voidaan kokeilla valintaa kaikilla. 
Meillä on myös käytössä toimintaterapeutin tuomat hajupurkit, 
joihin on laitettu erilaisia mausteita, kaakaota jne. Eteeristen 
öljyjen etu on se, että ne ovat edellämainitusti monikäyttöisiä 
ja niissä on hyvin voimakas yksi haju, jota tarvitaan vaikeasti 
autistisen hajuaistin aliherkkyyden avuksi. 

AISTIT JATKUU

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävä ei periaatteessa ole valmistaa tällaisia aistikansioita ja menetelmiä. Nämä kuuluisi olla SI-
terapeutin tai toimintaterapeutin työmaata. Kuitenkin oma kokemukseni on osoittanut, että kun sitä ihanteellista ja 
tarkoituksenmukaista apua ei ole aina saatavilla, täytyy perhe yhdessä sen henkilön kanssa, joka perheessä auttaa, lähteä miettimään 
sen tutkitun tiedon kautta mitä on saatavilla ja oman kokemuksen ja maalaisjärjen kautta minkälaisia aistipuolen apukeinoja arkeen 
saadaan. Se, että ei ole kokemusta aisteihin liittyvistä ongelmista, ei ole syy siihen että päivittäiseen ongelmaan ei etsitä ratkaisuja. 
Aina voi ottaa yhteyttä johonkin asiantuntevaan tahoon, vaikka Suomen toiselle laidalle ja kysyä neuvoa ja varmistusta. Parempi 
mielestäni on, että edes jotain tehdään ja yritetään, kuin että annetaan asioiden olla ja jätetään vanhemmat ja autistinen nuori 
ongelmien kanssa yksin. 
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ERILAISIA ESIMERKKEJÄ TOIMINNANOHJAUSTYÖKALUISTA

Täysin yksinkertainen hampaiden harjauksen opettelu 
väline. Aloitetaan muutamasta kuvasta, eli tässä 
yhteydessä ylähampaat ja lopussa pastillipalkkio. 
Takaosassa on tallessa koko prosessin kaikki kuvat, joita 
pikkuhiljaa lisätään sen mukaan kun lapsi oppii. Tätä 
ajatusta voi soveltaa kaikessa uuden opettelussa. Toiminta 
kuvitetaan ja pilkotaan harjoitteluvaiheessa niin pieniin 
osiin, että asiakas onnistuu ja palkinto tulee nopeasti. 
Tärkeää on palkata jo aluksi siitä, kun onnistuu vähän sinne 
päin. Autistinen lapsi on tottunut epäonnistumaan ja halu 
tehdä eri asioita on heräteltävä sillä, että uuden 
opetteleminen on hänestä kivaa.

Tällä kuvasarjalla voidaan opettaa ensinnäkin olla yksin 
kuvan merkitys niin, että myöhemmin autistinen henkilö voi 
itsekin pyytää kuvalla yksinoloa. Tämän avulla harjoitellaan 
rauhoittumista. Kyseisessä tapauksessa juuri oma huone, 
aistihuone, on muutenkin rauhoittava elementti. Tämä 
ohjelmoitiin jokaiseen päivään niin, että lapsemme tiesi, 
että tiettynä aikana saa olla yksin ja rauhassa ilman, että 
kukaan tulee häiritsemään. 
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TOIMINNANOHJAUKSESTA JATKUU

Kuvassa Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymässä valmistettu seinäkangas, jossa kirkkaat taskut edessä. 
Tämä on tarkoitettu yhden päivän strukturointia varten. Tämä on ihan hyvä ja käytännöllinen tapa, mutta 
isommilla autisteilla on jo tarve nähdä etukäteen tuleviakin päiviä. 

Verkossa on hyvin tarjolla tulostettavia tyhjiä viikkosivuja, joihin voi lisätä tarrat ja kuvat, mutta jos nuorella 
on käytössään iPad, voi tabletille ladata MOI-ohjelman, johon voi lisätä loputtomasti joka päivälle omia kuvia 
ja kommunikointikuvia sekä suunnitella päivät kuukausiksi eteenpäin. Yleensä Tikoteekin lainaamiin 
kommunikointitableteihin on mahdollista lisätä MOI-ohjelma ja tälla tavoin oma kalenteri kulkee aina 
kätevästi mukana joka paikkaan samaan aikaan, kuin omat sanatkin. 

