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Tarkastelen kandidaatin tutkielmassani sosiaalisten taitojen tukemista lapsuusiän autismissa. Tutki-
mukseni tavoitteena on selvittää, mitä tarkoittaa lapsuusiän autismi, millaisia haasteita autistisilla 

lapsilla voi esiintyä sosiaalisissa taidoissa sekä kuinka heitä voidaan tukea näissä taidoissa. Käytän 

tutkimuksessani ajoittain autismikäsitettä, jolla viittaan lapsuusiän autismiin selkeyden vuoksi. 

Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa ensin olen luonut teoreettisen 

viitekehyksen määrittelemällä lapsuusiän autismin sekä sosiaalisten taitojen käsitteet. Tämän jälkeen 

olen tarkastellut tutkimuskirjallisuutta, joka käsittelee autistisen lapsen sosiaalisten taitojen ja vuo-

rovaikutuksen tukemista arjessa erilaisilla kuntoutusmenetelmillä. Tutkimusaineistoksi olen pyrkinyt 

valitsemaan mahdollisimman tuoretta, 2000-luvulla ilmestynyttä lähdekirjallisuutta. 

Erityispedagoginen tietämys sekä varhainen tuki korostuvat varhaiskasvatuksessa lapsiryhmien 

suurentumisen ja moninaistumisen myötä, minkä seurauksena näiden teemojen tutkimiselle on 

tarvetta. Lisäksi lapsuusiän autismin ja sosiaalisten taitojen yhteyksistä löytyy Suomessa melko 

vähän yhteen koottua, spesifiä tutkimusta, sillä aiemmat tutkimukset eivät ole juurikaan keskit-

tyneet pelkästään tähän näkökulmaan. Tutkimukseni avulla kasvattajat, vanhemmat sekä muut ai-

heesta kiinnostuneet saadaan tietoisemmiksi alle kouluikäisten autististen lasten sosiaalisista tai-

doista, jonka myötä he voivat hyödyntää tämän tutkimuksen materiaalia kasvatustehtävässään. 

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että autismi on elinikäinen, käyttäytymisen perusteella todettava 

kehityksellinen häiriö, jolla on neurologinen ja geneettinen tausta. Perustan lapsuusiän autismin 

käsitteelle on luonut Leo Kanner vuonna 1943, tosin nykyään Suomessa autismi voidaan diagnosoi-

da lapsella ICD-10 Tautiluokituksen mukaisesti. Lapsen poikkeava sosiaalinen käyttäytyminen kuul-

uu yleensä selvimpiin lapsuusiän autismin oireisiin, jonka takia vanhempien sekä kasvattajien olisikin 

hyvä tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä. Näihin taitoihin kuuluu sekä kielellisiä että ei kielellisiä 

taitoja, kuten kyky tehdä aloitteita sekä ylläpitää vastavuoroista vuorovaikutusta. Autistista lasta 

voidaan tukea arjen sosiaalisissa taidoissa ja vuorovaikutuksessa esimerkiksi mallittamalla tavoitelta-

vaa käyttäytymistä tai soveltamalla erilaisia kuntoutusmenetelmiä. Menetelmän valinnassa on tärkeä 

huomioida lapsen mielenkiinnonkohteet sekä persoonallisuus, jotta kuntoutus onnistuu. 
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1 JOHDANTO 

Tarkastelen tutkimuksessani sosiaalisten taitojen tukemista lapsuusiän autismissa. Tutki-

muskysymykseni ovat seuraavat: 1) Mitä tarkoittaa lapsuusiän autismi, 2) millaisia haastei-

ta autistisilla lapsilla voi esiintyä sosiaalisissa taidoissa sekä 3) kuinka näitä taitoja voidaan 

tukea alle kouluikäisillä, autistisilla lapsilla. Lapsuusiän autismi -käsitteellä tarkoitan tut-

kimuksessa alle kouluikäisiä, autistisia lapsia, joista käytän ajoittain myös autismi -

käsitettä selkeyden vuoksi. Sosiaaliset taidot taas käsitetään tässä tutkimuksessa kielellisik-

si ja ei-kielellisiksi taidoiksi, joiden avulla voidaan ylläpitää vastavuoroista vuorovaikutus-

ta (Poikkeus, Aro & Adenius-Jokivuori, 2014, 287).   

Autismi on esiintynyt minulle aina melko tuntemattomana, mutta samalla kiehtovana aihe-

alueena. Vaikka en ole arjessani törmännyt autismiin juurikaan, olen aina ollut tietoinen 

sen olemassaolosta. Pohtiessani kandidaatin tutkielmani aihetta jo edellisenä kesänä, huo-

masin ajatukseni ja mielenkiintoni ohjautuvan jatkuvasti autismin kirjoon ja siihen liitty-

vään kirjallisuuteen. Tutustuin aiheeseen jo silloin jonkin verran, mutta erityispedagogii-

kan sivuaineopinnot aloittaessani pääsin syvällisemmin perehtymään autismiin sekä luen-

noilla että kirjallisuuden avulla. Autismin kirjon laajuuden vuoksi halusin rajata tutkimuk-

seni koskemaan lapsuusiän autismia, sillä varhaiskasvatusikäisten lasten kasvun ja kehityk-

sen tukeminen kiinnostavat minua ja ovat tuttuja teemoja opintojenikin puolesta.  

Tietämykseni autismista ei ole yhtä laaja kuin lääketieteen ammattilaisella tai erityisopetta-

jalla, sillä varhaiskasvatuksen opinnoissani autismia tai muita kehityshäiriöitä ei ole käsi-

telty paljoakaan. Tämä onkin asettanut omat haasteensa tutkielman teolle, minkä vuoksi 

olen jättänyt autismin neurobiologisen taustan sekä käyttäytymisen laajemman määrittelyn 

vähemmälle. Koen kuitenkin, että yleistä tietämystä autismista voisi eri kasvatusaloilla 

lisätä, sillä tulevina varhaiskasvattajina tulemme ryhmäkokojen kasvamisen ja moninais-

tumisen myötä yhä todennäköisemmin kohtaamaan tilanteita, joissa erityispedagogista 

tietoa tarvitaan esimerkiksi autismin suhteen. Erityisesti varhaiskasvattajilla on etulyönti-

asema varhaisen tuen ja kuntoutuksen toteuttamisessa, joten heidän tietämystään autismista 

olisi tärkeää lisätä. Tutkimukseni vastaakin tähän tarpeeseen, sillä sen avulla kasvattajat ja 

vanhemmat saadaan tietoisemmiksi autististen lasten sosiaalisten taitojen tukemisesta ar-

jessa. 
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Haluan käsitellä autismia sosiaalisten taitojen näkökulmasta, sillä koen aiheen tärkeänä, ja 

näen juuri näiden taitojen luovan pohjan vuorovaikutukselle. Lapsiryhmät koostuvat hyvin 

erilaisista persoonista ryhmien laajenemisen ja moninaistumisen myötä, joten sosiaalisten 

taitojen oppiminen korostuu ryhmässä toimimisen ja elämän kannalta. On mm. havaittu, 

että sosiaalisella käyttäytymisellä on suuri vaikutus lasten vertaissuhteiden muodostumi-

seen, jolloin suosituimpia leikkikavereita ovat usein ystävälliset, avuliaat ja yhteistoimin-

nalliset lapset (Poikkeus, Aro & Adenius-Jokivuori, 2014, 293). Kuitenkaan kaikilla lapsil-

la sosiaaliset taidot eivät ole kovin vahvat tai muut asiat vaikeuttavat ystävyyssuhteiden 

muodostamista (Lyytinen, 1995, 137-138). Erityisesti autistisilla lapsilla sosiaaliset taidot 

ovat usein heikommalla tasolla, joten heillä näiden taitojen oppiminen korostuu (Kerola & 

