
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTISMIKIRJON VARHAINEN 

TUNNISTAMINEN JA SEULONTA 

ESAT-MENETELMÄN AVULLA 

 

 

 

 

Annina Rantanen 

Pro gradu –tutkielma 

Marraskuu 2013 

Oulun yliopisto 

Humanistinen tiedekunta 

Logopedia 

 

Kliinisen lääketieteen laitos 

Lastenklinikka, lastenpsykiatria 

Oulun yliopistollinen sairaala 

Lastenpsykiatrian vastuualue 



 
 

ESIPUHE 

 

Haluan esittää lämpimät kiitokset Oulun yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian 

työryhmälle, joka otti minut mukaan omaan tutkimukseensa ja tarjosi  apua ja tukea 

useaan otteeseen tutkielmani kirjoittamisen aikana. Lastenpsykiatrian työryhmältä sain 

käyttööni myös tutkielmani aineiston. Kiitos etenkin emeritaprofessori Irma Moilaselle, 

joka ehdotti minulle tätä aihetta ja ohjasi tutkielmani etenemistä työryhmässä sekä 

ylilääkäri Hanna Ebelingille neuvoista. Erityiskiitos Leena Joskittille, joka jaksoi käydä 

aineistoa läpi kanssani ja ohjata minulle tilastollisten analyysien tekemistä. Ilman hänen 

valtavaa apuaan ja panostustaan tämä tutkielma ei olisi valmistunut tavoiteajassa. 

Tahdon myös kiittää tutkielmani ohjaajaa, logopedian dosentti Anneli Ylihervaa, 

kannustuksesta ja hyvistä neuvoista, joita hän tutkielman kirjoituksen aikana antoi. 

Ennen tutkielmani aloittamista olimme jo käyneet hänen kanssaan keskusteluja 

yhteisestä kiinnostuksenkohteestamme; autismikirjosta. Anneli Yliherva myös neuvoi 

minua alun perin ottamaan yhteyttä lastenpsykiatrian työryhmään, kun mietin 

tutkielmani aihetta. 

 Suuret kiitokset myös opiskelutovereilleni ja muille läheisilleni siitä valtavasta tuesta, 

jota olen heiltä saanut.  
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1 JOHDANTO 

 

Useissa länsimaissa lasten kehitystä seurataan tiiviisti syntymästä lähtien. Silti autismin 

oireita jäävät usein tunnistamatta varhaislapsuudessa ja diagnoosin saaminen voi kestää 

useita vuosia (Nygren ym., 2011). Keskimäärin autismi diagnosoidaankin vasta 3–4 

vuoden iässä, jolloin lapsella on saattanut jo jäädä tärkeitä kehityspaaluja saavuttamatta 

(Fernell & Gillberg, 2010).  

 

Seulonnan haasteet johtuvat autismin oireiden heterogeenisyydestä ja autismin syistä 

väitellään edelleenkin tutkijoiden kesken ja siihen vaikuttavat sekä geneettiset että 

ympäristötekijät (Kerola & Kujanpää, 2009; Levy, Mandell & Schultz, 2009; Muhle, 

Trentacoste & Rapin, 2004). Autistisia piirteitä saatetaankin selittää sellaisilla autismiin 

liittyvillä sairauksilla, jotka ovat etiologisten tutkimusten avulla todennettavissa 

(International Classification of Diseases [ICD-10], 2010; Volkmar, Koenig & State, 

2004).  Myös diagnostien kriteerien puuttellisuus pienten lasten kohdalla sekä oireiden 

muuttuminen lapsen kasvaessa vaikeuttavat varhaisvaiheen ongelmien havaitsemista 

niin vanhempien keskuudessa kuin neuvolassakin (Barbaro & Dissanayake, 2009; 

Möricke, Swinkels, Beuker & Buitelaar, 2010; Van Daalen, 2009, s.11, 64).  

 

Autismin esiintyvyys on kuitenkin lähivuosina kasvanut ja sairaanhoitopiirit ovat 

pyrkineet kehittämään menetelmiä, joiden avulla tunnistettaisiin kaikki pikkulapset, 

joilla on autistisia piirteitä (Barton, Dumont-Mathieu & Fein (2012). Näitä piirteitä 

pyritäänkin nykyään tunnistamaan ja poissulkemaan neuvolan kontrollikäynneillä 

erilaisten seulontamenetelmien ja diagnostisten välineiden avulla (Barton ym., 2012; 

Moilanen, Mattila, Loukusa & Kielinen, 2012). Näistä kansainvälisesti yleisimmät ovat 

Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) (Baron-Cohen, Allen & Gillberg, 1992) ja 

uudempi versio Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), joka on 

tarkoitettu 18 kuukauden ikäisten lasten seulontaan (Robins, Fein, Barton & Green, 

2001).  

Tässä tutkimuksessani käsittelin 14–15 kuukauden ikäisten lasten seulontaan 

tarkoitettua Early Screening of Autistic Traits (ESAT) –menetelmää, jonka Swinkels 

tutkimusryhmineen (2006) on kehittänyt. CHAT:n tavoin sekin on kyselylomake, jonka 

molemmat vanhemmat täyttävät. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, mitkä 
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kysymykset seulovat autismikirjon suhteen riskilapsia. Sen lisäksi vertailin vanhempien 

vastausten yhteneväisyyttä keskenään ja suhteessa terveydenhoitajien yksivuotis-

neuvolassa antamiin vastauksiin, sillä aiempien tutkimusten perusteella on todettu, että 

vanhempien vastausten yhteneväisyys on parempi kuin toisen vanhemman ja tutkijan 

vastausten yhteneväisyys (Mangelsdorf, Schoppe & Buur, 2000). Aiemmissa 

tutkimuksissa on myös havaittu, että etenkin äitien näkemykset lapsensa piirteistä ovat 

luotettavampia kuin tutkijan havainnot (Asendorpf, 1990; Pauli-Pott, Mertesacker, 

Bade, Haverkock & Beckmann, 2003; Schmitz, Fluker, Emde & Zahn-Waxler, 2001). 

Sen lisäksi tutkin myös, löytyykö jatkoseuloutuneiden lasten vastasyntyneisyyskaudelta 

tai ympäristöstä joitakin riskitekijöitä, jotka voisivat selittää autististen piirteiden 

ilmenemistä. Asioita, jotka aiempien tutkimusten perusteella vaikuttavat laaja-alaisten 

kehityshäiriöiden syntyyn, ovat äidin ikä, vanhempien koulutus, pieni päänympärys, 

ennenaikaisuus, pienipainoisuus ja apgar-pisteet (Buchmayer, Johansson, Johansson,  

Hultman & Cnattingus, 2009; Dall´Oglio ym., 2010; Glasson ym., 2004; Johnsson ym., 

2009; Plauché Johnson & Myers, 2007). Vertailin näitä tekijöitä vanhempien antamiin 

pisteisiin ESAT-seulan kysymyksissä 1-14. 

 

1.1 Autismi 

 

Ensimmäisenä autismille luonteenomaiset piirteet kuvaili Leo Kanner vuonna 1943 

tekemässään tutkimuksessa, jossa oli mukana 11 kehitysvammaista lasta (ks. Benaron, 

2008, s.1–2; Timonen, 2009, s. 263).  Samoihin aikoihin Hans Asperger tutki neljää 

lasta, joilla oli puutteita ei-kielellisissä taidoissa (ks. Olley & Gutentag, 1999, s. 3–4). 

Lapset olivat kömpelöitä ja heiltä puuttui empatiakyky. Hän nimesi näiden lasten 

oireiston autistiseksi psykopatiaksi, joka oli hänen mukaansa perittyä ja johtui 

pääasiallisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen vähäisyydestä. Kannerin mukaan (ks. 

Benaron, 2008, s. 1–2) autistiset oireet johtuivat vanhempien käytöksestä, vaikka hän 

olikin sitä mieltä, että autismin piirteitä esiintyi lapsilla jo erittäin aikaisessa 

kasvuvaiheessa.  

 

 Tätä määritelmää käytti myös Bettleheim (1967, s. 18–19), jonka mukan autismin 

pääsyynä oli vanhempien, etenkin äidin, emotionaalinen kylmyys. Rimland (1964, s. 
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39–43) kumosi tämän teorian, sillä hän ei löytänyt minkäänlaisia pitäviä todisteita siitä, 

että autismi johtuisi psykologisista tai psykogeenisistä syistä. Sen sijaan hän totesi, että 

autismin taustalla oli keskushermostollinen vaurio, joka aiheutti kognitiivisten 

ajattelutoimintojen häiriintymistä.  

 

Autismin määritelmä poikkeaa nykyisin suuresti Kannerin määritelmistä, mutta 

esimerkiksi painotus sosiaalisessa poikkeavuudessa ja katsekontaktin välttely sekä 

vanhempien poissaolon huomioimatta jättäminen ovat edelleen klassisia merkkejä 

oireyhtymästä (Bolton, Golding, Emond & Steer, 2012; Olley & Gutentag, 1999, s. 4–

5). Autismikirjon oireyhtymät kuuluvat laaja-alaisiin kehityshäiriöihin (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, text revision [DSM-IV-TR], 

2000). Niiden pääoireet muodostavat triadin, johon kuuluvat vastavuoroisen sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmat, kommunikaatiotaitojen häiriöt ja stereotyyppiset 

kiinnostuksen kohteet, toiminnot ja käyttäytyminen (DSM-IV-TR, 2000; Nickl-

Jockschat & Michel, 2010). Näiden lisäksi sensoriset poikkeamat ovat yleisiä ja hypo- 

ja hypersensitiivisyyttä esiintyy kaikissa aisteissa (Hughes, 2009). Uudessa 

tautiluokituksessa, DSM-5:ssa (2013), sensoriset oireet onkin otettu mukaan 

autismikirjon yhdeksi kriteeriksi. Autismiin saattaa liittyä myös sensorisen integraation 

puutteita, hyperaktiivisuutta, impulsiivisuutta, agressiivisuutta, itseä vahingoittavaa 

käyttäytymistä, syömis- ja nukkumisvaikeutta sekä pelkotiloja (ICD-10, 2010).  

 

Autismin oireet ilmenevät yleensä ennen kolmen vuoden ikää poikkeavana sosiaalisena 

käyttäytymisenä sekä heikkona vuorovaikutuksena (Dietz, Swinkels, van Daalen, van 

Engeland & Buitelaar, 2006; ICD-10, 2010; Nickl-Jockschat & Michel, 2010; Swinkels 

ym., 2006). Ne aiheuttavat ongelmia sekä kielellisessä että ei-kielellisessä 

vuorovaikutuksessa. Autistinen henkilö ei kykene ymmärtämään toisen ihmisen tunteita 

tilannevihjeiden ja eleiden avulla eikä itsekään käytä elekieltä kommunikaatiossa (ICD-

10, 2010; Roto, 2007). Hän saattaa myös vältellä katsekontaktia. Hän ei kykene 

vastavuoroisuuteen tunnetasolla eikä osaa leikkiä matkimis- tai kuvitteluleikkejä. 

Hänellä esiintyy toistavaa ja stereotyyppistä käyttäytymistä sekä tiukkaa rutiineihin 

takertumista (Bolton ym., 2012; ICD-10, 2010; Moilanen ym., 2012). 

 

Autismi-diagnoosin saaneet ovat älykkyydeltään ja kehitykseltään hyvin erilaisia, sillä 

heidän kognitiivinen tasonsa vaihtelee aina huippulahjakkaista syvästi 
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kehitysvammaisiin (DSM-IV-TR, 2000). Älyllistä kehitysvammaisuutta esiintyy 

autismikirjon henkilöistä 30–50 prosentilla (Fombonne, 2009). Yleisimpiä autismiin 

liittyviä liitännäisvammoja ovat näkökyvyn, kuulon ja liikunnan häiriöt sekä fragile-X-

oireyhtymä (Kielinen, 2005). 

 

Laaja-alaisia kehityshäiriöitä kutsutaan myös autismikirjoksi (DSM-IV-TR, 2000; ICD-

10; 2010). Siihen kuuluvat ICD-10:n (2010) mukaan lapsuusiän autismi, epätyypillinen 

autismi, Rettin oireyhtymä, muu lapsuusiän disintegratiivinen kehityshäiriö, Aspergerin 

oireyhtymä, muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö, määrittämätön lapsuusiän laaja-

alainen kehityshäiriö, älylliseen kehitysvammaisuuteen ja kaavamaisiin liikkeisiin 

liittyvä hyperaktiivisuushäiriö. DSM-IV-TR (2000)  jaottelee laaja-alaiset kehityshäiriöt 

lapsuusiän autismiin, Rettin oireyhtymään, lapsuusiän distintegratiiviseen kehitys-

häiriöön, aspergerin oireyhtymään ja määrittämättömään lapsuusiän laaja-alaiseen 

kehityshäiriöön. Niiden keskeiset ongelmat ovat esiteltynä taulukossa 1 (s. 7). Nämä 

alaryhmät muuttuivat DSM-5 (2013) tautiluokituksessa siten, että erilliset diagnoosit 

aspergerin oireyhtymä, lapsuusiän autismi, lapsuusiän persoonallisuutta hajottava 

disintegratiivinen häiriö ja määrittämätön lapsuusiän laaja-alainen kehityhäiriö siirtyivät 

kokonaan autismikirjon oireyhtymä -diagnoosin alle. Sen lisäksi Rettin oireyhtymä jäi 

pois kokonaan.  

 

Taulukossa 1 (s. 7) on esitelty autismikirjon oireyhtymät ja niihin liittyvät kehitys- ja 

käyttäytymispiirteet DSM-IV-TR:n (2000) mukaan. Mukana on myös ICD-10 (2010) -

luokituksen mukainen epätyypillinen autismi. Autismikirjon oireyhtymistä yleisin on 

lapsuusiän autismi, joka tunnetaan myös nimellä Kannerin autismi (ICD-10, 2010). Sen 

diagnostiset kriteerit ovat selkeimmät ja autismille tyypillismmät (DSM-IV-TR, 2000; 

ICD-10, 2010). Diagnoosin kannalta on oleellista, että oireet ovat esiintyneet jo 

varhaislapsuudessa ja yleensä lapsuusiän autismiin liittyviä oireita havaitaankin 1,5–2 

vuoden iässä, kun puhe ei ala kehittyä. Uudessa tautiluokituksessa, DSM-5:ssa (2013) 

autismikirjon diagnoosi edellyttää, että lapsella esiintyy sekä poikkeavuutta 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa, että rajoittunutta käyttäytymistä, 

ja kiinnostuksen kohteita. 

 

Aspergerin oireyhtymä eroaa lapsuusiän autismista sen suhteen, ettei siinä esiinny 

yleistä kielen kehityksen tai kognitiivisten taitojen viivästymää, jonka vuoksi sen 
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diagnosoiminen tapahtuu yleensä vasta kouluiässä (DSM-IV-TR, 2000; Möricke, ym., 

2010). Henkilöillä, joilla on aspergerin oireyhtymä on yleensä normaali älykkyystaso, 

jonka vuoksi hyvätasoinen autismi ja aspergerin oireyhtymä on vaikea erottaa toisistaan 

(Nayate  ym., 2011). Tilat erotetaan toisistaan yleensä sen mukaan onko autistisen 

triadin ongelmia esiintynyt ennen kolmen vuoden ikää, jolloin kyseessä on lapsuusiän 

autismi, vai vasta sen jälkeen, jolloin kyseessä on aspergerin oireyhtymä (DSM-IV-TR, 

2000; ICD-10, 2010; Roto, 2007). 