Oikealla Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntoutusohjaaja Kirsti Salosen ideoima kommunikointi 
vyölaukku, joka on meillä ollut Juhon avustajilla käytössä useamman vuoden. Siinä on isompi 
tasku kuvien säilyttämiseen ja sitten pieniä eri tilanteisiin soveltuvia muovitaskuja 
toiminnanohjausta ja toimintojen pilkkomista varten. Tämä on ollut ihan korvaamaton työväline 
avustajille ja on turvannut sen, että pojan kanssa myös käytetään aktiivisesti kuvia. 
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TOIMINNAN OHJAUKSESTA JATKUU

Oikealla kuvat pilkotusta harjoituksesta, missä opetellaan 
kengännauhojen solmimista. Usein saatetaan ajatella, että 
kengännauhojen solmiminen ei ole tärkeintä autistinuorella 
oppia, koska aina voidaan ostaa tarrakengät. Kuitenkin 
tämänkaltainen harjoittelu auttaa kehittämään 
hienomotorisia taitoja ja onnistuessaan nuori voi kiinnostua 
oppimaan muitakin uusia asioita, joiden harjoittelu saattanut 
jäädä vähemmälle muiden kiireellisempien harjoitusten ollessa 
vuosikausia pinnalla.

VAIN TAIVAS ON RAJANA suunniteltaessa erilaisia 
kuvakommunikointiin ja toiminnanohjaukseen soveltuvia 
arkea helpottavia ja jäsentäviä työkaluja!
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Tunteiden opettaminen on autistiselle henkilölle tärkeää. Heillä voi olla vaikeuksia 
tunnistaa omia tunteitaan ja eivät näin myöskään voi ymmärtää miltä toisesta tuntuu. 
Myöskin kasvojen ilmeiden perusteella voi autistiselle olla vaikeaa ymmärtää onko 
toinen ihminen vihainen vai iloinen. Aloin itse miettiä tarkemmin, miten tunteita 
voitaisiin opettaa lapsellemme, kun ongelmia niihin liittyen alkoi tulla. Ajattelin, että 
koska abstraktinen ajattelu on todennäköisesti lähes mahdotonta lapsellemme, tunne 
täytyy jollain tapaa konkretisoida fyysiseksi tapahtumaksi ja kehittelin kansion, jossa 
on kuusi päätunnetta. Viha, ilo, pelko, suru, inho ja hämmästys. Jokaisen tunteen 
kohdalla on ensin kuva tunteesta, joka on myös lapsen kommuniointiohjelmassa 
käytössä, tämän alla kuvataan miltä kyseinen tunne tuntuu ja missä tilanteissa. 
Seuraavalla sivulla on lapsen yksilöllisen käytöksen ja tarpeiden mukaisesti tehty 
kuvina mitä esim. vihaisena ei saa tehdä ja mitä saa tehdä. 

Aluksi olemme lähteneet käyttämään sivua niin, että lapsen suuttuessa näytämme vain 
pääkuvaa ja sen jälkeen keino, mitä vihaisena voi tehdä. Esimerkiksi oman huoneen 
kuva ja Celine Dion -kuva: mene omaan huoneeseen kuuntelemaan Celine Dionin 
musiikkia. Nämä asiat ovat luonnollisesti niitä asioita mitkä juuri meidän lasta 
rauhoittaa. Jatkossa kun nämä kohdat tulee tutuksi, voidaan laajentaa siihen mitä ei 
saa tehdä ja lopulta rauhallisissa tilanteissa käydä läpi miltä tunne tuntuu ja missä 
tilanteissa. Näin saadaan tunne pikkuhiljaa konkretisoitua lapselle ja mahdollisesti sen 
jälkeen saadaan lapsi ymmärtämään myös toisenkin tunteita. Ja mikä tärkeintä, hän 
oppii hyviä keinoja siihen, miten tietyssä tunnetilassa voi toimia. 

Usein opetetaan tunteita vain sillä, että näytetään tunne kuvaa sillä hetkellä kun lapsi on esimerkiksi iloinen, mutta tunne itsessään on 
niin valtavan abstrakti, että pelkästään kuvan opettaminen ei välttämättä hyödytä mitään. Autistinen nuori käyttäytyy usein 
vihaisena sillä tavalla, miten on oppinut käyttäytymään esim. päästääkseen epämiellyttävästä tilanteesta pian pois. Autistisella 
henkilöllä ei ole aina kykyä päätellä oikeita toimintaratkaisuja eri tilanteissa kuin ei-autistisilla, he saattavat jopa iloisena vetää toista 
hiuksista tai purra.