Kujanpää, 2009, 37-38). Tutkimukseni vastaakin näihin haasteisiin tuomalla esille erilaisia 

kuntoutustapoja ja -menetelmiä, joiden avulla voidaan tukea jokaisen lapsen sosiaalisia 

taitoja riippumatta lapsen kehitystasosta tai muista taustoista. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että lapsuusiän autismi -diagnoosin lapsia voidaan tukea moni-

puolisesti heidän sosiaalisissa taidoissaan. Autistisille lapsille onkin kehitetty monenlaisia 

kuntoutusmenetelmiä ja -tapoja, joita voidaan soveltaa tavallisessa arjessa, kuten esimer-

kiksi AAC-menetelmää tai Portaat -varhaiskuntoutusohjelmaa. Menetelmiä voidaan hyö-

dyntää myös muilla kuin autistisilla lapsilla niiden monipuolisuuden vuoksi, joten varhais-

kasvattajat sekä vanhemmat voivat toteuttaa kuntoutusmenetelmiä joustavasti huomioiden 

lapsen tarpeet. Erilliset kuntoutusmenetelmät eivät ole kuitenkaan ainoita tapoja tukea au-

tistisen lapsen sosiaalista kehitystä, sillä sitä voidaan tukea myös pienemmin askelin, esi-

merkiksi ohjaamalla lasta sekä mallittamalla hänelle tavoiteltavaa käyttäytymistä (Kerola 

& Kujanpää, 2009, 35). 



3 

 

 

2 TUTKIELMAN TOTEUTUS 

Tutkielmani päätavoitteena on tarkastella sosiaalisten taitojen tukemista lapsuusiän autis-

missa. Selvitän tutkimuksessani, mitä tarkoittaa lapsuusiän autismi, millaisia haasteita au-

tistisilla lapsilla voi esiintyä sosiaalisissa taidoissa sekä kuinka näitä taitoja voidaan tukea 

alle kouluikäisillä, autistisilla lapsilla. 

Vuosien varrella autismitutkimus on lisääntynyt ja tietämys aiheesta kasvanut. Sosiaalisten 

taitojen yhteyksiä lapsuusiän autismiin on tarkasteltu muun autismitutkimuksen rinnalla, 

tosin tutkimukset eivät ole juurikaan rajautuneet vain tähän aihealueeseen vaan sivunneet 

sitä muun ohella. Koska olen kiinnostunut sosiaalisten taitojen yhteyksistä lapsuusiän au-

tismiin, valikoin tutkimuskirjallisuutta, jossa aihetta käsitellään mahdollisimman paljon. 

Työni kannalta tärkeimpiin suomalaisiin julkaisuihin kuuluu Seija Kankaan väitöskirja 

(2008), jossa hän tutkii autististen lasten leikkiä ja vuorovaikutusta. Myös Kerola, Kujan-

pää ja Timonen käsittelevät monipuolisesti autismia, sen diagnosoimista sekä erilaisia kun-

toutusmenetelmiä tieteellisissä julkaisuissaan, joita olen hyödyntänyt lähdemateriaalina 

(esim. Kerola & Kujanpää, 2009; Timonen, 2009). Sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuk-

sen osalta keskeisimpiä lähteitä ovat olleet mm. Siiskosen, Lyytisen sekä Aron julkaisut 

(esim. Aro & Siiskonen, 2014; Lyytinen, 2014). 

Valikoin tutkimukseeni jonkin verran ennen 2000-lukua ilmestyneitä alkuperäisteoksia 

niiden tieteellisen arvon vuoksi. Olen perehtynyt mm. Leo Kannerin tutkimuksiin, sillä 

Frithin (1989) mukaan (kuten viitattu Kangas, 2008, 36) Kanner on luonut yleisesti hyväk-

sytyt autismin klassiset ydinpiirteet sekä niiden kuvaukset. Lisäksi olen tutustunut mm. 

Frithin, Gillbergin sekä Happén julkaisuihin niiden tieteellisen painoarvon vuoksi (esim. 

Frith, 1989; Gillberg, 1999; Happe, 1994). Vanhempi tutkimuskirjallisuus toimii perustana 

tuoreemmille tutkimuksille, joita molempia hyödynnän tutkielmassani. 

Toteutan tutkimukseni kuvailevana, tarkemmin sanottuna narratiivisena kirjallisuuskat-

sauksena. Alun perin suunnitelmissani oli tehdä systemaattinen katsaus, mutta kirjoituspro-

sessin kuluessa huomasin, että tiedonhaku- ja kirjoittamisprosessini eivät vastanneet tämän 

katsauksen periaatteita. Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa kirjoittajalla on suurempi 

vapaus valita tutkimusaineistoa ilman suurempia raameja, jonka myötä voidaan luoda laa-

jempi kuva käsiteltävästä aiheesta (Salminen, 2011, 6-8).  Tämä kuvaa hyvin tutkielmani 

eri työvaiheita, sillä lähdemateriaalin etsintä, kirjoitusprosessi ja muut vaiheet eivät ajoit-
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tuneet vain tietyille ajanjaksoille tai tapahtuneet erityisen systemaattisessa järjestyksessä. 

Narratiiviselle kirjallisuuskatsaukselle on myös ominaista aiempien tutkimusten tiivistämi-

nen sekä ajantasaistaminen, jonka vuoksi sillä ei voida luoda varsinaista analyyttista tulosta 

(Salminen, 2011, 6-8). Tämä pätee tutkielmassani, sillä tavoitteenani on ollut koota yhteen 

aiheeseeni liittyvää tietoa useasta lähteestä niin, että lopputulos on selkeä ja helppolukui-

nen. 