 

 Autismikirjoon liittyvät myös alkamistyypiltään ja -oireiltaan epätyypillinen autismi 

sekä näiden sekamuoto (ICD-10, 2010). DSM-IV-TR (2000) -tautiluokituksessa epätyy-

pillinen autismi kuuluu määrittämätön laaja-alainen kehityshäiriö -diagnoosin alle, 

johon kuuluvat häiriöt johtavat taantumisen ja syvään kehitysvammaisuuteen (Roto, 

2007). Tässä kehityshäiriössä esiintyy jossakin taantumisen vaiheessa autismille 

tyypillisiä oireita, kuten sosiaalisen käyttäytymisen poikkeamia. 

 

ICD-10:n (2010) mukaan alkamisiältään epätyypillinen autismi poikkeaa lapsuusiän 

autismista sen alkamisajankohdan mukaan, sillä se voi alkaa vasta kolmen ikävuoden 

jälkeen. Oireiltaan epätyypillisessä autismissa ei välttämättä esiinnny kommunikaation 

tai sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriötä ja/tai stereotyyppistä käyttäytymistä ja 

rituaaleja, mutta se alkaa kuitenkin ennen kolmatta vuotta eikä sitä voida selittää muilla 

kehityshäiriöillä. Näiden lisäksi on vielä sekä alkamisiältään että oireiltaan 

epätyypillinen autismi, joka voidaan määritellä vain poissulkukriteerien avulla.  

 

Lapsuusiän personallisuutta hajottava disintegratiivinen häiriö on hyvin harvinainen 

(ICD-10, 2010). Se esiintyy yleensä kolmen tai neljän vuoden iässä, mutta se voidaan 

diagnosoida vielä 10-vuotiaallekin, kunhan normaalia kehitystä on ollut vähintään kaksi 

vuotta (Homan, Mellon, Houlihan & Katusic, 2011). Normaalia kehitystä seuraa 

taantuma, jolloin jo opitut taidot, kuten puheen tuotto, leikki, suolen ja rakon kontrolli 

sekä sosiaaliset ja motoriset taidot, heikentyvät ja/tai katoavat (Homan ym., 2011; ICD-

10, 2010). Lapsista tulee yleensä vaikeasti kehitysvammaisia ja taitojen palautumista on 

tapahtunut vain muutamissa tapauksissa (Volkmar, 2005). Tähän diagnoosiin kuuluvat 

lapsuuden dementiat, disintegratiivinen psykoosi, Hellerin oireyhtymä, symbioottinen 

psykoosi ja desintegratiivinen kehityshäiriö (ICD-10, 2010). Häiriö muistuttaa aikuisiän 

dementiaa, mutta toimintakyvyn menetyksen jälkeen saattaa tapahtua toimintojen 
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osittaista palautumista (ICD-10, 2010; Volkmar, 2005). Sen lisäksi lapsen sosiaaliset 

taidot muistuttavat enemmän autismikirjon kuin älyllisen poikkeavuuden oireita. 

 

Rettin oireyhtymä esiintyy yleensä tytöillä ja sen aiheuttaa X-kromosomin MeCP2-

mutaatio. (Freilinger ym., 2010). Rettin oireyhtymässä lapsi menettää oppimansa 

motoriset ja kommunikatiiviset taidot joko osittain tai kokonaan. Sen toinen 

tunnusomainen piirre on pään hidastunut kasvu viiden kuukauden ja neljän ikävuoden 

välillä. (De Bona, ym., 2000). Lisäksi oireyhtymään liittyy epilepsia, huono 

koordinaatiokyky, vähentynyt kommunikaatio, kaavamainen käsien vääntely tai kutovat 

pakkoliikkeet sekä vartalon ataksia ja apraksia (DSM-IV-TR, 2000). Lapsen lihaksisto 

on aluksi hypotoninen ja selkään saattaa kehittyä skolioosi, mutta myöhemmin 

voimakas spastisuus lisääntyy etenkin alaraajoissa (De Bona, ym., 2000). 

 

 

Taulukko 1. Autismikirjon oireiden vertailu (DSM-IV-TR, 2000; ICD-10) 

 Lapsuusiän 

autismi 

Aspergerin 

oireyhtymä 

Epätyypillinen 

autismi 

Lapsuusiän 

disintegra- 

tiivinen 

häiriö 

Muu laaja- 

alainen 

kehitys- 

häiriö 

Rettin 

oireyhtymä 

Sosiaalisen 

vuorovaikutu- 

ksen häiriö 

kyllä kyllä kyllä* kyllä kyllä kyllä 

Kommuni- 

kaation 

häiriö 

kyllä  kyllä* kyllä kyllä** kyllä 

Rajoittunut ja 

toistava 

käytös 

kyllä kyllä kyllä* kyllä kyllä**  

Normaali 

kehitys, jonka 

jälkeen 

taantuminen 

   kyllä  kyllä 

Normaali 

älykkyys 

 kyllä     

Alkamisajan-

kohta 

Ennen  

36 kk 

 Ennen 36 kk 

tai 

myöhemmin* 

n. 24 kk ennen  

6 v 

7-24 kk 

*Epätyypillinen autismi voi esiintyä ilman näitä autismille tyypillisiä oireita, tai se voi alkaa yli 3-

vuotiaana. Voi esiintyä myös sekamuotoisena. 

**Joko kommunikoinnin häiriöitä tai rajoittunutta ja toistavaa käyttäytymistä. 

 

 

Autismikirjon oireet voidaan jaotella myös vaikeusasteensa mukaan kolmeen eri tasoon 

(DSM-IV-TR, 2000). Ensimmäiseen tasoon kuuluvat lievimmät ongelmat, kuten uusien 

ja rituaaleista poikkeavien tapahtumien vastustaminen sekä ongelmat sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. Lapsi tarvitsee tukea onnistuakseen sosiaalisissa tilanteissa ja 
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siirtyessään tilanteesta toiseen. Toisella tasolla sekä käyttäytyminen että sosiaalinen 

kommunikaatio vaativat jatkuvaa tukemista. Rituaalit ja fiksoituneet kiinnostukset 

aiheuttavat haittaa monessa tilanteessa ja niistä poisohjaaminen aiheuttaa lapselle 

ahdistusta ja turhautumista. Kolmannella tasolla rituaalit ja toistava käyttäytyminen 

aiheuttavat haittaa lähes kaikissa toiminnoissa ja niistä poisohjaaminen on erittäin 

vaikeaa. Lapsella on vakavia puutteita kielellisessä ja ei-kielellisessä 

kommunikaatiossa, joten sosiaalisten aloitteiden tekeminen sekä niihin vastaaminen on 

erittäin vähäistä. Lapset vaativat erittäin paljon jatkuvaa tukea. 

 

1.1.1 Etiologia  

 

Autismi on periytyvä ja autismikirjon lapsen sisarusten riski saada autismi on 2–8 

prosenttia eli huomattavasti suurempi kuin muulla väestöllä (Muhle ym., 2004; Plauché 

Johnson & Myers, 2007). Identtisillä kaksosilla autismikirjon konkordanssin eli 

yhdenmukaisuuden aste on noin 60 prosenttia, kun taas erimunaisilla kaksosilla 

konkordanssia ei ole havaittavissa ollenkaan eli oireet ovat erilaiset tai toisella ei ole 

niitä ollenkaan (Barbaro, Ridgway & Dissanayake, 2011; Muhle ym., 2004). 

Autismikirjon oireyhtymä vaatiikin ilmetäkseen usean samanaikaisesti toimivan geenin 

esiintymisen henkilön fenotyypissä (Plauché Johnson & Myers, 2007).  

Perinnöllisyyden lisäksi autismin syntyyn epäillään vaikuttavan muun muassa äidin 

raskauden aikaiset infektiot, kuten vihurirokko, tuhkarokko, herpes ja virusperäinen 

aivokalvontulehdus sekä ympäristömyrkyt (Barak, Kimhi, Stein, Gutman & Weizman, 

1999; Depino, 2013; Gillberg, 1986; Huttunen, 2011; Singh & Jensen, 2003; Stubbs, 

1978; Van Daalen, 2009, s. 19). Autististen henkilöiden aivoissa on myös havaittu 

muutoksia sekä anatomisella että toiminnallisella tasolla, esimerkiksi aivorungon ja 

mesolimbisen alueen toimintajärjestelmissä (Depino, 2013; Gillberg & Coleman, 1992; 

Müller, 2008; O’Hearn, Asato, Ordaz & Luna, 2008).  

Perinataalivaiheen, joka kestää 23. raskausviikolta syntymän jälkeisen ensimmäisen 

viikon loppuun, tärkein tekijä näyttäisi olevan immuuniaktivaatio, sillä esimerkiksi 

solujen välittäjäaineella, sytokiinilla, on tärkeä rooli käyttäytymisen ohjelmoinnissa ja 

se voi vaikuttaa aivojen kehittymiseen ja toimintaan (Depino, 2013). Useista 

tutkimuksista saatujen tulosten mukaan erittäin pienipainoisina ja ennenaikaisina 



9 
 

syntyneillä lapsilla esiintyykin autistisia piirteitä täyspainoisina ja -aikaisina syntyneitä 

lapsia enemmän (Dall´Oglio ym., 2010; Indredavik ym., 2010; Johnsson ym., 2009; 

O´Shea ym., 2009). Myös syntymän jälkeisen tehohoidon tarpeen ja matalien apgar-

pisteiden on havaittu ennustavan autismikirjon häiriöitä (Glasson ym., 2004; Indredavik 

ym., 2010; Larsson ym., 2005; Maimburg & Væth, 2006). Autismikirjon lapsilla on 

usein myös keskiarvoa pienempi päänympärys heidän syntyessään ja pään kasvu voi 

olla tavallista nopeampaa syntymän jälkeisinä viikkoina (Aylward, Minshew, Field, 

Sparks & Singh, 2002; Johnsson ym., 2009; Plauché Johnson & Myers, 2007). 

 

Myös postnataalivaiheen, joka kestää syntymästä noin kuuden viikon ikään, infenktiot 

ja sitä kautta kohonnut immuuniaktivaatio saattaa vaikuttaa hermoston kehittymiseen 

etenkin ensimmäisen elinkuukauden aikana (Depino, 2013; Rosen, Yoshida & Croen, 

2007). Muita tutkimuksissa havaittuja tekijöitä ovat muun muassa vanhempien matala 

koulutustaso sekä äidin yli 35 vuoden ikä (Buchmayer ym., 2009; Dall’Oglio ym., 

2010). 

Autismikirjon oireita pyritään nykyisin selittämään mielen teorian, sentraalisen 

koherenssiteorian ja eksekutiivisen teorian avulla (Bowler, 2012; Frith, 1989; Kerola & 

Kujanpää, 2009; Levy ym., 2009; Loukusa ym.,  2007). Mielen teorialla tarkoitetaan 

kykyä ymmärtää toisten tunteita, uskomuksia ja aikeita, jonka puutteet voisivat selittää 

autistiset käyttäytymispiirteet, kuten kyvyttömyyden asettua toisen ihmisen asemaan 

(Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985). Frithin (1989) mukaan autististen henkilöiden 

mielen teoria on puutteellinen johtuen heidän aivojensa mesolimbisen alueen häiriöstä.  

 

Sentraalinen koherenssiteoria puolestaan näkee autismikirjon oireiden pääsyynä 

vaikeuden hahmottaa kokonaisuuksia (Happé & Frith, 2006; Jolliffe & Baron-Cohen, 

1999; Kerola & Kujanpää, 2009; Levy ym., 2009). Autistiset henkilöt kiinnittävät usein 

huomiota ympäristön ja kielellisen sanoman yksityiskohtiin, joka vaikeuttaa 

ymmärtämisen kannalta oleellisien asioiden omaksumista (Jolliffe & Baron-Cohen, 

1999). Tämä ei kuitenkaan välttämättä johdu heikosta koherenssista, vaan 

autismikirjolle ominaisesta rajoittuneesta kiinnostuksen kohteesta, josta henkilö haluaa 

kerätä paljon yksityiskohtaista tietoa (Happe & Frith, 2006; Roto, 2007).  
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Eksekutiivisen teorian mukaan autismikirjon oireiden pääsyynä ovat puutteet 

toiminnanohjauksessa (Bíró & Russell, 2001; Bowler, 2012; Hill 2004, Kenworthy, 

Yerus, Anthony & Wallace, 2008; Osonoff & Griffith, 2000). Autistiset henkilöt 

saattavat juuttua tai noudattaa rituaalimaisesti joitakin toimintoja, joista siirtyminen 

seuraavaan asiaan on äärimmäisen haastavaa (Bowler, 2012). Toiminnan suunnittelun ja 

tarkkaavuuden jakamisen vaikeuksien vuoksi autististen henkilöiden on vaikea 

suoriutua ongelmanratkaisutehtävistä, koska he eivät voi hyödyntää sisäistä puhettaan 

samalla tavalla kuin normaalisti kehittyneet henkilöt (Russell, Jarrold & Hood, 1999; 

Wallace, Silvers, Martin & Kenworthy, 2009). Russellin, Jarroldin ja Hoodin (1999) 

tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että nonverbaalisissa sääntötehtävissä autistiset 

henkilöt pärjäsivät verrokkiryhmän tasoisesti. 

 

1.1.2 Esiintyvyys 

 

Autismin esiintyvyyttä on vaikea arvioida sen heterogeenisyyden ja diagnostisten 

kriteerien vaihtelevuuden vuoksi, ja luku vaihteleekin kansainvälisesti (taulukko 2). 

Autismin esiintymisluvut olivat huomattavasti pienempiä 90-luvulla, kun tutkimuksissa 

otettiin huomioon vain lapsuusiän autismi (Wing, 1993). Aspergerin oireyhtymän ja 

muiden autismikirjoon kuuluvien oireyhtymien diagnosoinnin, uusien 

tutkimusmenetelmien, vanhempien tietoisuuden sekä terveydenhuoltopalveluiden 

helpon saatavuuden vuoksi luku on 2000-luvulla kasvanut moninkertaiseksi (Kielinen, 

2005, s. 20–21). Kielisen (2005) väitöskirjan mukaan autismikirjon lapsia on Suomessa 

6.1/10 000 ja Mattilan työryhmineen (2011) tutkimuksen mukaan 8.4/10 000. 

 

Autismia esiintyy noin kolme kertaa enemmän pojilla kuin tytöillä, mutta tytöillä 

ilmenee yleensä suurempia ongelmia etenkin kognition ja kielen kehityksessä, ja he 

ovat vaikeammin kehitysvammaisia kuin autistiset pojat (Olley & Gutentag, 1999, s. 9; 

Samadi, Mahmoodizadeh & McConkey, 2011; Van Daalen, 2009, s. 11, Wingate ym., 

2008). Lapsista, joilla on autismi, 30 prosentilla ei ole kehitysvammaa, 30 prosentilla 

vaihtelee lievästä vaikea-asteiseen kehitysvammaan ja 40 prosenttia ovat syvästi 

kehitysvammaisia (Van Daalen, 2009, s. 10–11). 
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Taulukossa 2 on esitelty eri maissa tehtyjä tutkimuksia autismin esiintyvyydestä. Luvut 

vaihtelevat 6.26 ja 264/10 000 välillä, joka voi johtua monesta eri syystä. Näitä syitä 

ovat esimerkiksi koehenkilöiden ikäerot ja autismin taso, diagnostisten kriteereiden 

erilaisuus ja autismikirjon käsitteen vaihtelevuus, otoskokojen erilaisuus, 

terveydenhuollon asiantuntijuuden lisääntyminen vuosittain ja aineiston 

keräysmenetelmien poisjättämiskriteerit. 