Visualisoimalla kuvien avulla he oppivat helpommin mitä voi tehdä ja mitä ei saa tehdä. Tämäkin vaatii pitkäjänteistä työtä kaikissa 
ympäristöissä. Kuvamenetelmät, joita kehitellään oppimisen tueksi, olisi siis hyvät olla samanlaiset esimerkiksi koulussa ja kotona. On 
myös tehtävä tarkka suunnitelma, että kaikki toimivat tilanteissa samalla tavoin. Kun autisti toimii sitten esimerkiksi oikein, voidaan 
tätä toimintaa vahvistaa palkkiolla. Tämäkin alue on opetettava pilkottuna vähän kerrallaan ja saamalla abstraktille ilmiölle 
konkreettinen olemus, joka on siten nuorella helpompi sisäistää. 

TUNNETAIDOT
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HAASTAVA KÄYTÖS 

Kun puhutaan puhumattoman autistisen henkilön todella haastavasta käytöksestä, yleensä se mitä tarkoitetaan käytännössä, on jotain 
hyvin graavia ja alkukantaista oireilua, joka on todella vaikeaa sekä autistiselle itselleen, että ympäristölle. Jostain syystä nämä kulkee 
käsi kädessä, graavi käytös ja puhumaton autisti, ja varmasti se on yksi syy siihen, miksi heitä on kutsuttu "vaikeasti autistisiksi", 
"alemman tason autisti" (engl. LFA = Low functional autism) jne ja miksi historian saatossa nämä ihmiset ovat olleet suurimmaksi 
osaksi laitoksissa ja vieläkin helposti puutteellisen kuntoutuksen seurauksena tai epäsopivan ympäristön taannuttamana aikuisena ovat 
siinä pisteessä, että tavalliset palvelukodit, eivät kykene selviytymään heidän kanssaan.

Kuka tahansa haastavasti käyttäytyvä ihminen, olipa diagnoosi mikä hyvänsä, saattaa tehdä seuraavaa; käydä toisen päälle, viillellä 
itseään, hajottaa tavaroita, yrittää itsemurhaa jne. Mutta kun puhutaan puhumattoman autistin kohdalla heille melko tyypillisestä 
ilmiöstä, oireilu voi olla ääritilanteissa myöskin seuraavaa: pään hakkaaminen seinään kirjaimellisesti rikkoen kallon, purren itseään 
luuhun asti, sotkien seinät ulosteella, oksentaen stressaantuneena ja sotkien sillä oksennuksella ikkunat ja peilit ja lattiat, repien itseltä 
kipeän hampaan tai kynnet irti, ulosteen syöminen, kivien syöminen jne. Lisäksi murrosiässä kun seksuaalisuus herää, saattaa ilmetä 
masturbointia julkisella paikalla ja muiden edessä. 

Nykypäivänä kuntoutus on kehittynyt ja osa tällaisista oireista 
saadaan hallintaan, mutta silti on vaarana aikuisena, että 
nämä kaikki oireilut palaavat, jos ympäristö muuttuu 
vääränlaiseksi, osaamattomaksi, liian kuormittavaksi ja 
ymmärtämättömäksi. Myös pienet ja suuret muutokset 
elämässä saattaa puskea oireilua pintaan, vaikka ympäristö 
olisi ymmärtävä ja kuntouttava, esimerkiksi teini-ikä ja 
yllättävät poikkeavat turvallisessa arjessa ja avustajan 
vaihtuminen. tällöin on verkoston keksittävä keinoja, millä 
oireilu saadaan sillä kertaa kuriin. Tämä on kaikista 
haastavinta ympäristölle, mutta silti nämä asiat ovat yleensä 
ratkaistavissa jollain tapaa, vaikkakin usein hyvin 
pitkäjänteisellä työllä. 
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HAASTAVASTA KÄYTÖKSESTÄ JATKUU...

Yksi tärkein syy haastavaan käytökseen autistilla on kyvyttömyys ymmärtää omaa ympäröivää maailmaa, aistien välittämää 
tunnetta tai sen puutetta. Nämä haasteet käyttäytymisessä johtuu usein siitä että autistinen on kuormittunut ja 
stressaantunut arjen aistitulvasta tai ei saa tarpeeksi aistiärsykkeitä, verkoston työkalut saattavat olla joko puutteelliset tai 
niitä ei käytetä lainkaan. Haastava käytös on usein yhtä kuin visualisoimaton ja strukturoimaton arki ja hoitamattomat 
aistiongelmat. Jos yksilö oivaltaa, mitä häneltä odotetaan, kuinka kauan, mihin nyt ja mitä sitten ja jos hänen arkeaan aina 
tarvittaessa helpotetaan, silloin todennäköisesti ei ole haasteita. Joskus, jos on tietynlainen ongelmakäytös juurtunut 
stressitason noustessa ja on oppinut sitä hyödyntämään, saattaa jo meistä muista pieneltä tuntuva muutos laukaista oireilun.  
Esimerkiksi kesälomalla kun avustaja on lomalla, ongelma käytös voi puhjeta siitä, jos vaikka ei ole kuvilla havainnollistettu 
konkreettisesti kauanko loma kestää, milloin avustaja palaa takaisin töihin jne. 