Etsin tutkielman aiheeseen sopivaa lähdekirjallisuutta Oula Finnasta sekä Ebsco-, ProQuest 

Databases- ja ERIC-tietokannoista. Lisäksi löysin joitakin lähteitä tutkimalla aiempien 

tieteellisten julkaisujen lähdeluetteloita. Pyrinkin valitsemaan lähteitä, jotka vastaavat 

mahdollisimman hyvin tutkielmani aiheeseen sekä tutkimuskysymyksiin. Hain kirjallisuut-

ta suomen ja englannin kielen termeillä käyttämällä hakusanoina mm. “autismi”, “lapsuus-

iän autismi”, “sosiaaliset taidot”, “vuorovaikutus”, “autismikuntoutus”, “autism”, “early 

childhood” sekä “social skills development”. Varmistin lähdekirjallisuuden tieteellisyyden 

tutkimalla niiden tietoja Scopus -käyttöliittymän sekä Julkaisufoorumin Julkaisukanava-

haun avulla. Näiden avulla löysin vertaisarvioidut julkaisut sekä selvitin eri kustantajien ja 

kirjoittajien tieteellisen vaikuttavuuden. 

Tutkielmani alkaa johdannosta ja tutkielman toteutus -osioista, joissa kuvaan tutkimuksen 

aihetta ja syitä sen valinnalle sekä ylipäänsä tutkielman tekoprosessia. Tämän jälkeen kä-

sittelen teoreettisessa viitekehyksessä tutkielmani keskeisimpiä käsitteitä, kuten autismia 

sekä sosiaalisia taitoja. Autismin alakäsitteinä kuvaan Kannerin autisminäkemystä, autis-

min diagnosoimista Suomessa sekä autistista käyttäytymistä, sillä koen näiden kuvaavan 

parhaiten autismia eri näkökulmista. Sosiaalisten taitojen alakäsitteinä käsittelen esikielel-

listä, sanatonta sekä sanallista viestintää, jotta lukija saa monipuolisen kuvan näistä taidois-

ta. Käsittelen myös vuorovaikutusta sosiaalisten taitojen alakäsitteenä, sillä vuorovaikutuk-

sen käsite perustuu vahvasti edellä mainittuihin kielelliseen sekä ei-kielelliseen viestintään, 

joiden omaksuminen alkaa jo varhaislapsuudessa (Alijoki, 1998, 9-10). 

Tulososiossa käsittelen yleisimpiä kuntoutusmenetelmiä ja -tapoja, joilla voidaan tukea 

autistisen lapsen sosiaalisia taitoja sekä vuorovaikutusta. Olen jakanut tulososion kahteen 

osioon, joista ensimmäisessä käsittelen yleisiä tapoja tukea sosiaalisia taitoja sekä vuoro-

vaikutusta alle kouluikäisen autistisen lapsen arjessa. Selkeyden vuoksi käsittelen toisessa 

osiossa erilaisia, systemaattisemmin rakennettuja kuntoutusmenetelmiä, vaikka tiedostan, 

että niitä toteutetaan yhtä lailla autistisen lapsen tavallisessa arjessa. Näiden kuntoutusme-
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netelmien pääpaino on autistisen lapsen sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutuksen kehit-

tämisessä, jonka takia en perehdy tutkielmassani kuntoutusmenetelmiin, jotka painottuvat 

muun kehityksen tukemiseen. Tulososion jälkeen päätän tutkielman pohdintaosioon, jossa 

esitän omia johtopäätöksiä, ajatuksia tutkielman tekoprosessista sekä mahdollisia ideoita 

jatkotutkimukselle. 

Olen tutkielmassani pyrkinyt luomaan mahdollisimman monipuolisen kuvan autismista ja 

sen sosiaalisista taidoista kuitenkin pysytellen mahdollisimman objektiivisena. Tämän 

ohella luotettavuutta vahvistaa myös se, että olen valinnut tieteellisestä näkökulmasta luo-

tettavimmat ja relevanteimmat kuntoutusmenetelmät, jotka vastaavat tutkimukseni aihee-

seen sekä tutkimuskysymyksiin. Tätä vahvistaa myös se, että olen löytänyt melko paljon 

2000-luvun jälkeistä, vertaisarvioitua sekä tieteellisesti arvostettua kirjallisuutta. Lisäksi 

olen ottanut tutkimukseeni mukaan ennen 2000-lukua ilmestyneitä alkuperäisteoksia, sillä 

ne tuovat lisäarvoa tutkimukselle ja luovat pohjan sille.  

Tutkielman tekoprosessissa on esiintynyt omat haasteensa, jotka heikentävät luotettavuutta 

jonkin verran. En ole mm. pystynyt tutustumaan jokaiseen alkuperäistutkimukseen, sillä 

joitakin niistä on ollut mahdoton saada käsiinsä. Lisäksi en ole löytänyt paljoakaan aihee-

seeni sopivaa autismitutkimusta viimeisen viiden vuoden ajalta, sillä moni tutkimuksista 

ajoittuu vuosien 2000 - 2010 välille. Autismikirjallisuus ei ole siis niin tuoretta, mikä hei-

kentää tutkielman ajankohtaisuutta ja luotettavuutta.  
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3 AUTISMI 

Hillin ja Frithin (2003, 1-2) mukaan autismi (kuten viitattu Kangas, 2008, 36) on elinikäi-

nen, käyttäytymisen perusteella todettava kehityksellinen häiriö, jolla on neurologinen ja 

geneettinen tausta. Älyllisissä ja toiminnallisissa taidoissa esiintyy paljon vaihtelua riippu-

en autismin kirjon oireyhtymästä (Kerola & Kujanpää, 2009, 23). Happen (1994, 20) mu-

kaan (kuten viitattu Kangas, 2008, 36) virallisen diagnosoinnin perustana toimiva Wingin 

triadi jakaa autismin aiheuttamat häiriöt kolmeen pääryhmään: laadullinen häiriö vastavuo-

roisessa sosiaalisessa käyttäytymisessä, laadullinen häiriö sanallisessa ja ei-sanallisessa 

kommunikaatiossa ja mielikuvituksessa sekä poikkeavat toiminnot ja mielenkiinnon koh-

teet. Varhaiskuntoutuksen avulla voidaankin ehkäistä haasteellista käyttäytymistä myö-

hempinä ikävuosina (Kerola & Kujanpää, 2009, 23). 

Kerolan ja Kujanpään mukaan (2009, 23-24) autismiin liittyy erilaisia teorioita, jotka ku-

vaavat sen kognitiivista kehitystä eri näkökulmista. Mielen teorian mukaan autistisen hen-

kilön on vaikea ymmärtää toisen ihmisen mieltä, ajatuksia ja tunteita, kun taas koherenssi-

teoria kuvaa autistisen henkilön havainnoivan ympäristöään yksityiskohtina, irrallaan ko-

konaisuuksista. Eksekutiivinen teoria taas kuvaa autistisen henkilön toiminnanohjauksen 

vaikeuksia. Autismin perusongelmat kehittyvät helposti oppimisen myötä autistisiksi käyt-

täytymismuodoiksi, joten siksi oppimiseen vaikuttaminen toimii kuntoutuksen perustana. 