 

Pienimmät esiintymisluvut ovat Iranissa ja Israelissa, ja suurimmat Etelä-Koreassa, 

USA:ssa ja Iso-Britanniassa. Länsimaiden suuremmat esiintymisluvut voivat johtua 

lasten suuremmasta ikäjakaumasta. Myös kulttuurieroilla on suuri vaikutus, sillä 

käytössä ovat seulontalomakkeet, jotka on kehitetty länsimaissa eikä niitä ole muokattu 

eri kulttuureihin sopiviksi. Samadi tutkimusryhmineen (2011) huomasi myös, että 

autismia esiintyi tiheämmin kaupunkialueilla kuin maaseudulla, joka saattoi johtua 

ammattimaisemmista tutkijoista tai vanhempien ylemmästä koulutuksesta. 

 

Taulukko 2. Autismin esiintyminen kansainvälisesti 

Tutkimus Maa              Otos       Esiintyminen 

Baron-Cohen (2009) Iso-Britannia 11 635 157/10 000 

Davidovitch ym. (2013) Israel 423 524 48/10 000 

Isaksen ym. (2012) Norja 31 015 51/10 000 

Kim, ym. (2011) Etelä-Korea 55 266 264/10 000 

Kočovská (2012) Färsaaret (Tanska) 7128 94/10 000 

Lampi ym. (2011) Suomi 25 088 46/10 000 

Nygren ym. (2012) Ruotsi  513 751 80/10 000 

Parner ym. (2011) Tanska 404 861 68.5/10 000 

Parner ym. (2011) Länsi-Australia 152 060 51/10 000 

Samadi ym. (2011) Iran 1 320 000 6.26/10 000 

Wingate ym. (2008) USA 337 093 113/10 000 

 

 

 

 



12 
 

1.1.3 Diagnosointi 

 

Autismin diagnosointi tapahtuu keräämällä tietoa moniammatillisesti eri lähteistä, sillä 

autismikirjolle ei ole löytynyt biologista tuntomerkkiä. (Bishop, Luyster, Richler, & 

Lord, 2008; Yliherva & Olsén, 2007). Diagnosointi perustuu lapsella näkyviin 

epätavallisiin käyttäytymismalleihin ja normaalien käyttäytymismallien puuttumiseen 

(Servatius-Oosterling, 2010). Ensimmäisenä lapselle tehdään lääketieteelliset 

tutkimukset kuulo- ja näkövian poissulkemiseksi sekä neurologiset tutkimukset (Luyster 

ym., 2009). Lääkäri voi tehda myös geneettisiä testejä, jos suvussa esiintyy ennestään 

autismikirjon oireyhtymää. Seuraavassa vaiheessa haastatellaan vanhempia, jotta 

saadaan tarkka käsitys lapsen kehityksestä ja tietoa autismissa esiintyvien kolmen 

alueen ongelmista.  

 

Sen jälkeen lasta tarkkaillaan erilaisissa ympäristöissä ja hänelle tehdään kieltä ja 

kehitystä mittaavia testejä, joihin kuuluvat kielellisten ja ei-kielellisten taitojen, 

motoriikan ja tuottavan ja vastaanottavan kielen testaaminen (Luyster, ym., 2009). 

Yleisimpiä arviointimenetelmiä ovat Childhood Autism Rating Scale (CARS) 

(Schopler, Reichler & Renner, 1986) ja Psychoeducational Profile: third edition (PEP-3) 

(Schopler, Lansing, Reichler & Marcus, 2005). Suomessa ovat käytössä myös 

vanhemmille suunnattu haastattelumenetelmä Autism Diagnostic Interview Revised 

(ADI-R) (Rutter, Le Couteur & Lord, 2003) ja kaiken ikäisten arviontiin sopiva Autism 

Diagnostic Observation Schedule (ADOS) (Lord, Rutter, DiLavore & Risi, 2001). 

 

Autismi voidaan diagnosoida jo 2–3 vuoden iässä, mutta sen varmistuminen tapahtuu 

kuitenkin yleensä vasta neljän ikävuoden paikkeilla ja Aspergerin oireyhtymän 

tunnistaminen vasta esi- tai alakoulussa, kun sosiaaliset vaatimukset kasvavat 

(Moilanen ym., 2012; Zwaigenbaum ym., 2009). Aspergerin oireyhtymän diagnoosin 

saaminen edellyttää, että yksittäiset sanat ovat alkaneet ilmaantua kahteen ikävuoteen 

mennessä ja kommunikatiiviset lauseet  kolmeen ikävuoteen mennessä (ICD-10, 2010). 

Sen lisäksi omin avuin selviäminen, mukautuva käyttäytyminen ja kiinnostus 

ympäristöä kohtaan täytyy olla normaalia älykkyystasoa vastaavalla tasolla 

ensimmäisten kolmen vuoden aikana. Motoriset toiminnot voivat kuitenkin olla 

puutteellisia, ja kömpelyys sekä erityiset taidot liittyen epänormaaleihin 

päähänpinttymiin ovat yleisiä. 
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1.2 Autismin varhainen tunnistaminen 

 

Autismin oireiden tunnistamista alle 3-vuotiailla on kehitetty muun muassa 

tarkastelemalla kotivideoita myöhemmin autismikirjon diagnoosin saaneesta lapsesta ja 

pyritty havaitsemaan niitä oireita, jotka erottavat autismin muista kehityksellisistä 

vaikeuksista (Barbaro & Dissanayake, 2010; Baird ym., 2000; De Giacomo & 

Fombonne, 1998; Zwaigenbaum ym., 2009). Sen lisäksi tärkeää tietoa varhaisvaiheen 

oireiden ilmenemisestä on saatu sisarustutkimuksista, jossa vanhemmalla sisaruksista on 

jokin autismikirjon oireyhtymä. (Barbaro ym., 2011; Muhle ym., 2004; Zwaigenbaum 

ym., 2009). Siten myös muilla sisaruksilla on suurentunut riski autismiin (Barbaro ym., 

2011).  

 

Autismin tunnistaminen varhaisessa eli noin yhden vuoden iässä olisi äärimmäisen 

tärkeää, sillä tutkimuksista saatujen tulosten mukaan lapset, joilla on todettu 

kehityksellisiä ongelmia ennen kolmen vuoden ikää, kuntoutuvat paremmin kuin lapset, 

joiden ongelmat on havaittu vasta viiden vuoden jälkeen (Benaron, 2008, s. 23; 

Dawson, 2008; Rogers & Vismara, 2008; Van Daalen, 2009, s. 34). Kuntoutumis-

mahdollisuudet olisivat vielä edellistäkin paremmat, jos ongelmiin puututtaisiin jo 12 

kuukauden ikäisillä lapsilla (Barbaro ym., 2011; Benaron, 2008, s. 24). Kuntoutuksen 

aloittaminen saattaisi myös estää myöhemmässä vaiheessa ilmenevät sekundaariset 

oireet, kuten itseen kohdistuvan tuhoisan käyttäytymisen, sosiaalisuuden ongelmat sekä 

rutiineihin ja rituaaleihin takertumisen (Dawson, 2008). Lisäksi geneettistä etiologiaa 

voidaan tutkia jo aiemmin, ja saada siitä tärkeitä tietoja, joilla voidaan ennustaa 

myöhempääkin kehitystä (Van Daalen, 2009, s. 34).  

Varhainen tunnistaminen olisi tärkeää myös vanhempien jaksamisen vuoksi (Siperstein 

& Volkmar, 2004; Van Daalen, 2009, s. 12–13). Diagnoosin viipymisen ja vanhempien 

huoleen vastaamatta jättämisen tiedetään lisäävän vanhempien stressiä (Van Daalen, 

2009, s. 12–13). Varhaisen tunnistamisen ansiosta vanhemmat ja lapsen kanssa toimivat 

ihmiset saavat tukea niin kotiympäristössä toimimiseen kuin lapsen koulutus-

suunnitelmien laatimiseenkin. Vanhempia ja sukulaisia voidaan myös ohjata tukemaan 

lapsen kehitystä ja huomioimaan kaikki lapsen vuorovaikutusaloitteet ja signaalit, jotka 

eroavat normaalisti kehittyvän lapsen aloitteista ja signaaleista. Tämän tukemisen avulla 

voidaan tukea kielellisten taitojen kehittymistä ja sosiaalisten taitojen hallintaa eivätkä 
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niiden ongelmat pääse kasvamaan niin vaikeiksi (Dawson, 2008).  Myös 

terveydenhuollon ammattilaiset saavat parempaa tietoa autismin varhaisesta 

kehityksestä ja pystyvät paremmin ennustamaan kehityksen tulosta (Van Daalen, 2009, 

s. 34).  

 

Varhaisessa tunnistamisessa lapsen kehitystä tarkkailevilla terveydenhoitajilla ja 

lastenlääkäreillä on tärkeä rooli, sillä he tietävät paljon lapsen normaalista 

kehittymisestä, ja näkevät pientä lasta säännöllisin väliajoin tehtävissä tarkastuksissa 

(Barbaro ym., 2011; Nadel & Poss, 2007). Chakrabartin ja Fombonnen (2001) 

tutkimuksessa havaittiinkin, että kaksi kolmaosaa autismikirjon diagnoosin saaneista 

lapsista oli tunnistettu terveydenhuollon ammattilaisen tarkastuskäynnillä. Sen vuoksi 

lapsen kehitystä olisi syytä tarkkailla ja tutkia, vaikka vanhemmat eivät ilmaisisikaan 

huolta lapsensa kehityksestä. 

 

1.2.1 Autismiin liittyvät oireet alle 3-vuotiailla 

 

Autisiset piirteet eivät esiinny yhtä selkeinä ja säännöllisinä alle vuoden ikäisellä ja 

kolmen vuoden ikäisellä lapsella, vaan eri ikäryhmissä manifestoituvat erilaiset oireet 

(Zwaigenbaum ym., 2009). Oireet näkyvät jo 6–8 kuukauden ikäisillä lapsilla ja ne 

liittyvät yleisesti sosiaalisen kiinnostuksen poikkeamiin (Servatius-Oosterling, 2010). 

Niitä ovat muun muassa vähentynyt katsekontakti ja kommunikatiivisten keinojen, 

kuten sosiaalisen hymyilemisen, vähentyminen (Barbaro ym., 2011; Servatius-

Oosterling, 2010).  

 

Alle vuoden ikäiset (8–12 kk) autistiset lapset jättävät huomiotta kielelliset stimulukset, 

kuten oman nimensä, eivät pyri vuorovaikutukseen muiden kanssa eikä heillä esiinny 

kanonista jokellusta (Barbar ym., 2011; Servatius-Oosterling, 2010). Leikkiessä 

esimerkiksi kukkuu-leikkiä, lapset eivät ota katsekontaktia tai imitoi aikuisen ilmeitä ja 

eleitä (Barbaro ym., 2011). Sen lisäksi ensimmäisenä elinvuonna esiintyy jonkin verran 

aistipoikkeavuuksia, kuten kosketusyliherkkyyttä (Servatius-Oosterling, 2010).  

 

Zwaigenbaumin tutkimusryhmineen (2009) listasivat kaikki tutkimuksessaan havaitut 

alle 2-vuotiaiden autismiin liittyvät oireet, jotka ovat näkyvillä taulukossa 3 sivulla 15. 
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Näiden lisäksi lapsilla saattaa esiintyä unen, syömisen ja tarkkaavuuden säätelyssä 

lieviä ongelmia.  

 

Taulukko 3. Autismin oireet alle kaksivuotiailla lapsilla (Zwaigenbaum ym., 2009) 

Vuorovaikutus ja kommunikaatio 

-Katsekontaktin ja jaetun tarkkaavaisuuden puutteet 

-Tunteiden säätelyn ongelmat 

-Ei vuorovaikutuksellista hymyä 

-Ei reagoi omaan nimeen 

-Eleiden käyttö niukkaa 

-Katsekontaktin, ilmeiden, eleiden ja äänteiden puute 

 

Leikki 

-Vähentynyt jäljttely 

-Lisääntynyt esineiden hypistely tai visuaalinen tutkiminen 

-Toistavat toiminnat 

 

Kieli ja kognitio 

-Kognitiivinen kehitys puuttellista 

-Jokeltelun vähäisyys 

-Kielen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeuksia 

-Epätavallinen prosodiikka tai äänensävy 

-Ensisanojen häviäminen, sosiaalis-emotinaalisen kanssakäymisen taantuminen 

 

Visuaalisuus ja motoriikka 

-Epätavallinen esineiden tutkiminen, katseen seuraaminen ja katseen kohdistaminen 

-Vähentynyt aktiivisuus ja hieno- ja karkeamotoristen taitojen kehittymisen 

hidastuminen 

-Toistavat motoriset liikkeet, epätyypilliset asennot tai  motoriset maneerit 

 

 

De Giacomon ja Fombonnen (1998) tutkimuksen mukaan vanhemmat huolestuivat 

lapsensa kehityksestä lapsen ollessa keskimäärin 19 kuukautta. Vanhemmat toivat 

lapsensa tutkimuksiin, kun nämä olivat keskimäärin 24 kuukautta,  ja yleisin huolen 

aihe oli kielen ja puheen kehityksen viivästystyminen. Muita tutkimuksessa havaittuja 

huolestumisen syitä olivat sosio-emotionaalisten vasteiden poikkeamat, lääketieteelliset 

ongelmat, lapsen kehitysvammaisuus ja kehityksen merkkipaalujen viivästyminen. 

Vanhemmat huolestuivat nuoremman lapsensa kehityksestä jo aiemmassa vaiheessa, jos 

heillä oli toinen normaalisti kehittynyt lapsi, sillä heidän oli helpompi vertailla 

normaalia ja poikkeavaa kehitystä keskenään. Vanhemmat raportoivat myöskin 

havainneensa myöhemmin autismikirjon diagnoosin saaneiden lastensa taantumista 
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toisella ikävuodella, kuten jo opitun puheen menettämistä ja heikentyneitä sosio-

emotionaalisia reaktioita (Zwaigenbaum ym., 2009). 

 

Kaikilla lapsilla oireet eivät kuitenkaan näy ensimmäisenä elinvuonna, ja niilläkin, joilla 

näkyy, ne esiintyvät ensimmäisen kerran vasta 12 kuukauden tienoilla (Duby ym., 2006; 

Nygren, Sandberg, Gillstedt, Arvidsson & Gillbert, 2012). Kolmasosa autistisista 

lapsista kehittyy normaalisti ensimmäisinä elinvuosinaan, mutta sen jälkeen alkaa 

taantua (Moilanen, Mattila, Loukusa & Kielinen, 2012). Neuvolaseulonta tulisikin 

suorittaa vähintään kahdesti ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta, mikäli hänellä on 

joitakin riskioireita tai vanhemmat ovat huolestuneita hänen kehityksestään (Duby ym., 

2006; Moilanen ym., 2012).  