Autistinen nuori ei kykene itse päättelemään mikä on sopivaa ja mikä ei, esimerkiksi seksuaalisen heräämisen osalta, hänelle 
täytyy visuaalisesti, esim sosiaalisena tarinana kertoa oikea paikka tähän tarkoitukseen ja tarvittaessa myös asettaa oikea 
aikakin sille. Autistinen ei välttämättä pysty ymmärtämään, miksi esimerkiksi ulosteella sotkeminen ei ole oikein kun se häntä 
itseään rauhoittaa ja antaa mielihyvää, jos hänelle ei ole ensinnäkään konkretisoitu miltä toisesta se tuntuu ja yritetty antaa 
aistipuolen ongelmiin soveliaita korvaavia menetelmiä, jotka saattaisi myös auttaa. Tähän voi auttaa aistiharjoitukset, sekä 
sosiaaliset tarinat. Jos autisti hakkaa päätään, pelkän kypärän pukeminen ei siihen auta, vaan voi jopa provosoida pahempaan 
ahdistukseen. Verkoston täytyy miettiä syitä käytökseen ja puuttua syihin ja antaa myös esim voimakkaalla päähieronnalla 
tuntemusta pään alueelle, samalla strukturoiden tai helpottaen arkea tai joissain tapauksissa, lisätä ohjattua toimintaa. 

Meidän poikamme kohdalla kaksi vaikeinta haastavan käytöksen ilmenemismuotoa on ollut stressioksentelu ja pään 
hakkaaminen. Oksentelu on vaatinut aivan käsittämättömän työn verkostolta saada hallintaan, kun se alkaa. Selkeästi se 
liittyy stressitason nousuun, kun arki syystä tai toisesta on liian kuormittavaa tai elämässä on jokin muutos, jota poika ei 
ymmärrä. Oksenteluun liittyy myös vahvahsti makuaistin ja hajuaistin aliherkkyys. Olemme parhaiten saaneet oireilun 
hallintaan säännöllisillä aistiharjoituksilla, yrittämällä pitää päivät jonkin aikaa täysin samanlaisena, visuaalisen strukturoinnin 
lisäämisellä eli päiväohjelmaan kuvitetaan entistä tarkemmin päivän kaikki vaiheet, mukavan ohjatun toiminnan lisäämisellä ja 
toiminnanohjauskuvien runsaalla käytöllä. Oireilun alkuvaiheessa on kokeiltu Nexium-lääkitystä, ruokavaliohoitoa sekä  
gastroskopia ja vatsan alueen ultraäänitutkimus on tehty somaattisten syiden poissulkemiseksi. Tämä ikävä oireilu on jollain 
tapaa autistinen ilmiö joillakin puhumattomilla autisteilla ja erittäin raskasta aikaa ympäristölle.

Pään hakkaamiseen kokeiltiin aluksi kypärää, mutta se provosoi pojan täysin ahdistuneeksi. Tässä ongelmassa on auttanut 
eniten pään voimakas hieronta, taputtelu, painelu, kuvien käytön ja strukturoinnin lisääminen ja timetiemerin käyttö 
havainnollistamaan aikaa jolloin hänen täytyy odottaa mieluisaa toimintoa, esim. ruoka-aikaa. 

Kuten edellä huomaa, haastavaan käytökseen täytyy puuttua monelta eri suunnalta, strukturointi pelkästään ei aina auta, 
usein täytyy myös auttaa aisteja ja helpottaa arkea. Lisäksi täytyy miettiä korvaavia toimintoja esim. itsensä satuttamiselle, 
keinoja jolla saadaan samankaltaista aistituntemusta, mutta kuitenkin vahingoittamatta itseä. Toisaalta taas pelkkä aistien 
auttaminen ei aina auta, vaan täytyy miettiä kokonaisuutta, mikä on aiheuttanut stressitason nousua ja  tarvittaessa lisätä 
kuvia, vähentää sanoja. 
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VAHVUUDET