(Baron-Cohen & Bolton, 1999; Happe, 1994; Jordan & Jones, 1999; Timonen, 1991; 

Wing, 1996.) 

 

3.1 Kannerin autismi 

Leo Kanner (1943) on luonut perustan nykyiselle autismikäsitykselle kuvaamalla artikke-

lissaan 11 tapausta, jotka erosivat hänen mielestään psyykkisesti kehitysvammaisista ihmi-

sistä. Kanner havaitsi tutkimuksen kaikilla lapsilla olevan vaikeuksia luoda tunnepitoista 

kontaktia toisiin ihmisiin, minkä seurauksena hän esitti 10 kriteeriä autismin diagnosoi-

miseksi lapsilla. (Timonen, 2009, 263.) Frithin mukaan näitä on pidettykin autismin ylei-

simmin esiintyneinä, klassisina piirteinä (1989, 7-8), joihin kuuluu mm. kaikupuhetta, yk-

sinäisyyttä sekä spontaanien toimintojen rajoittuneisuutta (Kangas, 2008, 36). Eniten Kan-
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ner kuitenkin painotti (kuten viitattu Timonen, 2009, 263) kyvyttömyyttä ottaa kontaktia 

toisiin ihmisiin sekä tarvetta samankaltaisuuden säilyttämiseen ympäristössä. 

Kannerin (1943) mukaan kyse on nimenomaan varhaislapsuudessa esiintyvästä syndroo-

masta, (kuten viitattu Timonen, 2009, 263) jonka myötä hän puhuikin varhaislapsuuden 

autismista. Lapsuusiän autismin oireyhtymän rajaaminen onkin Kannerin historiallisesti 

merkittävin aikaansaannos (Gillberg, 1999, 10), ja sen on väitetty olevan jopa ainoa oikea 

määritelmä autismista (Timonen, 2009, 263). 

Kannerin (1943) kuvaukseen (kuten viitattu Gillberg, 1999, 11-12) liittyvät vahvasti 

psyykkiset syyt sekä niiden teoriat autismista. Tällöin epäiltiin, että vanhempien ja lasten 

kanssakäymisen kielteinen vaikutus johtaa autistiseen käyttäytymiseen. Kannerin mukaan 

useimmat potilaat olivat kokeneet kylmyyttä vanhempien taholta, minkä seurauksena hän 

kuvasi erityisesti äitejä, “jääkaappiäideiksi” (Delacato, 1995, 34-35). Myöhemmin Kanner 

tosin pahoitteli lausumallaan aiheuttamaansa mielipahaa (Timonen, 2009, 266). Varhaiset 

teoriat autismin teoriasta ovatkin melko ristiriitaisia, sillä autismia pidettiin vanhempien 

käyttäytymisestä johtuvana, mutta samalla synnynnäisenä oireyhtymänä. Äitien syyllistä-

misestä luovuttiinkin myöhemmin, sillä nykyään autismin ajatellaan olevan neurobiologi-

nen kehityksellinen oireyhtymä, jolla on vahva geneettinen tausta. (Korpela, 2004, 200.) 

 

3.2 Autismin diagnosointi Suomessa 

Autismin diagnosoidaan Suomessa ICD-10 tautiluokituksen sekä siihen sisältyvän Psykiat-

rian luokituskäsikirjan mukaisesti (Tautiluokitus ICD-10, 2011; Psykiatrian luokituskäsi-

kirja, 2012). Suomalainen ICD-10 Tautiluokitus perustuu WHO:n julkaisemaan kansainvä-

liseen tautiluokitukseen (International Classification of Diseases; WHO, 1995), josta se 

poikkeaakin hyvin vähän. Haluan rajata tutkimukseni koskemaan vain Suomea, jonka takia 

perehdyn seuraavissa kappaleissa suomalaisen ICD-10 Tautiluokituksen lapsuusiän autis-

min määritelmään. 

ICD-10 tautiluokituksen mukaan lapsuusiän autismi kuuluu mielenterveyden ja käyttäyty-

misen häiriöiden pääryhmään sekä laaja-alaisten kehityshäiriöiden alaluokkaan. Autismin 

kirjoon kuuluu useita oireyhtymiä, kuten lapsuusiän autismi, Rettin syndrooma ja Asperge-

rin oireyhtymä. (Tautiluokitus ICD-10, 2011, 274.) Jätän kuitenkin muut oireyhtymät mää-
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rittelemättä, sillä keskityn lapsuusiän autismiin ja sen diagnoosikriteerien määrittelemiseen 

ICD-10 Tautiluokituksen sekä siihen pohjautuvan Psykiatrian luokituskäsikirjan mukaises-

ti.  

ICD-10 Tautiluokituksen ensimmäisen diagnoosikriteerin mukaan lapsen poikkeava tai 

viivästynyt kehitys ilmenee yleensä ennen kolmen vuoden ikää. Sitä esiintyy vähintään 

yhdellä seuraavista alueista: puheen ymmärtämisen ja tuottamisen alueella sosiaalisessa 

viestinnässä, valikoivien sosiaalisten kiintymyssuhteiden ja molemminpuolisten vuorovai-

kutussuhteiden kehittymisessä ja/tai toiminnallisessa ja vertaiskuvallisessa leikissä. (Psyki-

atrian luokituskäsikirja, 2012, 289-290.) 

Toinen diagnostinen ryhmä liittyy laadullisiin poikkeavuuksiin molemminpuolisessa sosi-

aalisessa vuorovaikutuksessa, ja sitä ilmenee vähintään kahdella seuraavista alueista: a) ei 

pysty tarkoituksenmukaisesti käyttämään katsekontaktia, eleitä, ilmeitä, asentoja tai liik-

keitä säädelläkseen sosiaalista vuorovaikutusta, b) ei pysty luomaan samanikäisiin kehitys-

tasoaan vastaavia kaveruussuhteita, joissa molemminpuolista harrastusten, toimintojen ja 

tunteiden jakamista, c) sosioemotionaalisen vastavuoroisuuden puute, joka näkyy esimer-

kiksi heikentyneenä tai poikkeavana reaktiona toisten tunteille ja d) ei etsi spontaanisti 

mahdollisuuksia jakaa iloa, harrastuksia tai saavutuksia toisten kanssa. (Psykiatrian luoki-

tuskäsikirja, 2012, 289-290.) 