1.3 Varhaisvaiheen seulontamenetelmät 

 

Autismin taustalta ei ole toistaiseksi löydetty mitään biologista merkkiä, joten autismin 

varhaista tunnistamista varten on kehitetty useita seulontamenetelmiä. ESAT:n lisäksi 

varhaisvaiheessa käytetään esimerkiksi the Brief Infant and Toddler Social and 

Emotional Assesment (Bitsea) ja M-CHAT -seulontamenetelmää (Briggs-Gowan & 

Carter, 2006; Haapsamo ym., 2009; Robins ym., 2001). Bitsea on 42 kohdan lomake, 

joka seuloo sosioemotionaalisia ja käyttäytymisen ongelmia sekä sosioemotionaalisen 

kompetenssin puutteita tai viivästymiä 12–35 kuukauden ikäisillä lapsilla (Briggs-

Gowan & Carter, 2009). Sitä voidaan käyttää haastattelupohjana tai se voidaan antaa 

vanhemmille tai huoltajille täytettäväksi. Kysymyskohtiin vastataan numeroin 0–2 (0=ei 

totta/harvoin, 1=osittain totta/joskus, 2=täysin totta/usein), ja ne käsittelevät kuutta eri 

aluetta. Alueita ovat eksternalisoivat ongelmat, kuten impulsiivisuus ja aggressiivuus, 

internalisoivat ongelmat, kuten eroahdistus ja pelokkuus, epäsäännölliset ongelmat, 

kuten uni- ja syömisongelmat, kompetenssi, autismikirjon oireet ja varoittavat ongelmat 

Yksittäiset merkittävät ongelmat, kuten kivun aiheuttaminen itselle tai ruuan kakominen 

ja yökkäily, ovat merkkejä jatkotutkimuksen tarpeesta. 

 

M-CHAT on tarkoitettu autististen oireiden seulomiseen 16–30 kuukauden ikäisillä 

lapsilla, mutta Yaman, Freemanin, Gravesin, Yuanin ja Campbellin (2012) 

tutkimuksessa todettiin sen seulovan luotettavasti 20–48 kuukauden ikäisiä lapsia 

(Robins ym., 2001; Robins & Dumont-Mathieu, 2006). Se on kyselylomake, jonka 
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vanhemmat täyttävät esimerkiksi osana lapsen terveystarkastusta. Se koostuu 23 

kyllä/ei-kysymyksestä. Kuuden kohdan todettiin Robinsin ja muiden (2001) 

tutkimuksessa erottelevan parhaiten autismikirjon oireyhtymän muista ongelmista. 

Nämä kuusi kohtaa käsittelevät kommunikaatiota ja sosiaalista kanssakäymistä. Mikäli 

lapsi ei hallitse vähintään kolmea kohtaa koko testistä tai kahta edellä mainituista 

kuudesta kriittisestä kohdasta, hänelle suositellaan jatkotutkimuksia. 

 

1.4 Aikaisempia tutkimuksia seulontamenetelmistä 

 

Autismikirjon seulontaan on kehitetty edellämainittujen ESAT:n, Bitsean ja CHAT:n 

lisäksi useita muita menetelmiä, kuten the Joint Attention Observation Schedule (JA-

OBS), the Child Behavior Checklist (CBCL), Checklist for Early Sings of 

Developmental Disorders (CESDD) ja Social Communication Questionnaire (SCQ) 

(Briggs-Gowan & Carter, 2009; Dereu ym., 2010; Nygren ym., 2012; Rutter ym., 

2003).  

Menetelmien tarkkuutta on tutkittu paljon (Baird ym., 2000; Dereu ym., 2012; Dietz 

ym., 2006; Haapsamo ym., 2009; Nygren ym., 2012). Monissa seulontamenetelmissä 

saadaan paljon false positives–tuloksia, eli positiivisiksi autismikirjon suhteen 

seuloutuvat lapset eivät kuitenkaan saa autismikirjon diagnoosia.. Heillä saattaa 

kuitenkin olla jokin muu merkittävä ongelma, kuten viivästynyt puheen ja kielen 

kehitys tai ADHD. Nämä tulokset mahdollistavat sen, että kaikki rajatapauksetkin 

tutkitaan ja todennäköisyys sille, että joku autismikirjon lapsi ei jäisi kiinni seulassa, 

pienenee. Taulukossa 4 (s. 18) on esiteltynä aikaisempia tutkimuksia autismikirjon 

seulontamenetelmien sensitiivisyydestä ja spefisisyydestä. 
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Taulukko 4. Autismikirjon seulontamenetelmät 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 

Koehenkilöt Menetelmät Tulokset 

Baird  ym. (2000) Tutkittiin CHAT-

menetelmän tarkkuutta 

autismin 

diagnosoinnissa. 

n=16 235 

18kk 

CHAT 19 lapsuusiän autismi-

diagnoosia, 

seurantatutkimuksessa 50 

tarkkuus 98%  pystyy 

tunnistamaan potentiaaliset 

tapaukset 

 

Dereu ym. (2012) Vertaillaan 5 eri 

seulontamenetelän 

käyttöä lastenhoitajilla 

ja vanhemmilla 

n=357 

5-48kk 

CESDD, 

ESAT, M-

CHAT & 

SCQ  

Kaikilla menetelmillä tyydyttävä 

erottelukyky, mutta diagnostinen 

tarkkuus ei kuitenkaan ollut 

tyydyttävä yhdessäkään. 

CESDD ainoa, jolla erinomainen 

se, mutta huono sp. Paljon false 

positive-tuloksia kaikissa 

seuloissa. 

Dietz ym. (2006) Tutkittiin voidaanko 

ESAT-menetelmän 

avulla tunnistaa 

autismikirjon lapsia jo 

14-5kk:n iässä 

 

n=31 724 

14-15kk 

ESAT 18:lla seuloutuneista lapsesta 

todettiin autismikirjon 

oireyhtymä 

Haapsamo ym. 

(2009) 

Vertaillaan kahta eri 

seulontamenetelmää, 

joilla mitataan 

varhaisia 

kehityksellisiä 

ongelmia, 

emotionaalisia 

häiriöitä ja 

kompetenssia 

n=50 

8-36kk 

Bitsea 

&CBCL 

Bitsean pisteet korreloivat 

vahvasti useimpiin CBCL:n 

alakohtiin.  Bitsea tunnistaa 

kehitykselliset ongelmat 

varhaisessa vaiheessa.  

Nygren ym. (2012) Seulontamenetelmien 

tehokkuuden tarkastelu 

autismin 

diagnosoinnissa 

n=3999 

30kk 

M-CHAT & 

JA-OBS 

64:lle lapselle epäily autismista, 

48 sai lopulta autismikirjon 

diagnoosin, kolme vaikean  

kielihäiriön ja kolmella todettiin 

tyypillinen kehitys.  

 

Bitsea= theBrief Infant and Toddler Social and Emotional Assessment, CBCL=the 

Child Behavior Checklist, CHAT= Checklist for Autism in Toddlers, CESDD=, the 

Checklist for Early Signs of Developmental Disorders, ESAT=Early Screening of 

Autistic Traits, JA-OBS= the Joint Attention Observation Schedule,  M-CHAT= 

Checklist for Autism in Toddlers Modified, SCQ=Social Communication Questionnaire 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Pro gradu -tutkielmani tarkoitus oli analysoida Early Screening of Autistic Traits 

(ESAT) -seulontamenetelmän käyttöä autismin varhaisessa seulonnassa ja 

tunnistamisessa sekä vertailla keskenään vanhempien antamia vastauksia. Lisäksi 

valikoin terveydenhoitajien yksivuotisneuvolassa käyttämästä havainnointilomakkeesta 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyvät kysymykset, joille 

löytyivät vastineet ESAT-seulontalomakkeesta. Niiden pohjalta vertailin 

terveydenhoitajien ja vanhempien antamia vastauksia keskenään. Lisäksi selvitin, 

vaikuttavatko vanhempien koulutus, äidin ikä, apgar-pisteet, päänympärys, 

syntymäpaino, raskausviikot ja syntymänjälkeisen tehohoidon tarpeellisuus 

jatkoseuloutumiseen. 

 

Tutkimusongelmani ovat seuraavat: 

 

1. Mitkä Early Screening of Autistic Traits (ESAT) -seulan kysymykset seulovat 

lapsia, joilla on riski autismikirjon häiriöön? 

2. Ovatko äidin ja isän antamat seulontalomakkeen vastaukset yhteneväisiä? 

3. Ovatko vanhempien seulontalomakkeen vastaukset yhteneviä terveydenhoitajien 

sosiaaliseen vastavuoroisuuteen ja kommunikaatioon liittyvien havainnointi-

lomakkeen kysymysten kanssa? 

4. Ovatko tietyt vastasyntyneisyyskauden ja ympäristön riskitekijät yhteydessä 

jatkoseuloutumiseen? 
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3 MENETELMÄT 

 

Pro gradu –tutkielmani liittyy laajempaan autismin varhaisen tunnistamisen 

tutkimukseen (Enhancing the Scientific Study of Early Autism, ESSEA), jonka 

päätoimijana kansainvälisesti on European Cooperation in Science and Technology 

(COST). Sen tavoitteena on luoda poikkitieteellinen tietoverkosto, joka yhdistelee 

tekniikoita kognitiivisesta neurotieteesä ja kliinisistä tieteistä siten, että sen avulla 

voitaisiin nopeuttaa autismin varhaista havaitsemista (Charman, 2011). Lisäksi pyritään 

luomaan Euroopan sisälle yhteiset suuntaviivat autismin varhaista tunnistamista ja 

interventiota koskien.  

 

Suomessa tutkittiin ESSEA:iin liittyen, kuinka hyvin seulontamenetelmät toimivat 

pikkulasten kohdalla. Tutkimus toteutettiin lastenpsykiatrian emeritaprofessorin Irma 

Moilasen ja lastenpsykiatrin klinikan professorin Hanna Ebelingin johdolla. Heidän 

tutkimuksensa tarkoituksena oli arvioida ja kehittää pienten lasten psyykkisten 

häiriöiden varhaista tunnistamista ja hoitoa sekä seurata muutoksia tietyissä ongelmissa 

vuosien kuluessa.  

 

Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa terveydenhoitajille 

lähetettiin arviointilomakkeita käytettäväksi yksivuotistarkastuksissa neuvoloissa ja 

vanhemmille annettavat tutkimus- ja suostumuslomakkeet. Vanhemmat saivat täyttää 

lomakkeet neuvolakäynnin yhteydessä ja palauttaa ne terveydenhoitajille, jotka 

lähettivät ne takaisin Oulun yliopistollisen sairaalan tutkimusryhmälle yhdessä oman 

arviointilomakkeensa kanssa. Vanhemmat saivat myös täyttää lomakkeet kotona ja 

lähettää ne itsenäisesti postissa valmiiksi maksetussa kuoressa. 

 

Toisessa vaiheessa osa perheistä kutsuttiin jatkotutkimuksiin ESAT-lomakkeen 

pistemäärän perusteella (pistemäärä  ≥ 3). Tutkimukset toteutettiin Oulun yliopistollisen 

sairaalan tiloissa. Niissä arvioitiin lapsen psyykkistä ja kehityksellistä hyvinvointia 

havainnoimalla lasta syömis- ja leikkitilanteissa ja haastattelemalla vanhempia. 

Vanhemmille annettiin täytettäväksi MacArthur Communication Development 

Inventories (MCDI), joka mittaa lapsen kielellistä ja kommunikatiivista kehitystä 

(Lyytinen, 1999). Lisäksi lapsille tehtiin ADI-R (Rutter ym., 2003).  
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3.1 Aineisto 

 

Oulun alueen terveydenhoitajille lähetettiin  1249 kappaletta havainnointilomakkeita 

täytettäväksi yksivuotisneuvolan tutkimuksissa vuosien 2011–2012 aikana. 

Havainnointilomakkeella pyritittiin kiinnittämään huomiota poikkeamiin lapsen 

psyykkisessä kehityksessä. Heille lähetettiin saman verran vanhemmille annettavia 

suostumus- ja tutkimuslomakkeita, jotka heidän tuli esitellä vanhemmille. Vanhemmat 

saivat täyttää lomakkeet neuvolakäynnin yhteydessä tai itsenäisesti myöhemmin. 

Vanhemmat lähettivät yleensä itsenäisesti lomakkeensa, joten lapset olivat hieman eri 

ikäisiä kuin neuvolan arvioinnin aikana. Terveydenhoitajan arvioinnin aikana lapset 

olivat 11–16 kuukautta(ka=12,41, SD=0,45). Vanhempien täyttäessä lomakkeita lapset 

olivat 11–19 kuukautta (ka=12,95, SD=0,94). 

Terveydenhoitajat palauttivat 69,8 prosenttia lomakkeista (872 kpl) ja äidit 37,6 

prosenttia (470 kpl). Isät palauttivat lomakkeita hieman vähemmän kuin äidit, eli 31,2 

prosenttia (390 kpl). 

 

3.2 Tutkimusmittarit 

 

Vanhempien täyttämät tutkimuslomakeet käsittelivät vanhemman omia tuntemuksia ja 

lapsen kasvua ja kehitystä. Niihin kuuluivat lapsen syntymä, kasvu ja kehitys –lomake 

ja Infant Characteristic Questionnaire (ICQ), Parenting Stress Index (PSI) sekä  ESAT -

kyselylomakkeet (Abidin, 1995; Bates, Freeland & Lounbury, 1979; Swinkels ym., 

2006). Näistä tässä tutkielmassa käytettiin ESAT:n lisäksi syntymä, kasvu ja kehitys -

lomakkeesta saatuja tietoja lapsen syntymäpainosta, raskausviikoista, erityisistä 

hoitotarpeista syntymän jälkeen, äidin ja isän koulutuksesta, apgar-pisteistä ja pään 

ympäryksestä. Terveydenhoitajien havainnointilomaketta käytettiin soveltuvin osin. 
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3.2.1 Early Screening of Autistic Traits (ESAT) 

 

Tutkimuksessani analysoin edellä mainittua ESAT-seulontamenetelmää, joka käsittelee 

suunnitelmallista leikkiä, jaettua tarkkaavaisuutta, stereotypioita, päähänpinttymiä, 

reagoimista sensoriseen ärsykkeeseen, emotionaalista reagointia ja sosiaalista 

vuorovaikutusta (Swinkels ym., 2006). Se on autismikirjon seulontamenetelmä, jossa on 

19 kyllä/ei-väittämää, joihin vanhemmat vastaavat. Seulontalomakkeen kysymykset 

ovat nähtävillä taulukossa 5, sivulla 23. Ne on valittu aikaisempien tutkimusten ja 

kirjallisuuden pohjalta ja kolme avainkohtaa otettiin Baron-Cohenin ja tutkimusryhmän 

(1992) kehittämästä CHAT-testistä. Niitä ovat lapsen sormella osoittaminen 

kiinnostavaan kohteeseen, osoittamisen seuraaminen katseella ja mielikuvitusleikki. 