Neuropsykiatrisen valmentajan kohdatessa autistisen 
nuoren ja hänen perheensä, saattaa vastassa olla 
hyvinkin hankalalta tuntuvia haasteita. Valmentajan 
on yritettävä asettua autistin saappaisiin ja miettiä 
perimmäistä syytä siihen, mistä ongelma johtuu. 
Kaikilla autisteilla on vahvuuksia, joihin on hyvä 
perustaa valmennus. Jotkut saattavat olla 
poikkeuksellisen lahjakkaita liikunnassa, musiikissa, 
tai piirtämisessä. Jollakin saattaa olla 
käsittämättömän hyvä muisti, yleensä kuitenkin on 
jokin mielenkiinnonkohde, vaikka pienikin asia.

Vahvuuksia voidaan käyttää palkintona, tai niistä 
voidaan palkita ja antaa autistiselle henkilölle 
onnistumisen kokemuksia. Kun keskustellaan 
perheen kanssa heidän tilanteestaan, on tärkeää, 
ettei liikaa puhuttaisi negatiivisista asioista autistisen 
nuoren kuullen, ikään kuin hän ei olisi läsnä. Jopa 
pienet autistiset lapset ymmärtävät hyvinkin 
puhetta ja puheen aiheita heitä koskien ja usein 
aikuiset ikävä kyllä unohtavat sen, koska autistinen 
nuori itsessään ei puhu. Tämä on tärkeää. Aina voi 
kuvitella itsensä autistisen henkilön sisälle ja miettiä 
miten hän kokee, miten hän ymmärtää, miltä 
hänestä tuntuu, kun muut puhuvat mitä puhuvat ja 
ei ole mahdollisuutta kuin kuunnella tai reagoida 
juuri siten, mistä muut juuri sillä hetkellä puhuvat. 
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LOPUKSI

Tämä kehittämistehtävä oli minulle tärkeä oman lapseni autismin vuoksi. Aloin miettiä, millainen meidän tulevaisuus tulee 
olemaan ja kun olen keskustellut muiden vanhempien autistilasten vanhempien kanssa, tiedän että helppoa se ei ole. Avun tarve 
on myöhemminkin valtava ja tällä hetkellä Suomessa suurimmaksi osaksi teini-iässä ja sen jälkeen kuntoutusapu lakkautetaan 
vaikka todellisuudessa sen tarve ei lakkaa. Toki teini-ikään mennessä tietyt asiat vakiintuvat, kuten kommunikointikyky 
vaihtoehtoisilla menetelmillä ja erilaiset toiminnanohjaukseen liittyvät menetelmät sisäistetään ja lapsi oppii koko ajan uusia 
asioita ja jaksamaan aistitulvaa ympäristöstään paremmin. 

Kuitenkin perhe ja lähipiiri, sekä myöhemmin esim. palvelukodin henkilökunta  tarvitsee ammattilaisen ohjauksen ja eri 
ympäristöjen strukturoinnin, organisoinnin ja ohjaamisen, että kuntouttava ote jatkuu ja autistinen henkilö voi edelleen oppia 
vielä lisää asioita, mitä hän elämässä tulee tarvitsemaan, eikä jo opitut taidot pääsisi taantumaan. Teini-ikä ja murrosikään 
liittyvät ongelmat varsinkin on sellainen aikakausi, jolloin vanhat jo voitetut ongelmat voivat herätä uudelleen henkiin ja lisäksi 
saattaa tulla uudenlaisia käytösongelmia, joihin ei vanhat keinot enää päde. Neuropsykiatrinen valmennus on mielestäni yksi 
hyvä mahdollisuus siihen, että apua saataisiin myöhemmässäkin elämän vaiheessa ja autistiset lapset ja nuoret voisivat elää 
pitempään kotona ja vasta sitten, kun heidän on aika itsenäistyä, uuden kodin hoitajatkin osaisivat toimia oikein heidän 
kanssaan. 

Toivon, että tämä työ herättäisi ajatuksia ja innostusta siihen, että meidän puhumattomia autistisia nuoria kannattaa edelleen 
auttaa ja heitä voidaan auttaa ja opettaa riippumatta siitä onko hän lapsi, teini vai aikuinen. Tämä on asiakasryhmä, joka 
varmasti kaikista eniten kaipaavat tukea ja apua ja lopulta hyötyvät siitä, kun ohjaus tehdään heidän kanssaan kunnioittaen, 
rakastaen, käytännönläheisesti, pitkäjänteisesti, aina elämänmuutoksien koittaessa ja vaikeuksien tullessa.
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