Kolmannesta ja neljännestä ryhmästä tulee löytyä yksi oire kummastakin, jotta lapsuusiän 

autismi voidaan diagnosoida ICD-10:n mukaisesti. Kolmas ryhmä koostuu useista osa-

alueista, jotka kaikki liittyvät laadullisten puutteiden ilmenemiseen kommunikaatiossa, 

esimerkiksi puhutun kielen viivästymän muodossa. Neljänteen ryhmään taas kuuluvat ra-

joittuneet, toistavat ja kaavamaiset käytöstavat, kuten esimerkiksi pakonomainen tarve 

noudattaa erikoisia, ei-tarkoituksenmukaisia rituaaleja. (Psykiatrian luokituskäsikirja, 

2012, 289-290.) 

Jotta lapsuusiän autismi voidaan diagnosoida ICD-10:n mukaisesti, täytyy poissulkea älyl-

linen kehitysvammaisuus, johon liittyy tunne- tai käytöshäiriöitä, skitsofrenia sekä puheen 

ymmärtämisen häiriö, johon liittyy sosioemotionaalisia häiriöitä. Myös Rettin oireyhtymä, 

lapsuusiän reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö sekä lapsuusiän estoton kiintymyssuhdehäi-

riö tulee sulkea pois, jotta lapsuusiän autismista voidaan varmistua. Lisäksi lapsella on 

oltava vähintään kuusi oiretta eri ryhmistä niin, että hänellä on vähintään kaksi oiretta 
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ryhmästä, joka kuvaa laadullisia poikkeavuuksia molemminpuolisessa sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa. (Psykiatrian luokituskäsikirja, 2012, 290.) 

 

3.3 Autistinen käyttäytyminen 

Autistiseen käyttäytymiseen liittyy pulmia mm. sosiaalisessa ja kielellisessä kehityksessä, 

abstraktien ja käsitteellisten asioiden ymmärtämisessä sekä aistitiedon jäsentymisessä (Ke-

rola & Kujanpää, 2009, 25). Aaronsin ja Gittensin (1999) mukaan (kuten viitattu Kerola & 

Kujanpää, 2009, 25) kielellisen kehityksen vaikeudet ilmenevät usein varhaisessa vaihees-

sa, minkä seurauksena lapsi pääsee usein tarkempiin tutkimuksiin. Autistisen lapsen kieli 

muodostuukin usein ulkoa opituista fraaseista.  

Autistinen lapsi saattaa hakea turvallisuuden tunnetta stereotyyppisistä käyttäytymispiir-

teistä, kuten oudosta ääntelystä tai tavaroiden pakkomielteisestä järjestelystä, mikä haittaa 

lapsen yleistä kehitystä sekä normaalia vuorovaikutusta. Autististen piirteiden alkulähteenä 

onkin usein taustalla aistitiedon jäsentymisen poikkeavuutta niin, että lapsi kokee jotkut 

aisteista joko erittäin voimakkaasti tai heikosti. Visuaalinen muisti on kuitenkin usein vah-

vuus autistisilla lapsilla, joten kuntoutus kannattaa rakentaa sen pohjalle. (Kerola & Ku-

janpää, 2009, 25-26.) 
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4 SOSIAALISET TAIDOT 

Sosiaaliset taidot ovat kielellisiä ja ei-kielellisiä taitoja, joihin kuuluu muun muassa kyky 

tehdä aloitteita, vastata toisten aloitteisiin sekä ylläpitää vastavuoroista vuorovaikutusta. 

Myös tunnetaidot liittyvät vahvasti sosiaalisiin taitoihin, sillä ne auttavat henkilöä tunnis-

tamaan sekä omia että muiden ihmisten tunteita. Lisäksi sosiaalisiin taitoihin ja tunnetai-

toihin liittyy läheisesti mielen teorian käsite, sillä se kuvaa ihmisen tietoisuutta siitä, että 

toisten ihmisten ajatukset ja tunteet eivät ole samoja kuin itse koetut (Kontu, 2004, 23). 

Näiden taitojen oppimisen myötä lapsi voikin saavuttaa myönteisiä kokemuksia ihmissuh-

teissaan, päästä mukaan ryhmään ja saada äänensä kuuluviin (Poikkeus, Aro & Adenius-

Jokivuori, 2014, 287-288). 

Sosiaalisiin taitoihin liittyy läheisesti myös sosiokognitiiviset taidot sekä sosiaalisen kom-

petenssin käsite. Sosiaalinen kompetenssi tarkoittaa kykyä vastata sosiaalisten tilanteiden 

haasteisiin huomioimalla erilaiset tilanteet sekä niiden rajoitukset, kun taas sosiokognitiivi-

set taidot auttavat henkilöä toimimaan tilannevihjeiden pohjalta sosiaalisesti suotuisalla 

tavalla. (Poikkeus, Aro & Adenius-Jokivuori, 2014, 287-288.) Vaikka edellä mainitut kä-

sitteet liittyvätkin sosiaalisiin taitoihin, jätän niiden määrittelyn vähemmälle, sillä aion seu-

raavissa kappaleissa perehtyä enemmän sosiaalisiin taitoihin ja niiden kehitykseen. 

Varhaiset kokemukset vuorovaikutuksesta ja tunteista ovat pohjana sosiaalisten taitojen 

kehittymiselle (Poikkeus, Aro & Adenius-Jokivuori, 2014, 288). Vastasyntynyt vauva rea-

goi jo varhain ulkopuolelta tuleviin ärsykkeisiin aluksi vaistonvaraisesti ja myöhemmin 

tahdonalaisilla toiminnoilla (Kerola & Kujanpää, 2009, 35). Vähitellen lapsi sisäistää toi-

mintamalleja, jotka ohjaavat häntä tulevissa tilanteissa ja ihmissuhteiden muodostamisessa. 

Lapsi harjoittelee leikin avulla vuorovaikutussuhteita ja erilaisia rooleja sekä tutkiskelee 

toiveitaan ja tuntemuksiaan. Erilaisten tilanteiden ja tuntemusten sanoittaminen auttaa lasta 

jäsentämään tapahtumaketjuja sekä tukee sosiaalisten taitojen kehitystä. (Poikkeus, Aro & 

Adenius-Jokivuori, 2014, 288.) Vanhemmat voivatkin tukea vauvan kommunikaation ja 

sosiaalisten taitojen kehittymistä pitkälti omalla toiminnallaan (Lyytinen, 2014. 66-69). 

Vuorovaikutustilanteiden alkuvaiheessa lapsi tekee havaintoja ympäristöstään. Lapsen ha-

vaintoja ohjaavat hänen aiemmat kokemuksensa ja tietonsa eri tilanteista. Toisessa vai-

heessa lapsi taas tekee tulkintoja ympäristöstään havaintojensa perusteella. Tulkintoja oh-

jaavat lapsen aiemmat kokemukset ja tunnetila, tosin haastetta tuo ärsykkeiden runsas mää-
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rä, tilanteiden moninaisuus sekä ristiriitaiset vihjeet. Lapset, joilla on vaikeuksia kielelli-

sessä kehityksessä, joutuvatkin turvautumaan enemmän ei-kielellisiin vihjeisiin. (Bishop, 

2004; Poikkeus, Aro & Adenius-Jokivuori, 2014, 289-291.) 