Kohdat 1-4 ovat niin sanottuja red flag-kohtia, joita voitaisiin käsitellä seulonnan 

ensimmäisenä vaiheena ja niin sanottuna pikaseulontana, jolloin jatkoseulontaan 

otettaisiin vain ne lapset, jotka saavat vähintään yhden pisteen näistä kohdista (Swinkels 

ym., 2006). Näille lapsille tehtäisiin toisessa vaiheessa sitten ESAT-seula 

kokonaisuudessaan. Ensimmäiset neljä kohtaa ovatkin hyvin merkittäviä autismin 

seulonnassa, sillä ne koskevat autismille erittäin tyypillisiä käyttäytymispiirteitä. Tässä 

tutkimuksessa seulonta toteutettiin kuitenkin yksivaiheisena. 

Oulun yliopistollisen sairaalan tutkimuksessa käytettiin lomakkeen kaikkien 19 

kysymyksen sijaan 14 ensimmäistä kysymystä, sillä Swinkels työryhmineen (2006) 

havaitsi, että menetelmä oli sillä tavalla spesifisempi. He tutkivat erilaisia asetteluja ja 

havaitsivat, että käyttämällä vain kysymyksiä 1-14 ja kynnysarvon ollessa  ≥ 3 pistettä, 

90.1 % lapsista, jotka seuloutuivat, diagnosoitiin myöhemmin autismikirjon oireyhtymä.  

Swinkelsin ja muiden (2006) tutkimuksessa päädyttiin jättämään pois viisi viimeistä 

kysymystä, koska niiden poistaminen ei vaikuttanut seulan sensitiivisyyteen eivätkä ne 

soveltuneet alle 18 kuukauden ikäisille lapsille. Pro gradu –tutkielmassani tarkastelen 

kuitenkin vastauksia koko seulan osalta, jotta seulan analysoiminen ja vastauksien 

vertaileminen sekä tulkitseminen on kattavampaa. 

Suomennoksen tässä tutkimuksessa käytetystä ESAT-lomakkeesta ovat laatineet Irma 

Moilanen, Hanna Ebeling, Marja-Leena Mattila, Soile Loukusa, Katja Larinen ja Anneli 

Yliherva (liite 1). 
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Taulukko 5. Early Screening of Autistic Traits (ESAT) 

1. Onko lapsellasi erilaisia mielenkiinnon kohteita eikä esimerkiksi pääsiasiassa vain autot ja napit? 

2. Osaako lapsesi leikkiä leluilla monipuolisesti (ei vain hypistelemällä, suuhun viemällä tai 

pudottelemalla niitä)? 

3. Kun lapsesi ilmaisee tunteitaan, esimerkiksi itkemällä tai hymyilemällä, tapahtuuko se 

tarkoituksenmukaisissa tilanteissa, ja onko se ennakoitavissa? 

4. Reagoiko lapsesi normaalisti aistiärsytykseen, kuten kylmään, lämpöön, valoon, ääneen, kipuun tai 

kutitukseen? 

5. Näetkö helposti lapsesi kasvoista, miltä hänestä tuntuu? 

6. Saako lapseesi helposti katsekontaktin? 

7. Kun lapsesi on jätetty hetkeksi yksin, yrittääkö hän kiinnittää huomiosi esimerkiksi itkemällä tai 

kutsumalla sinua? 

8. Onko lapsellasi kaavamaisia, toistavia liikkeitä, kuten pään hakkaamista tai vartalon heijaamista? 

9. Tuoko lapsesi koskaan oma-aloitteisesti sinulle esineitä tai näyttääkö sinulle jotakin? 

10. Osoittaako lapsesi olevansa kiinnostunut toisista lapsista tai aikuisista? 

11. Pitääkö lapsesi siitä, että häntä hellitään? 

12. Hymyileekö lapsesi koskaan sinulle tai muille ihmisille? 

13. Leikkiikö lapsesi mielellään toisten kanssa esimerkiksi kukkuu-leikkiä, polvella hyppyytystä tai 

keinuttamista? 

14. Kun lapsellesi puhutaan, reagoiko hän esimerkiksi katsomalla, kuuntelemalla, hymyilemällä, 

puhumalla tai jokeltamalla? 

15. Ilmaiseeko lapsesi itseään joillakin sanoilla tai vaihtelevasti jokeltelemalla? 

16. Kun osoitat jotakin, seuraako lapsesi katsettasi nähdäkseen, mitä osoitat? 

17. Osoittaako lapsesi koskaan etusormellaan näyttääkseen kiinnostuksen kohdetta? 

18. Osoittaako lapsesi koskaan etusormellaan pyytääkseen jotakin? 

19. Leikkiikö lapsesi koskaan mielikuvitusleikkejä, esimerkiksi käyttää leikkikuppia ja –kannua kahvin 

tarjoilemiseen, tai esittääkö hän muita kuvittelemiaan asioita? 

 

 

3.2.2 Terveydenhoitajien lomake 

 

Terveydenhoitajat täyttivät yksivuotisneuvolan aikana lapsen psyykkistä kehittymistä 

koskevan lomakkeen, jonka Oulun yliopistollisen sairaalan tutkimusryhmän Jenni 

Fyrstén ja Jaana Alakortes ovat laatineet (liite 2). Havainnointilomakkeessa on 10 

kohtaa, jotka käsittelevät vuorovaikutusta, käyttäytymistä ja kehitystä. Tässä 

tutkimuksessa käsiteltiin kohtia, joille löytyivät vastineet myös ESAT-

seulontamenetelmästä, jotta pystyttiin vertailemaan vanhempien ja terveydenhoitajien 
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antamia vastauksia. Nämä kohdat olivat 1.1.1 (lapsen katsekontakti vanhempaan 

luonteva, toistuva), 2.2 (vastavuoroinen hymy tutkijan kanssa), 4 (reagoiko lapsi omaan 

nimeensä), 6.2 (osoittaako lapsi ikätasoisesti kiinnostusta läsnä oleviin ihmisiin), 7.1 

(katsoo aikuisen sormella osoittamaan kohteeseen) ja 9.3 (ovatko kasvot ilmeettömät). 

 

3.3 Aineiston analyysi 

 

Tutkimusaineiston analysointiin käytettiin IBM SPSS Statistics 20-versiota. 

Tutkimuksessa selvitettiin tilastollisten analyysien avulla mitkä kysymykset ESAT:ssa 

seulovat eniten lapsia jatkotutkimuksiin ja eroavatko vanhempien näkemykset lapsen 

piirteistä keskenään suhteessa terveydenhoitajien vastauksiin. Regressioanalyysin avulla 

pyrittiin selvittämään, onko eri tekijöillä yhteyttä ESAT-pisteisiin ja minkälainen 

mahdollinen yhteys on. Regressioanalyysia käytettiin korrelaatiokertoimien sijasta, 

koska korrelaatiosta nähdään vain kahden muuttujan välisen yhteyden voimakkuus, kun 

taas regressio pyrkii selittämään tätä yhteyttä (Nummenmaa, 2004).  

Vanhempien ja terveydenhoitajien vastauksia vertaillessa mitattiin yhteneväisyyttä 

yhteneväisyysprosentilla (percent of agreement) (Streiner & Norman 1995, s. 116). Sen 

laskemisessa hyödynnettiin ristiintaulukointia, jonka avulla saatiin yhteneväisyys-

prosentti eli yhtenevien vastausten määrän osuus kaikista vastauksista (Taipale, 1989). 

Arviot katsottiin yhteneviksi, jos yhteneväisyysprosentti oli vähintään 80.  

Ristiintaulukoinnin avulla tulkittiin vanhempien ESAT-vastauksia suhteessa 

syntymäpainoon, raskausviikkoihin, tehohoidon tarpeeseen, apgar-pisteisiin, 

vanhempien koulutukseen, äidin ikään ja päänympärysmittaan. 

Cronbahin alpha-kertoimella mitattiin kysymysten sisäistä johdonmukaisuutta ja testin 

reabiliteettia (Nummenmaa, 2004 s. 356–359). Mikäli kerroin oli yli 0.90, testillä oli 

korkea reabiliteetti ja mikäli se oli alle 0.69, reabiliteetti oli heikko.   
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3.4 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

 

Tutkimukselle saatiin lupa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä 

toimikunnalta sekä Oulun kaupungin osalta terveydenhuollon palvelujohtaja Tuula 

Tähtiseltä. Muista kunnista kysyttiin lupa vastaavalta lautakunnalta, palvelujohtajalta tai 

muulta vastaavalta. Lisäksi lasten vanhemmilta pyydettiin kirjallinen suostumus 

tutkimukseen osallistumisesta sekä terveydenhoitajan täyttämän havainnointilomakkeen 

lähettämisestä tutkijoille.  

Vanhemmilla oli oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja myöhemmin halutetessaan 

peruuttaa osallistumisensa. Kieltäytyminen tai osallistumisen peruuttaminen eivät tule 

vaikuttamaan mitenkään lapsen tai perheen saamiin muihin tutkimuksiin tai hoitoon 

neuvolassa tai Oulun yliopistollisessa sairaalassa. 
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4 TULOKSET 

 

4.1 Autismikirjon suhteen riskilapsia seulovat kysymykset 

 

Jatkotutkimuksiin seuloutumisen edellytyksenä oli, että lapsi sai pisteitä vähintään 

kolme ESAT-seulan kohdista 1–14. Seularajan ylitti 29 lasta joko äidin tai isän 

vastauslomakkeen mukaan. Vain kahdessa tapauksessa molempien vanhempien 

vastaukset samasta lapsesta ylittivät kolme pistettä.  

Taulukkoon 6 on koottu seulotuneiden ja ei-seuloutuneiden lasten pistemäärät 

ESAT:ssa sekä kysymysten riskikertoimet (odds ratio). Ne kertovat, kuinka suuri riski 

kustakin kohdasta saadulla pisteellä on seuloa positiiviseksi koko seulasta. 

Riskikertoimet laskettiin molemmille vanhemmille erikseen.  

Taulukko 6.  Vanhempien antamat pisteet ESAT-lomakkeissa jatkoseuloutuneilla ja ei-

seuloutuneilla lapsilla 

 ei-seuloutuneet 

N=441 

% (n) 

seuloutuneet 

N=29  

%(n) 

äidin vastaukset 

 (95% CI) 

 

isän vastaukset 

 (95% CI) 

 

ESAT 1  7,3 (32) 38 (11) 11.89**(3.9–35.8) 2,46 e.m.(0,77–7,85) 

ESAT 2 4,8 (21) 62 (18) 25.3**(8.0–80.1) 31,7**(10,9–92,5) 

ESAT 3 3,4 (15) 41,4 (12) 41.2**(11.6–146.3) 8,3**(2,8–24,2) 

ESAT 4 0,23 (1) 3,4 (1) 34.9**(2.1–589.5) 0,95 e.m.0,9–1) 

ESAT 5 - 6,9 (2) 34.7**(2.1–585.6) 0,43**(0,3–0,7) 

ESAT 6 - 10,3 (3) 0.28**(0.2–0.5) 0,41**(0,3–0,7) 

ESAT 7 26,3 (116) 69 (20) 6.5**(2.1–19.9) 5,1*(1,8–14,7) 

ESAT 8 6,3 (28) 27,6 (8) 1.5 e.m.(0.2–12.1) 10,3**(3,7–28,1) 

ESAT 9 2,5 (11) 72,4 (21) 62.8*(16.5–239.4) 42,5**(13,6–132, 3) 

ESAT 10 0,45 (2) 3,4 (1) 0.03**(0.02 – 0.05) 0,95**(0,9 –1) 

ESAT 11 0,23 (1) 6,9 (2) 18.8**(1.6–221.7) 11**(0,9–127) 

ESAT 12 - -   

ESAT 13 0,45 (2) 10,3 (3) 1.0 e.m.(1–1) 37,3**(5,8–240)  

ESAT 14 0,23 (1) -  0,43 e.m.(0,3–0,7) 

*P < 0.05 tilastollisesti merkitsevä**P <0.01 tilastollisesti erittäin merkitsevä, e.m.= ei merkitsevä 
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Tilastollisesti merkitseviä olivat kummankin vanhemman vastausten perusteella 

kysymykset 2, 3, 5, 10 ja 11, jotka käsittelevät leikin monipuolisuutta, tunteiden 

ilmaisua ja tarkoituksenmukaisuutta, sosiaalisuutta ja läheisyyttä. Mikäli lapsi sai siis 

näistä kohdista pisteen, hänellä oli korkea todennäköisyys seuloutua myös 

jatkotutkimuksiin eli saada yhteensä yli kolme pistettä koko seulasta. 

Jokaisen kysymyksen kohdalla havaittiin eroja seuloutuneiden ja ei-seuloutuneiden 

välillä. Eniten pisteitä seuloutuneiden joukko sai kysymyksistä 1, 2, 3, 7, 8 ja 9, jotka 

käsittelivät monipuolista leikkiä, mielenkiinnonkohteita, toistuvaa käyttäytymistä, 

tunteiden ilmaisua, yksin jäämistä ja esineiden tuomista.  Ei-seuloutuneet lapset saivat  

ylivoimaisesti eniten pisteitä kysymyksestä 7, joka käsitteli lapsen pyrkimystä kiinnittää 

aikuisen huomio, kun hänet jätetty hetkeksi yksin. Yksikään jatkoseuloutunut lapsi ei 

saanut pistettä kohdista 12 ja 14, jotka käsittelevät sosiaalista hymyä ja puheeseen 

reagointia. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhempien vastausten perusteella kaikki lapsista 

hymyilivät vanhemmilleen ja reagoivat puheeseen jollakin tavalla. 

Kuvassa 1 on nähtävillä sekä jatkoseuloutuneiden että ei-seuloutuneiden lasten ESAT-

seulassa saamien pisteiden jakauma. 

 

Kuva 1. Vanhempien antamien pisteiden jakautuminen ESAT-seulan kohdissa 1–14. 
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4.2 Isän ja äidin vastausten yhteneväisyydet  

 

Joistakin kysymyksistä tulee tilastollisesti ei merkittäviä (taulukko 6, s. 26), sillä vain 

toinen vanhemmista on havainnut lapsella kysytyn piirteen ja siten antanut lapselle 

pisteen. Esimerkiksi kysymys kahdeksan on äitien vastausten mukaan tilastollisesti ei-

merkittävä, mutta isien vastausten mukaan erittäin merkittävä. Toinen vain isien 

vastausten perusteella tilastollisesti erittäin merkitsevä kysymys käsitteli lapsen oma-

aloitteista esineiden tuomista ja näyttämistä. 

Pelkästään äitien vastausten perusteella tilastollisesti erittäin merkitseviä olivat 

kysymykset, jotka liittyivät lapsen mielenkiinnon kohteisiin, aistiärsytykseen 

reagoimiseen ja lapsen pyrkimykseen kiinnittää vanhemman huomio yksin jäätyään. 

Tilastollisesti ei merkitseviä kysymyksiä molempien vanhempien vastausten perusteella 

ei ollut yhtään. Pelkästään isien vastausten perusteella niitä olivat kuitenkin kysymykset 

mielenkiinnon kohteista ja puheeseen reagoimisesta. Äitien vastausten perusteella niitä 

olivat taas stereotyyppiseen käyttäytymiseen ja vuorovaikutusleikkeihin liittyvät 

kysymykset. 