Kolmannessa vaiheessa lapsen toiminta muuttuu tavoitteelliseksi. Lapsi valitsee tilantee-

seen sopivan strategian sen mukaan, mikä toivottu lopputulos on. Tähän vaikuttaa lapsen 

kyky arvioida toiminnan lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksia. Tässä vaiheessa lapsi har-

joittelee konkreettisista tilanteista irrottautumista ja tulevien tapahtumien kuvittelua. 

(Poikkeus, Aro & Adenius-Jokivuori, 2014, 290-292.) 

Itsesäätelytaidot kehittyvät iän myötä, mikä auttaa lasta käyttäytymään sosiaalisesti toivot-

tavalla tavalla eri tilanteissa. Lapsen käsitykset itsestään heijastavat sitä, mitä hän tuntee 

muita kohtaan ja kuinka haluaa kohdella heitä. Myös minäkäsityksen kehittymisellä on 

keskeinen merkitys lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymisessä, sillä se auttaa lasta oh-

jaamaan toimintaansa ja ennakoimaan sitä. (Poikkeus, Aro & Adenius-Jokivuori, 2014, 

296-297.) Sternin (1985) näkemyksen mukaan (kuten viitattu Aalto, 1991) lapsen minuu-

den kehityksen voi jakaa neljään vaiheeseen, jotka ovat orastavan itsen, ydin itsen, subjek-

tiivisen itsen sekä verbaalisen itsen vaihe. Käsittelen näitä vaiheita seuraavien kappaleiden 

ohessa. 

 

4.1 Esikielelliset taidot 

Esikielellinen kehitys sijoittuu puhekieltä edeltävään vaiheeseen normaalisti kehittyvällä 

lapsella. Se alkaa lapsen syntymän jälkeen ja päättyy, kun lapsi oppii puhumaan noin 2-

vuotiaana. Yleisesti ajatellaan, että esikielellisen kehityksen voi jakaa useampaan eri vai-

heeseen, mutta mielipiteitä vaiheiden määrästä on lukuisia. (Laakso, 2014, 31.) Mundyn ja 

Gomesin (1997) (kuten viitattu Laakso, 2014, 31) esikielellisen kehityksen jaottelu kol-

meen vaiheeseen on yksi yleisimmin käytetyistä. Käsittelen näitä vaiheita seuraavissa kap-

paleissa. 

Esikielellisen kehityksen ensimmäisessä vaiheessa kahdenvälinen viestintä alkaa synty-

mästä ja jatkuu noin 5-6 kuukauden ikään. Tähän kehitysvaiheeseen liittyy olennaisesti 

runsas kasvotusten tapahtuva sosiaalinen vuorovaikutus, jossa lapsi oppii tunnistamaan 

kasvonilmeitä sekä matkimaan äänteitä. Vanhempi ja lapsi harjoittelevat yhdessä huomion 
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ja tunneilmaisun vastavuoroista yhteensovittamista. Kestoltaan nämä tapahtumat ovat ly-

hyitä, ja niitä harjoitellaan arjen eri tilanteissa.  Vähitellen vauva oppiikin inhimillisen 

viestinnän perussääntöjä, kuten tunneilmaisun sävyjä, toiseen ihmiseen suuntautumista 

sekä vuorotteluperiaatteen. (Laakso, 2014, 31-32.)   

Sternin (1985) mukaan (kuten viitattu Överlund, 2009, 25) orastavan itsen vaiheessa 0-2-

kuukauden ikäinen lapsi suuntautuu sisäsyntyisten kykyjensä ja taipumustensa varassa 

ulkoiseen maailmaan ja sen ihmisiin. Vaikka lapsella ei ole vielä kokemuksia yhdistävää 

periaatetta itsestään tai toisista ihmisistä, hän kuitenkin on utelias ja kykenee tekemään 

havaintoja muista ihmisistä. Havainnoimalla ympäristöään vauva löytää toistuvia koke-

muksia, joiden avulla rakentuu hänen kokemus orastavasta itsestä sekä toisesta ihmisestä. 

Esikielellisen kehityksen toiseen vaiheeseen sisältyy ajatus kolmenvälisestä ja tavoitteelli-

sesta vuorovaikutuksesta noin 6-18 kuukauden ikäisillä lapsilla. Tällöin lapsi alkaa suun-

tautua voimakkaammin ulkopuoliseen maailmaan, ja oppii vähitellen jakamaan ympäris-

töstään tekemät huomiot aikuisen kanssa, mistä kertovat lapsen osoittavat eleet sekä van-

hemman katseen seuraaminen. (Laakso, 2014, 32.)  

Sternin mukaan (kuten viitattu Aalto, 1991, 8; Överlund, 2009, 26) ydin itsen vaiheessa 2-

7/9 kuukauden ikäinen lapsi oppii kokemaan itsensä ruumiillisesti yhtenäisenä, oman toi-

minnan aikaansaajana. Lapsi kokee myös toiset ihmiset yhtenäisenä, jatkuvana kokemuk-

sena, joiden kanssa hän voi rakentaa erilaisia vuorovaikutusmuistoja. Vähitellen lapsi saa-

vuttaakin subjektiivisen itsen vaiheen noin 7/9-15 kuukauden ikäisenä, jolloin hän alkaa 

ymmärtämään sisäisiä kokemuksiaan paremmin. Kommunikointi muuttuu vähitellen mie-

len sisältöjen jakamiseksi, eikä olennaista ole enää vain fyysisen tarpeen tyydyttäminen 

vaan tunnetilojen jakaminen ja empatian kokeminen. (Stern, 1985.) 

Kolmannessa ja samalla viimeisessä vaiheessa 1-2-vuotiaalla lapsella alkaa esiintyä rin-

nakkain esikielellistä sekä kielellistä kommunikaatiota (Laakso, 2014, 33). Sternin mukaan 

(kuten viitattu Överlund, 2009, 26) verbaalin itsen vaiheessa, 15 kuukauden iästä eteen-

päin, alkaa käsitteet, symbolit ja sanat muodostua keskeisiksi lapsen mielessä. Lapsen tie-

toisuus itsestään kasvaa, ja hän kykenee tarkastelemaan itseään käsitteiden avulla. (Stern, 

1985.) Kun puhe muuttuu hallitsevammaksi kommunikaatiokeinoksi, esikielelliset viestin-

täkeinot eivät katoa, vaan kulkevat puheen rinnalla läpi elämän (Laakso, 2014, 33). 
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4.2 Sanaton viestintä 

Pienen lapsen viestintä on tavoitteellista, ja siihen liittyy kolme toisistaan erotettavaa pää-

määrää. Varhaisimpaan päämäärään liittyy vauvan halu vaikuttaa toiseen ihmiseen ja oh-

jailla toisten käytöstä, jotta hän saisi jotain tai pystyisi lopettamaan jonkin epämiellyttävän 

tilanteen. Sosiaalinen vuorovaikutus on toinen lapsen päämääristä, jolloin lapsi hakee ak-

tiivisesti toisten ihmisten huomiota esimerkiksi hellyyden toivossa. Kolmannessa ja kehi-

tyksellisesti viimeisessä vaiheessa lapsi kykenee jakamaan tarkkaavaisuuttaan toisten ih-

misten kanssa esimerkiksi osoittamalla jotain esinettä ja katsomalla sitten vanhempaan-

sa.  (Laakso, 2014, 33-34.) 