Vastausten yhteneväisyyttä on mitattu yhteneväisyysprosentilla ja tulokset ovat 

esiteltynä taulukossa 8 sivulla 29. Vanhempien vastaukset olivat yhteneviä lähes 

kaikissa lomakkeen kysymyksissä. Täysin samaa mieltä vanhemmat olivat lastensa 

hymyilemistä, sillä kukaan vanhemmista ei antanut lapselleen pistettä kohdassa, joka 

käsitteli sosiaalista hymyä. Vain kohdat seitsemän ja yhdeksäntoista jäivät alle 80 

prosentin eli niissä oli havaittavissa hieman eroavaisuutta. 

Vaikka vanhempien vastaukset olivatkin hyvin yhteneväisiä, isät antoivat kuitenkin 

enemmän pisteitä kuin äidit lähes kaikissa kysymyksissä. Äidit antoivat enemmän 

pisteitä vain lapsen tunteiden ilmaisuun, etusormella osoittamiseen ja 

mielikuvitusleikkeihin liittyvissä kysymyksissä.  
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Taulukko 7. Isän ja äidin vastausten yhteneväisyydet ESAT-seulan mukaan 

ESAT                  Äiti                    Isä Yhteneväisyys 

N=470 kyllä 

% (n) 

ei 

% (n) 

kyllä 

% (n) 

ei 

% (n) 

% of 

agreement 

1.Onko lapsellasi 

erilaisia mielenkiinnon 

kohteita? 

91 (423) 9,0 (42) 89,1 (35i) 10,9 (43) 85,1 

2. Osaako lapsesi 

leikkiä leluilla 

monipuolisesti? 

 

91,6 (426) 8,4 (39) 91,3 (356) 8,7 (34) 90,4 

3. Onko 

tunteidenilmaisu 

tarkoituksenmukaista? 

97,0 (447) 14 (3,0) 93,0 (359) 7,0 (27) 91,0 

4. Reagoiko lapsesi 

normaalisti 

aistiärsytykseen? 

99,6 (467) 0,4 (2) 99,5 (392) 0,5 (2) 99,5 

5. Näetkö helposti 

lapsen kasvoista miltä 

hänestä tuntuu? 

99,6 (464) 0,4 (2) 99,7 (392) 0,3 (1) 99,5 

6. Saatko lapseesi 

helposti 

katsekontaktin? 

99,8 (467) 0,2 (1) 99,5 (392) 0,5 (2) 99,2 

7. Kun lapsesi on 

jätetty hetkeksi yksin, 

yrittääkö kiinnittää 

huomiosi? 

77,0 (348) 23,0 

(104) 

 64,5 (247) 35,5 (136) 68,8 

8. Onko lapsellasi 

kaavamaisia/toistavia 

liikkeitä? 

95,1 (445) 4,9 (23) 90,8 (356) 9,2 (36) 92,8 

9. Tuoko lapsesi oma-

aloitteisesti esineitä? 

92,3 (431) 7,7 (36) 91,8 (360) 8,2 (32) 90,5 

10. Osoittaako 

kiinnostusta toisiin 

ihmisiin? 

99,8 (466) 0,2 (1) 99,2 (390) 0,8 (3) 99,0 

11. Pitääkö lapsesi 

hellimisestä? 

99,4 (463) 0,6 (3) 99,2 (391) 0,8 (3) 99,0 

12. Hymyileekö lapsesi 

sinulle/muille? 

100 (469) - 100 (394) - 1 

13. Leikkiikö lapsesi 

mielellään toisten 

kanssa? 

99,6 (465) 0,4 (2) 98,7 (388) 1,3 (5) 98,2 

14. Reagoiko lapsesi, 

kun hänelle puhutaan? 

 

100 (469) - 99,7 (392) 0,3 (1) 99,7 

15. Ilmaiseeko lapsesi 

itseään puhumalla/ 

jokeltelemalla? 

99,1 (462) 0,9 (4) 96,7 (377) 3,3 (13) 96,4 

16. Seuraako lapsesi 

katsettasi nähdäkseen 

osoittamasi asian? 

94,5 (437) 5,4 (25) 94,4 (368) 5,6 (22) 90,9 

17. Osoittaako lapsesi 

eutsormellan 

näyttääkseen jotain? 

85,7 (397) 14,3 (66) 85,8 (333) 14,2 (55) 89,8 

18. Osoittaako lapsesi 

etusormellaan 

pyytääksen jotain? 

76,3 (357) 23,2 

(108) 

80,8 (312) 19,2 (74) 83,5 

19. Leikkiikö lapsesi 

mielikuvitusleikkejä? 

45,5 (204) 54,5 

(244) 

46,3 (175) 53,7 (203) 73,9 
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4.3 Vanhempien ja terveydenhoitajien vastaukset 

 

Poimin ESAT-seulasta sekä terveydenhoitajan lomakkeesta toisiaan vastaavia 

kysymyksiä, joiden avulla vertailin vanhempin ja terveydenhoitajien vastausten 

yhteneväisyyttä (taulukko 8). Yhteneväisyyksien vertailuun käytin yhteneväisyys-

prosenttia.  

Taulukko 8. Vanhempien ja terveydenhoitajien myönteisten vastaukset sekä  vastausten 

yhteneväisyys 

Kysymykset 

 

ESAT, äiti 

% (n) 

ESAT, isä 

% (n) 

terveydenhoitaja 

% (n) 

yhteneväisyys 

% 

äiti           isä 

Kasvojen 

ilmeikkäät (ESAT 5, 

terv. h. 9.3) 

99,6 (464) 99,7 (392) 98,2 (446) 97,7            98,1 

Lapsella hyvä 

katsekontakti 
(ESAT 6, terv. h. 

1.1.1)  

99,8 (467)  99,5 (392) 

 

99,8 (458) 99,5            99,4 

Lapsi on 

kiinnostunut 

muista ihmisistä 
(ESAT 10, terv. h. 6.2)  

99,8 (466)  99,2 (390)  99,3 (454)  99,1           98,4 

Hymyilee muille 

ihmisille (ESAT 12, 

terv. h. 2.2) 

100 (469)  100 (394) 90,5 (410)  98.9            98,9 

Reagoi puheeseen 
(ESAT 14, terv. h. 4) 

100 (469) 99,7 (392) 100 (450) 

 

 

 

100             99,7 

Katsoo osoitettuun 

kohteeseen (ESAT 

16, terv. h. 7.1) 

94,6 (437)  99,4 (368) 95,6 (435)  90,8            91,2 

 

Vanhempien ja terveydenhoitajien vastaukset olivat erittäin yhteneväiset, sillä kaikista 

kohdista tuli yhteneväisyysprosentiksi yli 90. Kolmessa kysymyksessä (katsekontakti, 

kiinnostus muihin ihmisiin ja puheeseen reagoiminen) äidin ja terveydenhoitajan 

vastaukset olivat yhteneväisempiä kuin isän ja terveydenhoitajan. Täysin samaa mieltä 

äidit ja terveydenhoitajat olivat lasten puheeseen reagoimisesta, johon kaikki vastasivat 

sataprosenttisesti kyllä. 
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4.4 Vastasyntyneisyyskauden ja ympäristön riskitekijät autismikirjon suhteen  

 

Taulukossa 9 on esitelty äidin iän vaikutukset vanhempien antamiin pisteisiin ESAT-

seulassa. Eniten yli kolme pistettä antoivat 26–30-vuotiaat äidit. Vain yksi yli 40-

vuotias äiti vastasi ei useampaan kuin kolmeen kohtaan ESAT-seulassa, mutta 

suhteellinen osuus tässä ryhmässä nousee kuitenkin kaikkein suurimmaksi.  

 

Taulukko 9. Seularajan ESAT:ssa (≥3 pistettä) ylittäneiden määrä suhteessa äidin ikään 

 

Äidin ikä äiti (N=465) isä (N=391) 

 ≥ 3 % (n) ≥ 3 % (n) 

17–20  0,0 (0) 12,5 (2) 

21–25 1,2 (1) 6,1 (4) 

26–30  5,0 (8) 2,8 (4) 

31–35  2,6 (4) 3,1 (4) 

36–40  0,0 (0) 6,5 (2) 

41–45  8,3 (1) 20,0 (2) 

 

 

Vanhempien vastausten perusteella joka ikäryhmästä jatkoseuloutui lapsia tasaisesti, 

joten äidin iällä ei näyttäisi olevan vaikutusta.   

 

Taulukoissa 10 ja 11 on verrattu vanhempien koulutusta heidän antamiinsa pisteisiin 

ESAT-seulassa. Koulutusryhmistä mikään ei erottunut selvästi, vaan jokaisesta 

ryhmästä jatkoseuloutui lapsia. 

 

Taulukko 10. Seularajan ESAT:ssa (≥3 pistettä) ylittäneiden määrä suhteessa äidin 

koulutukseen 

 

Äidin koulutus  äiti (N=460) isä (N=387) 

 ≥ 3  % (n) ≥ 3  % (n) 

Peruskoulu 6,1 (2) 3,6 (1) 

2. asteen koulutus 3,1 (8) 4,8 (10) 

Ammattikorkea 2,4 (2) 2,9 (2) 

Yliopisto 2,2 (2) 6,0 (5) 
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Taulukko 11. Seularajan ESAT:ssa (≥3 pistettä) ylittäneet suhteessa isän koulutukseen 

 

Isän koulutus  äiti (N=451) isä (N=385) 

 ≥ 3 % (n)  ≥ 3 % (n) 

Peruskoulu 2,9 (1) 0,0 (0) 

2. asteen koulutus 3,0 (9) 4,0 (10) 

Ammattikorkea 3,6 (2) 4,3 (3) 

Yliopisto 1,6 (1) 8,5 (5) 

 

Taulukossa 12 on esitelty vanhempien vastaukset suhteessa lapsen syntymähetken 

raskausviikkoihin. Tutkimuksessa ei ollut mukana ennen 32. raskausviikkoa syntyneitä 

eli hyvin tai erittäin ennenaikaisina syntyneitä lapsia, vaan Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen [THL], (2010) määritelmän mukaisesti vain lievästi ennenaikaisia.  

Taulukko 12. Seularajan ESAT:ssa (≥3 pistettä) ylittäneiden määrä suhteessa 

raskausviikkoihin 

Raskausviikot äiti (N=429) isä (N=359) 

 ≥ 3 % (n) ≥ 3 % (n) 

ennenaikainen  

(32-36+6 rvk) 

0,0 (0) 0,0 (0) 

normaali (37 tai yli 

rvk) 

3,4 (14) 4,9 (17) 

 

Yksikään ennenaikaisena syntyneistä lapsista ei saanut yli kolmea pistettä. 

Normaalipainoisilla lapsillakin suhteelliset osuudet olivat hyvin pieniä, alle viisi 

prosenttia. 

 

Taulukossa 13 on verrattu pienipainoisena ja normaalipainoisena syntyneitä lapsia 

vanhempien antamiin ESAT-pisteisiin. Painoluokat on on otettu THL:n tilastoraportista 

(2010). Lapset painoivat syntyessään 1820-5560 grammaa, joten joukossa oli vain 

pienipainoisina (1500-2500 g) ja normaalipainoisina syntyneitä lapsia (THL, 2010).  
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Taulukko 13. Seularajan ESAT:ssa (≥3 pistettä) ylittäneiden määrä suhteessa 

syntymäpainoon 

Syntymäpaino Äiti (N=462) Isä (N=389) 

 ≥ 3 % (n) ≥ 3 % (n) 

Pienipainoinen 

 (<2500g) 

9,1 (1) 0,0 (0) 

Normaali 

(>2500g) 

2,9 (13) 4,7 (18) 

 

Apgar-pisteitä annetaan minuutin (apgar 1), viiden minuutin (apgar 2) ja 10-15 

minuutin (apgar 3) ikäiselle lapselle (Jalanko, 2009). Lapsi saa pisteitä viideltä osa-

alueelta 0-2 eli maksimipistemäärä on 10. Osa-alueita ovat ihonväri, hengitys, 

lihasjänteys, ärtyneisyys ja sydämen syke. Taulukossa 14 on esiteltynä apgar-pisteet 

suhteessa vanhempien antamiin ESAT-pisteisiin. Yksikään lapsista (n=5), jonka apgar-

pisteet olivat heikot (1-5) ei ylittänyt seularajaa ESAT-lomakkeen perusteella.  

 

Taulukko 14. Seularajan ESAT:ssa (≥3 pistettä) ylittäneiden määrä suhteessa apgar-

pisteisiin 

Apgar 1-3 Äiti (N=438) Isä (N=372) 

 ≥ 3 % (n) ≥ 3 % (n) 

1-5 0,0 (0) 0,0 (0) 

6-10 2,9 (13) 4,6 (17) 

 

  

Taulukossa 15 on vertailtu pään ympärysmitan ja ESAT-pisteiden suhdetta. Lapsen  

keskimääräinen päänympärys on 35 senttimetriä lapsen syntyessä (Hermanson, 2012), 

joten luokat on jaoteltu vain yli tai alle 35 senttimetriin. 

 

 

Taulukko 15. Seularajan ESAT:ssa (≥3 pistettä) ylittäneiden määrä suhteessa 

päänympärysmittaan syntymähetkellä 

 

Päänympärys  Äiti (N=439) Isä (N=390) 

 ≥ 3 % (n) ≥ 3 % (n) 

alle 35 cm 1,1 (5)  1,3 (5) 

 ≥ 35 cm 1,6 (7)   3,3 (13) 

   

 

Taulukossa 16 (s. 34) ovat näkyvillä vanhempien antamat pisteet ESAT:ssa suhteessa 

tehohoidon tarpeeseen synnytyssairaalassa heti syntymän jälkeen. Erityishoidolla 
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tarkoitetaan tässä tutkimuksessa esimerkiksi tehohoitoa,  sinivalohoitoa, 

antibioottikuuria, lämpökaappia, matalan verensokerin hoitoa ja sydäntutkimuksia, jotka 

on toteutettu heti syntymän jälkeen. 

 

Taulukko 16. Seularajan ESAT:ssa (≥3 pistettä) ylittäneiden määrä suhteessa 

tehohoidon tarpeeseen  

 

Tarvitsiko lapsi 

vastasyntyneenä  tehohoitoa 

synnytyssairaalassa?  

Äiti (N=464)          Isä N(=390) 

 ≥ 3 % (n) ≥ 3 % (n) 

kyllä 4,0 (5) 4,4 (5) 

ei 2,7 (9) 4,7 (13) 

 

Sekä tehohoitoa tarvinneista että ei-tarvinneista ryhmistä jatkoseuloutui lapsia, joten 

tehohoidon tarve ei ollut merkittävä tekijä tässä tutkimuksessa. 
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5 POHDINTA 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, mitkä kysymykset seuloivat parhaiten 

autismikirjon suhteen riskilapsia ja kuinka yhteneväisiä vanhempien vastaukset olivat 

ESAT-seulassa. Sen lisäksi vertailin vanhempien ESAT-vastauksia ja 

terveydenhoitajien yksivuotisneuvolan arvioinnista niitä osia, joille löytyivät vastineet 

ESAT-lomakkeesta. Tarkoitukseni oli siten selvittää vanhempien ja terveydenhoitajien 

vastausten yhteneväisyyttä. 

Tutkimuksessani selvitin myös vaikuttavatko aiempien tutkimusten perusteella todetut, 

autismikirjon esiintymiseen liittyvät, vastasyntyneisyyskauden ja ympäristön riskitekijät 

jatkoseuloutumiseen. Näitä olivat äidin ikä, vanhempien koulutus, syntymäpaino ja 

raskausviikot, apgar-pisteet, päänympärysmitta ja tehohoidon tarve. 

 

5.1 Tutkimustulosten arviointi 

 

ESAT-seulan avulla jatkotutkimuksiin seuloutui (sai ≥3 pistettä)  yhteensä 29 lasta. 

Parhaiten lapsia seuloivat ESAT-lomakkeen kohdat, jotka käsittelivät lapsen 

kiinnostuksen kohteita ja leikkitaitoja sekä tunteiden ilmaisua. Swinkelsin ja muiden 

(2006) tutkimuksessa havaittiinkin, että etenkin kiinnostuksen kohteiden rajoittuneissus, 

tunteiden ilmaisun puuttellisuus ja leikin yksinkertaisuus olivat riskilapsia parhaiten 

seulovia piirteitä.  

Muita herkästi jatkoseulovia kohtia olivat tässä tutkimuksessa lapsen sosiaalisuuden ja 

tarkkaavuuden ongelmat sekä stereotyyppinen käyttäytyminen. Nämä ovat myös 

muiden tutkimusten valossa osoittautuneet autismiin merkittävästi liittyviksi piirteiksi 

(Dietz ym., 2006; Nickl-Jockschat & Michel, 2010; Swinkels ym., 2006). 

Kohta seitsemän, joka käsittelee lapsen pyrkimystä kiinnittää vanhemman huomio 

jäätyään yksin, tuotti ylivoimaisesti eniten pisteitä sekä seulotuneiden että ei-

seuloutuneiden kohdalla. Tämä voi johtua kysymyksen monitulkintaisuudesta. Toiset 

vanhemmat voivat ajatella, että kysymyksessä haetaan vastausta siihen, pystyykö lapsi 

olemaan yksin hetken aikaa ja toiset, että kysymys on siitä, kykeneekö lapsi 

kiinnittämään vanhemman huomion jollakin tavalla jäädessään yksin.  
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Kysymysten tilastollisen merkitsevyyden määrittämistä hankaloittaa vastaamatta 

jättäminen. Isät jättivät koko seulan osalta useammin vastaamatta, mikä vaikuttaa 

vastaustuloksiin. Vastaamatta jättäminen määrä saattaa johtua siitä, että vanhempien oli 

vaikea ymmärtää kysymyksiä tai eivät osaa vastata vain kyllä tai ei. Vanhemmat myös 

täyttivät ESAT-lomakkeen ilman ulkopuolista asiantuntija-apua, kun Dietzin ja muiden 

(2006) tutkimuksessa ESAT täytettiin 1,5-tuntisen kotikäynnin yhteydessä psykologin 

kanssa. Dumont-Mathieun ja Feinin (2005) tutkimuksessa todettiin, että vanhempien oli 

myös vaikea arvioida lapsensa taitoja, koska he eivät tienneet, mitä taitoja lapsen pitäisi 

tietyssä iässä osata. Tässä tutkimuksessa isät olivat kuitenkin jättäneet vastaamatta 

yksittäisiin kysymyksiin huomattavasti useammin kuin äidit, ja he olivat myös jättäneet 

todennäköisemmin lomakkeita lähettämättä.  

Kaikista vaikeinta isien oli vaikea vastata kysymykseen lapsen mielikuvitusleikeistä ja 

vastaamatta jättikin 19,6 prosenttia isistä. Useat isät jättivät myös vastaamatta kohtaan, 

jossa selvitettiin lapsen huomionkiinnittämiskykyä. Myös äidit jättivät hieman 

useammin vastaamatta näihin kysymyksin, ja tuloksissa oli myös paljon vaihtelua. 

Tämä saattaa johtua siitä, että tutkimuksen lapset ovat vasta noin vuoden ikäisiä, joten 

mielikuvitusleikkejäkin on vaikea arvioida. Toisaalta vanhemmat eivät välttämättä 

tienneet mitä kaikkia leikkejä mielikuvitusleikeillä tarkoitetaan, vaan saattoivat yhdistää  

sen esimerkiksi juonelliseen kotileikkiin, joka on jo huomattavasti monimutkaisempi 

mielikuvitusleikki kuin esimerkiksi yksinkertainen nuken syöttäminen (Goldstein, 

2012). 

Vanhempien vastauksista enemmän lapsia jatkoseuloutui isän vastausten perusteella. 

Tämä saattaa johtua siitä, että äidit näkevät lapsiaan enemmän ollessaan näiden kanssa 

kotona kuin isät. Myös aiemmassa tutkimuksissa on havaittu, että etenkin äitien 

havainnot ennustavat todella hyvin myöhempää kehitystä (Asendorpf, 1990). Tämän 

vuoksi isät eivät välttämättä ole tietoisia kaikista lapsen kehityspiirteistä, sillä ne eivät 

etenkään yksivuotiaalla ilmene joka tilanteissa.  

Isien ja äitien vastauksien yhteneväisyyttä on vaikea arvioida, sillä isien vastauksia on 

lähes sata vähemmän kuin äitien, eikä voida arvioida millaisia vastauksia he olisivat 

antaneet. Vain kahden lapsen kohdalla molemmat vanhemmat antoivat lapselleen yli 3 

pistettä kohdista 1-14, joten täysin samalla tavalla vanhemmat eivät näe ainakaan 

lastensa ongelmia ja taitoja. Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että 
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vanhempien näkemykset lapsesta ovat hyvin yhteneväiset (Pauli-Pott ym., 2003; 

Mangelsdorpf ym., 2000).  

Vanhempien vastaukset terveydenhoitajien kanssa olivat kuitenkin erittäin yhteneviä ja 

yhteneväisyysprosentti olikin yli 90 jokaisessa kohdassa. Samanlaisia tuloksia on saatu 

myös Dereun tutkimusryhmineen (2012) tekemästä tutkimuksesta. Bransonin, Vigilin ja 

Binghamin (2008) mukaan terveydenhoitajien tulokset olisivat luotettavempia, koska he 

pystyvät vertailemaan samalla tasolla olevia lapsia keskenään helpommin kuin 

vanhemmat ja he tietävät mitä taitoja lapsen pitäisi jo osata.  

Vaikka vastausten yhteneväisyysprosentti olikin yli 90, kysymysten eroavaisuuset 

saattavat väärentää tuloksia hieman. ESAT-seulassa esimerkiksi kysytään hymyileekö 

lapsi vanhemmilleen tai muille ihmisille ja terveydenhoitajanlomakkeessa kysymys 2.2 

on sosiaalisesta hymystä tutkijan kanssa. Kaikki vanhemmat kokivat, että heidän 

lapsensa hymyili, kun taas terveydenhoitajien mielestä kaikki lapset eivät hymyilleet. Se 

voi johtua kysymyksen asettelusta, sillä ESAT:ssa kysytään vanhemmille 

hymyilemisestä, kun taas terveydenhoitajan lomakkeessa hymyileekö lapsi vieraalle 

ihmiselle eli tutkijalle. Myös aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että tutkijat eivät näe 

käyntinsä aikana lapsen kaikkia taitoja ja siksi vanhemman havainnot ovat 

luotettavampia (Schmitz ym., 2003). 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös vaikuttavatko aiemmissa tutkimuksissa 

määritetyt riskitekijät jatkoseuloutumiseen ESAT-menetelmästä. Aiemmin määritettyjä 

riskitekijöitä olivat äidin yli 35 vuoden ikä, vanhempien matala koulutustaso, pieni 

päänympärys syntymähetkellä, erittäin ennenaikaisena tai pienipainoisena syntyminen, 

syntymän jälkeinen tehohoidon tarve ja matalat apgar-pisteet (Aylward ym., 2002; 

Dall’Oglio ym., 2010; Indredavik ym., 2010; Johnsson ym., 2009; Plauché Johnson 

ym., 2009; Maimburg & Vaeth, 2006).  

Tutkimuksen mukaan yksikään ennalta määritetty tekijä ei lisännyt jatkoseuloutumisen 

todennäköisyyttä. Yli 35-vuotiaita äitejä oli tässä tutkimuksessa 49, mutta vain heidän 

neljä lastaan jatkoseuloutui vanhempien vastausten mukaan. Aiemmissa tutkimuksissa 

on kuitenkin todettu äidin yli 35 vuoden iän lisäävän riskiä autismikirjoon (Buchmayer 

ym., 2009).  Myös vanhempien matalan koulutustason on aiemmissa tutkimuksissa 

havaittu lisäävän riskiä autismikirjon oireyhtymiin (Buchmayer ym., 2009; Dall’Oglio 

ym., 2010), mutta tässä tutkimuksessa senkään ei havaittu vaikuttavan 



38 
 

jatkoseuloutumiseen. Vanhempien, joiden koulutustaso oli peruskoulu tai 2. asteen 

koulutus, lapsista jatkoseuloutui jommankumman vanhemman vastauksen perusteella 

alle kymmenen prosenttia. 

Pienipainoisuuden ja ennenaikaisuuden yhteys on havaittu tutkimuksissa vain erittäin 

ennenaikaisina tai pienipainoisina syntyneillä, joita tässä tutkimuksessa ei ollut yhtään 

(Dall’Oglio ym., 2010; Indredavik ym., 2004; Johnsson ym, 2009; O’Shea ym., 2009). 

Pienipainoisina syntyneitä lapsia oli vain kymmenen ja ennenaikaisina syntyneitä 

kaksitoista, joista yksikään ei saanut yli kolmea pistettä ESAT-seulassa. 

Ennenaikaisinpana syntynyt lapsi oli syntynyt viikolla 34 ja painoi 1820 grammaa eli 

hänkin oli reilusti yli erittäin pienipainoisen sekä erittäin ennenaikaisena syntyneen 

lapsen rajasta (THL, 2010). Seuloutumattomuus voi johtua juuri näiden pienimpien ja 

ennenaikaisimpien lasten puutteesta. 

Heikkojen apgar-pisteiden ja jatkoseuloutumisen välillä ei myöskään ollut korrelaatiota 

toisin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa (Glasson ym., 2004; Indredavik ym., 2010). 

Tämän tutkimuksen lapset saivat hyviä apgar-pisteitä ja alle kuusi pistettä saaneita oli 

äärimmäisen vähän. Näistä lapsista yksikään ei saanut yli kolmea pistettä ESAT-

seulasta, joka voi johtua aineiston vähyydestä sekä suhteellisen hyvistä apgar-pisteistä. 

Keskimääräinen päänympärys on 35 senttimetriä lapsen syntyessä (Hermanson, 2012) 

ja aikaisempien tutkimusten mukaan autismikirjon lapsilla on tätä pienempi 

päänympärys heidän syntyessään (Courchesne, Carper & Akshoomoff, 2003; 

Dementieva, Vance & Donnelly, 2005). Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu 

pienen päänympäryksen ja jatkoseuloutumisen yhteyttä. 

Syntymänjälkeisen tehohoidon ja ESAT-pisteiden välillä ei myöskään ollut tilastollista 

yhteyttä tässä tutkimuksessa. Vanhemmat saattavatkin suhtautua lapsen kasvuun 

vähemmän kriittisesti mikäli alkuvaiheissa on ollut suuria ongelmia. Myös 

varhaisvaiheen hoito kehittyy jatkuvasti, joka pienentää riskiä kehitysongelmiin. Myös 

tehohoidon pituudella on merkitystä, sillä aikaisempien tutkimusten mukaan pitkittynyt 

tehohoito lisää riskiä autismikirjon oireyhtymiin (Glasson ym., 2004; Indredavik ym., 

2010; Larsson ym., 2005; Maimburg & Væth, 2006). Tässä tutkimuksessa tehohoidon 

pitutta ei kuitenkaan tarkemmin määritelty. Tehohoidossa olleita lapsia oli melko 

paljon, joten tuloksia voidaan pitää luotettavempina kuin muiden riskitekijöiden 

kohdalla. 
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5.2 Tutkimuksen toteuttamisen ja luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimusaineisto kerättiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta ja se koostui 

470 perheestä. Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena: ensimmäisessä vaiheessa 

vanhemmat täyttivät  ESAT-seulontalomakkeen ja toiseen vaiheeseen osallistuivat vain 

ne lapset, jotka olivat saaneet ESAT-lomakkeesta vähintään kolme pistettä. 

ESAT-seulalla on korkea spesifisyys (0.99) ja se pystyy erottelemaan normaalin ja 

epänormaalin kehityksen toisistaan sekä lievätkin autismikirjon piirteet (Dietz ym., 

2006). Se ei kuitenkaan erottele epänormaalin kehityksen tyyppejä eli sillä on matala 

sensitiivisyys (0.23) (Groen, Swinkels, van der Gaag & Buitelaar, 2007; Swinkels ym., 

2006). Tämä aiheuttaa paljon vääriä positiivisia tuloksia eli jatkotutkimuksiin 

seuloudutaan muistakin häiriöryhmistä kuin autismikirjon ryhmästä (Dietz ym., 2006).  

Cronbahin alpha-kerroin koko 19-kohtaisesta seulasta oli vain 0.542, kun korkein 

mahdollinen kerroin on 1. Se tarkoittaa, että kysymykset eivät ole keskenään 

johdonmukaisia eli reabiliteetti on heikko. Cronbahin alpha 14-kohtaiselle lomakkeelle 

oli vain 0.244 eli kysymykset 1-14 mittaavat samaa asiaa huonosti. Kohtien 15-19 

reabiliteetti olisi parempi (0.597), vaikka sekin jää heikoksi. 14-kohtaisen lomakkeen 

käyttöä perustellaan Swinkelsin ja muiden (2006) tutkimuksessa sensititiivisyyden 

parantamisella, mutta silloin jätetään pois paljon etenkin pikkulapselle tyypillisiä 

kehitysmerkkejä, kuten sormella osoittaminen ja katseella seuraaminen toisen 

osoittamaa asiaa. Sormella osoittamisen puuttuminen 15 kuukauden iässä ja jaetun 

tarkkaavuuden puutteet 12 kuukauden iässä ovatkin huolestuttavia piirteitä ja liittyvät 

usein autismikirjon oireyhtymiin (Barbaro ym., 2011; Swinkels ym., 2006). Myös 

jokeltelun puuttuminen kahdeksan kuukauden iässä voi merkitä kehityksellistä 

poikkeamaa, joten on outoa, että nämä kaikki kohdat jätettiin pois tästä lomakkeesta 

(Barbaro  ym., 2011; Zwaigenbaum ym., 2009). Kohdassa 19 kysyttiin leikkiikö lapsi 

koskaan mielikuvitusleikkejä, joka saattaa olla ainoa asia, joka erottaa autismikirjon 

lapsen normaalisti kehittyneestä yksivuotiaasta (Barbaro ym., 2011; Gillberg ym., 

1990). Gillbergin ja muiden (1990) tutkimuksen mukaan vaikeudet leikkimisessä 

olisivat jopa selvin piirre autismikirjon häiriöstä noin vuoden ikäisillä lapsilla. 