Lapsen myöhempää kielellistä kehitystä ennustaa monet varhaiseen viestintään kuuluvat 

toiminnot, kuten katsekontakti, varhainen ääntely ja symbolinen leikki. On tärkeää, että 

vanhemmat ovat herkistyneet lapsen viesteille ja muokkaavat omaa käyttäytymistään tä-

män perusteella, jolloin vauvalle alkaa kehittyä orastavaa tietoisuutta oman toiminnan ja 

sisäisten tunnetilojen yhteyksistä. Vastasyntynyt on biologisesti virittynyt havaitsemaan 

ihmisten ääniä, ja ensimmäisten elinviikkojen aikana lapsi alkaa tuottaa yksittäisiä vokaa-

leja itsekin.  Noin 5-7 kuukauden iässä lapsen ääntelyssä alkaa esiintyä vokaaleja ja konso-

nantteja kun taas 6-8 kuukauden iässä ilmestyvät kommunikatiiviset eleet, kuten vilkutta-

minen ja kädellä näyttäminen. (Watt, Wetherby & Shumway, 2006; Laakso, 2014, 34-37.) 

Vähitellen lapsi oppii keskittämään huomionsa ympäristön tapahtumiin ja painamaan asioi-

ta mieleensä, jonka myötä hän alkaa jäljitellä itseensä kohdistuneita toimintoja. Lapsi voi 

esimerkiksi viedä lusikkaa suuhunsa tai harjata hiuksiaan, koska aikuiset ovat tehneet hä-

nelle niin. Noin 2-vuoden iässä lapselle alkaa kehittyä toisiin ihmisiin kohdistuneet esine-

toiminnot, mikä ilmenee esimerkiksi nallen syöttämisenä. Tällaiset toiminnot kertovat 

symbolisen leikin tasosta, mikä on yhteydessä lapsen varhaiseen ymmärtävään sanavaras-

toon. Jaetun tarkkaavaisuuden taidot taas ilmenevät kehityksellisesti viimeisimpänä, mikä 

tarkoittaa lapsen kykyä ohjata ja seurata toisten tarkkaavaisuutta sekä jakaa tietoisesti sama 

huomion kohde. Nämä taidot vaikuttavat merkittävästi sosiaalisten taitojen kehitykseen. 

Lapsi alkaa oivaltamaan, että ihmiset suuntaavat tarkkaavaisuuttaan johonkin, ja että lapsi 

voi omalla käytöksellään ohjata tätä. (Laakso, 2014, 37-40.) 
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4.3 Sanallinen viestintä 

Kielen oppiminen on erittäin tärkeää, sillä se on pohjana lapsen sosiaaliselle vuorovaiku-

tukselle sekä ongelmanratkaisutaidoille. Lapsi oppii kieltä oman toiminnan ja sen myötä 

tapahtuvan oivaltamisen kautta rakentamalla käsityksiä kielestä ja ympäröivästä maailmas-

ta. Lapsen tunteet, kokemukset ja ajatukset ovat läsnä vuorovaikutustilanteissa, ja vähitel-

len sanavaraston laajetessa myös erilaiset sanaliitot ja -yhdistelmät yleistyvät. (Lyytinen, 

2014, 51.) Batesin (2004) mukaan (kuten viitattu Lyytinen, 2014, 51) kolme ensimmäistä 

ikävuotta ovatkin otollisimmat vuodet kielen kehityksen suhteen. 

Varhaisen ääntelyn kehittymistä ohjaa lapsen hermoverkkojen järjestäytyminen, mihin 

vaikuttaa lapsen perimä sekä ympäristötekijät. Lapsi reagoi herkästi kielellisiin ärsykkei-

siin, ja pystyy havaitsemaan mm. äänteiden kestoa, painotusta ja sävelkorkeutta. (Lyytinen, 

2014, 52.) Kuulo ja puheen havaitseminen ovat pohjana äänteiden oppimiselle ja kielen 

artikulaation kehittymiselle (Iivonen, 2012, 33). Lapsella on jo varhain taipumus suuntau-

tua muihin ihmisiin ja seurata heidän toimiaan (Bates, 2004), mutta myös vanhempien ää-

nensävy ja puhetapa auttavat lasta suuntaamaan tarkkaavaisuutta heihin (Lyytinen, 2014, 

53). 

Lapsen eritellessä kuulemaansa kieltä ja sen säännönmukaisuuksia alkaa hänen ääntelynsä 

muistuttaa yhä enemmän puhuttua kieltä. Ääntely monipuolistuu kiljahteluksi, murinaksi ja 

tyytyväiseksi kujerteluksi, jolloin äänihuulten liikkeet kehittyvät ja puhe-elinten liikkeet 

täsmentyvät. Kanonisen jokeltelun vaihe esiintyy noin 6-7 kuukauden ikäisellä lapsella, 

jolloin erilaiset konsonantti- ja vokaalitavusarjat yleistyvät lapsen puheessa. Runsas kon-

sonanttien määrä jokeltelussa onkin todettu olevan yhteydessä ensisanojen varhaiseen il-

maantumiseen, sanaston nopeaan omaksumiseen sekä fonologisiin taitoihin. (Lyytinen, 

2014, 53-54.) 