Autismikirjon lapset saattavat leikkiä toiminnallisia leikkejä, kuten pikkuautoilla 

ajamista, mutta eivät spontaaneja tai mielikuvitusta vaativia, kuten nuken syöttämistä 
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muovilusikalla (Barbaro ym., 2011). Toisaalta leikkiä käsitellään myös lomakkeen 

ensimmäisessä kohdassa, jossa puhutaan karkeasti vain monipuolisisista leikkitaidoista. 

Jos kohdat 15-19 olisi otettu huomioon, isien lomakkeiden perusteella olisi seuloutunut 

88 lasta enemmän ja äitien lomakkeiden perusteella 90 enemmän. Tämä olisi lisännyt 

väärien positiivisten mahdollisuutta, mutta myös mahdollisten kehitysviivästymien 

havaitsemista jatkotutkimuksissa. 

Vanhemmat täyttivä ESAT-testin, joten lomakkeita jäi paljon palauttamatta. Sen lisäksi 

palautetut lomakkeet sisälsivät tyhjiä kohtia tai epäselvästi merkittyjä rasteja, joten niitä 

ei voinut käyttää. Vanhempien vastaukset olivat myös erittäin subjektiivisia ja niihin 

saattoi liittyä halu peitellä lapsen heikkoja taitoja. Toisaalta aiemmissa tutkimuksissa 

(Asendorpf, 1990; Pauli-Pott ym., 2003; Schmitz ym., 2001) on todettu, että etenkin 

äidin havainnot taaperoikäisestä lapsesta ennustivat hyvin myöhempää kehitystä ja 

olivat luotettavempia kuin tutkijoiden tekemät havainnot. 

Terveydenhoitajat palauttivat lomakkeita todella paljon, mutta hekin olivat jättäneet 

lomakkeisiin tyhjiä kohtia, joka vaikeuttaa paljon kokonaiskuvan havaitsemista, sillä ei 

tiedetä, ovatko vastaukset tyhjiä, koska terveydenhoitaja ei ole ymmärtänyt kysymystä 

vai koska piirrettä ei ole esiintynyt neuvolakäynnillä. Kuten Schmitzin ja hänen 

tutkimusryhmänsä (2001) tutkimuksessakin todettiin, terveydenhoitajat tekevät arvionsa 

lapsesta lyhyessä ajassa, joten kaikki piirteet eivät tule välttämättä lapsessa esiin ja 

voivat vääristää kuvaa, vaikka terveydenhoitajat olisivatkin täyttäneet lomakkeen 

tarkasti.  

Tässä aineistoissa kaikki lapset olivat yli 14 kuukautta, joten ESAT-menetelmä toimi 

hyvin. Jatkotutkimuksissa ei kuitenkaan 29 seulotuneen lapsen kohdalla löydetty yhtään 

autismikirjon lasta, joten tarvittaisiin suurempi aineisto, sillä autismikirjon esiintyvyys 

on niin pieni. Myös taustalla vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen tarvittaisiin isompaa 

otosta. 

Kaikkia seuloutuneita lapsia perheineen ei saatu kutsuttua jatkotutkimuksiin, joten ei 

tiedetä onko jollakin näistä tutkimatta jääneistä lapsista autismikirjon oireyhtymä. 

Sugiyaman ja Aben (1989) tutkimuksessa havaittiin, että tutkimuksista kieltäytyneiden 

vanhempien lapset osoittivat seurantavaiheessa enemmän kehityksellisiä ongelmia kuin 

ne lapset, joiden vanhemmat olivat käyneet heidän kanssaan aktiivisesti tutkimuksissa.   
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5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Parhaiten autismikirjon riskilapsia seulovat ESAT-menetelmän kohdat, jotka 

käsittelevät lapsen mielenkiinnon kohteiden monipuolisuutta, kykyä monipuoliseen 

leikkiin, adekvaattia tunneilmaisua ja sen ennustettavuutta, kykyä kiinnittää 

vanhemman huomion, kaavamaisten liikkeiden esiintymistä ja oma-aloitteisuutta. Koko 

seulan osalta eniten pisteitä lapset saivat kohdista, jotka käsittelivät mielikuvitusleikkiä 

ja lapsen sormella osoittamista pyytämistarkoituksessa.  

Vanhempien vastaukset erosivat toisistaan vain kysymyksissä 7 (yrittääkö lapsesi 

kiinnittää huomiosi jäätyään hetkeksi yksin) ja 19 (leikkiikö lapsesi 

mielikuvitusleikkejä), joissa myös äitien ja isien vastausten sisäinen vaihtelu oli todella 

suurta. Useat isät olivat myös jättäneet nämä kohdat tyhjiksi. Isät kuitenkin näkevät 

hieman negatiivisemmin lapsensa kehityksen kuin äidit, sillä he antoivat herkemmin 

pisteitä lapsilleen.  

Vanhemmat ja terveydenhoitajat näkevät saman lapsen piirteet samalla tavalla. Täysin 

tarkkaa vertailua kysymyksistä ei kuitenkaan voi tehdä, sillä terveydenhoitajan 

lomakkeen ja ja ESAT-lomakkeen kysymykset eroavat jonkin verran toisistaan. 

Tutkittujen vastasyntyneisyyskauden ja ympäristön riskitekijöiden sekä korkeampien 

ESAT-pisteiden välillä ei löytynyt selvää yhteyttä. Toisaalta seuloutuneita lapsia on 

vain 29, joten tuloksia ei voida yleistää tai pitää kovin luotettavina. 

Jatkotutkimuksissa tarvittaisiin ehdottomasti isompi aineisto. Etenkin 

vastasyntyneisyyskauden ja ympäristön riskitekijöitä autismikirjon suhteen tutkittaessa, 

tarvittaisiin koehenkilöitä, joilla on jo diagnosoitu autismikirjon oireyhtymä, jotta 

saataisiin selville minkälaisia poikkeavuuksia sen taustalta löytyy. 

 

Autismin varhainen tunnistaminen olisi äärimmäisen tärkeää, jotta kuntoutus voitaisiin 

aloittaa varhaisessa vaiheessa ja mahdollisten kompensatoristen keinojen käyttöä 

ehkäistyä (Barbaro & Dissanayake, 2009). Tämä tutkielma antaa kuitenkin arvokasta 

tietoa siitä, että terveydenhoitajat ja vanhemmat näkevät lapsen kehityspiirteet hyvin 

samalla lailla ja mitkä kysymykset seulovat eniten riskilapsia ESAT:ssa. 
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Tutkimustulosten vahvistamiseen tarvittaisiin siis enemmän koehenkilöitä ja 

lomakkeiden puuttumista olisi kontrolloitava. ESAT-menetelmä nojautuu vanhempien 

aktiivisuuteen ja molempien näkemykset ovat tärkeitä, joten isien vastausprosenttia 

pitäisi saada suuremmaksi. Neuvolatarkastuksessa olisi hyvä olla mukana puheterapeutti 

tai psykologi, joka kertoisi tämän tutkimuksen tärkeydestä ja motivoisi molempia 

vanhempia täyttämään ESAT-lomakkeen. Toinen hyvä vaihtoehto olisi, että vanhemmat 

täyttäisivät lomakkeen heti neuvolakäynnillä terveydenhoitajien avustuksella, jotta 

voitaisiin myös keskustella seulontalomakkeen kysymyksistä. Molemmat vanhemmat 

eivät välttämättä kuitenkaan ole mukana tarkistuskäynnillä, joten toisen lomake voisi 

jäädä usein puuttumaan. Terveydenhoitajat palauttivat lähes puolet enemmän 

lomakkeita kuin vanhemmat, joten ehkä heidänkin vastauksensa pitäisi hyödyntää 

paremmin seulonnassa. 
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Liite 1. Early screening of Autistic Traits-lomake 

 

 

1. Onko lapsellasi erilaisiamielenkiinnon kohteita eikä esimerkiksi 

pääasiassavain autot ja napit? 

  

2. Osaako lapsesi leikkiä leluilla monipuolisesti (ei vain hypistelemällä, suuhun  

viemällä tai pudottelemalla niitä)? 

  

3. Kun lapsesi ilmaisee tunteitaan esimerkiksi itkemällä tai hymyilemällä,  

tapahtuuko se tarkoituksenmukaisissa tilanteissa, ja onko se ennakoitavissa? 

  

4. Reagoiko lapsesi normaalisti aistiärsytykseen, kuten kylmään, lämpöön, valoon,  

pimeään, kipuun tai kutitukseen? 

  

5. Näetkö helposti lapsen kasvoista, miltä hänesta tuntuu? 
  

6. Saako lapseesi helposti katsekontaktin? 
  

7. Kun lapsesi on jätetty hetkeksi yksin, yrittääkö hän kiinnittää huomiosi 

esimerkiksi itkemällä tai kutsumalla Sinua? 

  

8.Onko lapsellasi kaavamaisia, toistavia liikkeitä, kuten päänhakkaamista tai 

vartalon heijaamista? 

  

9. Tuoko lapsesi koskaan oma-aloitteisesti Sinnlle esineitä tai näyttääkö Sinulle 

jotakin? 

  

10. Osoittaako lapsesi olevansa kiinnostunut toisista lapsista tai aikuisista?   

11. Pitääkö lapsesi siitä, että häntä hellitään?   

12.Hymyileekö lapsesi koskaan Sinnlle tai muille ihmisille?   

13. Leikkiiko lapsesi mielellään toisten kanssa esimerkiksi kukkuu-leikkiä, 

polvella hyppyytystä tai keinuttamista? 

  

14. Kun lapsellesi puhutaan, reagoiko hän esimerkiksi katsomalla, kuuntelemalla, 

hymyilemällä, puhumalla tai jokeltelemalla? 

  

15. Ilmaiseeko lapsesi itseään joillakin sanoilla tai vaihtelevasti jokeltelemalla? 
  

16. Kun osoitat jotain, seuraako lapsesi katsettasi nähdäkseen, mita osoitat? 
  

17. Osoittaako lapsesi koskaan etusormellaan näyttääkseen kiinnostuksen kohdetta? 
  

18. Osoittaako lapsesi koskaan etusormellaan pyytääkseen jotakin? 
  

19. Leikkiikö lapsesi koskaan mielikuvitusleikkeja, esimerkiksi käyttää leikkikuppia 

ja -kannua kahvin tarjoilemiseen, tai esittääko hän muita kuvittelemiaan asioita? 
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Liite 2. Yksivuotiaiden havainnointilomake terveydenhoitajille 

Lapsen nimi: 

Syntymäaika: 

Vanhemman nimi: 

Vanhemman osoite: 

Vanhemman puhelinnumero: 

Lupa tutkimuskäyttöön (vanhemman allekirjoitus): 

Havainnoitsija: 

Tayttöpäivämäärä: 

 

Lomake on tarkoitettu terveydenhoitajien käyttöön yksivuotiaiden arvioimisen tueksi. Pyydämme Teitä 

täyttämään lomakkeen jokaisesta neuvolassa käyvästä yksivuotiaasta joko käynnin aikana tai sen 

jälkeen. Huom! Useiden väittämien vaihtoehdoista yksi tai useampivoi kuvata lasta – pyydämme Teitä 

täyttämään huolellisesti kaikki kohdat valitsemalla lasta kuvaavat kyllä- tai ei- vaihtoehdot. 

1. Lapsen katsekontakti KYLLÄ EI 

1.1. vanhempaan/huoltajaan   

1.1.1. luonteva, toistuva?   

1.1.2. jonkin verran poikkeava, 

miten?____________________________________ 

  

1.1.3. välttää katsekontaktia?   

1.2. tutkijaan:   

1.2.1. luonteva, toistuva?   

1.2.2. jonkin verran poikkeava, 

miten?____________________________________ 

  

1.2.3. välttää katsekontaktia?   

2. Vastavuoroinen/sosiaalinen hymy   

2.1. vanhemman/huoltajan kanssa?   

2.2. tutkijan kanssa?   

3. Vastavuoroista jokeltelua tai sanoja?   

4. Reagoiko lapsi omaan nimeensä?   

5. Vierastaminen: 

5.1. osoittaa ainakin lieviä vierastamisen merkkejä? 

  

5.2. hakee turvaa vanhemmaltaan uudessa tilanteessa?   

5.3 lähestyy varauksettomasti oudompaakin aikuista (Esim. 

rientää syliisi poikkeuksellisen tuttavallisesti)? 
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6. Osoittaako lapsi ikätasoisesti kiinnostusta: KYLLÄ EI 

6.1 uuteen paikkaan?   

6.2 läsnä oleviin ihmisiin?   

6.3 leluihin?   

6.4 poikkeavia tai outoja kiinnostuksenkohteita? (Esim. 

kiinnostuksen jumittuminen johonkin lelun yksityiskohtaan). 

  

7. Jaettu huomion/kiinnostuksen kohde:   

7.1. Katsoo aikuisen sormella osoittamaan kohteeseen? (Esim. 

lamppuun, kirjaan, kuvaan. Huom! Katseen ei tule kohdistua  

ainostaan aikuisen sormeen.) 

  

7.2.Osoittaa sormella tai kääntää katseensa huoneessa olevaan 

kohteeseen, kun vanhempi tai tutkija kysyy missä ko. kohde on? 

(Esim. ”Missä lamppu/äiti?”, ja lapsi osoittaa sormella lamppua/äitiä 

tai katsoo lamppuun/äitiin.) 

  

7.3. Pyrkii jollakin tavalla saamaan toisen henkilön huomion 

itseensä tai kiinnostuksensa kohteeseen? (Esim. koskettamalla 

toista, näyttämällä lelua, osoittamalla sormella, vuorovaikutukseen 

pyrkivällä ääntelylle). 

  

8. Lähtee mukaan ota-anna –leikkiin aikuisen kanssa:   

8.1. vastaanotolla?   

8.2. kotona?   

9. Ilmee, elekieli ja liikkeet:   

9.1. Ojentaa kädet osoittaakseen halauavansa syliin?   

9.2. Heiluttaa (hei hei) tai taputtaa käsiä yhteen (pyydettäessä,  

mallin mukaan)? 

  

9.3. Kasvot ilmeettömät?   

9.4. Epäadekvaatteja/outoja ilmetä? (Jos kyllä, lyhyt kuvaus): 

___________________________________________________ 

  

9.5. Outoa tai huolta herättävää liikehdintää (esim. heijaa itseään 

edestakaisin, lyö itseään, hakkaa päätään lattiaan tai seinään)? 

(Jos kyllä, lyhyt kuvaus): 

  

10. Poikkeavan voimakas tai välinpitämätön reagointi aistiärsykkeelle  

tai –ärsykkeille (esim. voimakas valo, kosketus, kipu)? (Jos kyllä, 

lyhyt kuvaus):  

  

11. Heräsikö vanhemman/huoltajan antamien esitietojen ja/tai 

tutkimushavaintojesi perusteella huolta: 

11.1. lapsen kehityksestä? 

  

11.2. lapsen fyysisestä kehityksestä?   

11.3. lapsen mielialasta, käyttäytymisrstä tai psyykkisestä 

terveydestä? 

11.4. lapsen ja vanhemman välisestä vuorovaikutuksesta? 

11.5. perheen psykososiaalisesta tilanteesta, kuten vanhempien  

jaksamisesta? 

 

 

 

 

 

12. Mahdollisten huolien lyhyt kuvaus: 

 

 

 

  