Varhaisen sanaston laajetessa lapsi oppii ymmärtämään puhetta aiemmin, kuin oppii itse 

tuottamaan sitä. Kommunikatiivisten eleiden sekä kielellisten viestien ymmärtämisen myö-

tä lapsi alkaa tuottaa ensisanojaan, jotka ovat aluksi varsin yleisiä ja tuttuja arjesta. Toisen 

ikävuoden aikana lasten kieli kehittyy yksilölliseen tahtiin. Vaikka sanoja ei ilmaannukaan 

heti, ei pidä huolestua, jos lapsi ymmärtää hyvin hänelle osoitettua puhetta ja yksinkertaisia 

kehotuksia. 2-vuotiaana lapsi oivaltaa kielen sosiaalisen luonteen sekä sen, että eri asioiden 

nimet ovat yhteisöllisesti sovittuja, joita voidaan käyttää sääntöjen mukaan. Ensimmäiset 

sanayhdistelmät koostuvatkin ydinsanasta sekä jostakin muusta lapselle tutusta sanasta, 
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joissa preesens aikamuoto on selvästi hallitsevin. Vähitellen lausemuodot kehittyvät ja 

monipuolistuvat noin 3-4-vuotiaana, jolloin erilaiset käsky-,kielto- ja kysymyslauseet 

esiintyvät. Myös apuverbit ja erilaiset taivutusmuodot täsmentyvät, jolloin lapsen viestintä 

selkeytyy ja monipuolistuu. 5-vuotiaat osaavat jo suomen kielen kaikki sivu- ja peruslause-

tyypit sekä taivutusmuotojen perussäännöt. (Lyytinen, 2014, 56-58.)  

 

4.4 Vuorovaikutus 

Vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ovat tärkeitä omaksuttavia taitoja lapsen koko-

naiskehityksen sekä sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen kannalta, sillä niiden avulla lapsi 

integroituu sosiaalisen yhteisönsä jäseneksi ja rakentaa maailmankuvaansa. Vuorovaikutus 

lähiympäristön kanssa korostuu jo pienestä pitäen, sillä näin lapsen maailma jäsentyy, ja 

hän pääsee vähitellen yhä vahvemmin osalliseksi kommunikoivan yhteisön toimintaa. 

(Launonen, 2002, 229-230.) Kyky ilmaista itseään ja ymmärtää muita ovat taitoja, jotka 

vaikuttavat merkittävästi identiteetin muodostumiseen, toimintakykyyn sekä hyvinvointiin. 

Lasten kanssa on hyvä harjoitella vuorovaikutustaitoja eri tilanteissa esimerkiksi harjoitte-

lemalla toisen asemaan asettumista tai ristiriitatilanteiden ratkaisemista. Myös lasten kuul-

luksi tuleminen ja aloitteisiin vastaaminen on erittäin tärkeää, sillä tämä kehittää lapsen 

vuorovaikutustaitoja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016.) 

Keskeistä on rohkaista lasta kommunikoimaan toisten lasten sekä henkilöstön kanssa arki-

päivän tilanteissa, jotta lapsi oppii käyttämään ja ymmärtämään puhuttua kieltä. Monipuo-

lisella kieliympäristöllä sekä mallittamisella on suuri merkitys lapsen kielen ja vuorovaiku-

tustaitojen kehitykselle.  On tärkeää, että henkilöstö tukee vertaissuhteita ja mahdollisia 

ystävyyssuhteita lasten välillä parhaansa mukaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016.) 
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5 LAPSUUSIÄN AUTISMI JA SOSIAALISET TAIDOT 

Gillbergin (1999, 36-39) mukaan (kuten viitattu Kangas, 2008, 46) lapsen poikkeava sosi-

aalinen käyttäytyminen kuuluu yleensä selvimpiin lapsuusiän autismin oireisiin, jolloin 

lapsi ei esimerkiksi hymyile ihmisille tai ojenna käsiään aikuisen nostaessa häntä syliin. 

Vastavuoroisuuden puuttuessa autistisen lapsen oppiminen ja toiminta vaikeutuvat, minkä 

vuoksi sosiaalisia taitoja tulee opettaa hänelle sinnikkäästi ja useilla toistoilla. Näitä taitoja 

voi opettaa autistiselle lapselle luonnollisissa tilanteissa esimerkiksi ohjaamalla, mallitta-

malla tai sosiaalisten tarinoiden avulla. (Kerola & Kujanpää, 2009, 35.) 

Frithin (1989, 139-144) mukaan (kuten viitattu Kangas, 2008, 46-47) autistisen lapsen eris-

täytyneisyys on havaittavissa selkeimmin kolmen ja viiden ikävuoden välillä.  Viivästynyt 

puheen kehitys saattaa vaikeuttaa vuorovaikutusta, ja lapsen on vaikea ymmärtää yleisiä 

käyttäytymissääntöjä ja niiden tarkoitusta. Lisäksi asianmukainen käyttäytyminen toisia 

ihmisiä kohtaan tuottaa helposti haasteita autistiselle lapselle. 

Frith (1989, 121-122) ja Happe (1994, 36) ovat havainneet (kuten viitattu Kangas, 2008, 

47-48), että kommunikaation häiriöt vaihtelevat paljon riippuen henkilöstä. Kolme neljästä 

autistisesta lapsesta alkaa puhua tavallista myöhemmin, kun taas pieni osa on puhumatto-

mia koko ikänsä. Alussa autistiset lapset saattavat matkia kuulemansa puheen viimeisiä 

sanoja ja intonaatiota, kun taas toisilla esiintyy kaikupuhetta, jolloin he toistavat kuule-

mansa puheen heti tai viiveellä. Jotkut autistiset henkilöt käyttävät kaikupuhetta saavut-

taakseen haluamansa asian. Gillbergin mukaan (1999, 22-23) myös persoonapronominien 

sekä aikaan ja paikkaan liittyvien ilmaisujen käyttö saattaa tuottaa haastetta, jolloin kie-

lioppi on virheellistä ja ääntämisvirheet yleisiä.  

Callowayn (1999, 140) ja Sherrattin (2002, 25) mukaan autistinen henkilö ei käytä kom-

munikaatiota niinkään sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä (kuten viitattu Kangas, 

2008, 48-49), vaan ennemminkin vaatiessaan jotain ja halutessaan kontrolloida omaa tai 

muiden käyttäytymistä. Wing (1996, 39-43) toteaakin autistisen lapsen puheen olevan tois-

tavaa, josta puuttuu usein vastavuoroisuus. Myös sanattoman viestinnän taidot kehittyvät 

hitaasti, ja lapsi oppii lähinnä yksinkertaisia eleitä kuten pään nyökyttämistä tai pyörittä-

mistä myöntymisen ja kieltäytymisen merkiksi. Sanattoman viestinnän spontaani käyttä-

minen sekä muiden eleiden ymmärtäminen tuottavat kuitenkin haasteita autistiselle lapsel-

le. 
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Wingin (1996, 40-42) mukaan (kuten viitattu Kangas, 2008, 48-49) autistinen lapsi voi 

vuorovaikutusongelmista huolimatta toimia mielekkäästi tilanteeseen nähden havainnoi-

malla näönvaraisia vihjeitä ja ymmärtämällä yksittäisiä sanoja. Sen sijaan lapsen voi olla 

vaikea noudattaa samaa kehotusta vieraassa ympäristössä, sillä hänen ajatuksensa käskystä 

ovat rajoittuneet vain tiettyyn asiayhteyteen. Myös kielen kirjaimellinen tulkinta on yleistä 

autistisilla henkilöillä, jolloin heidän on välillä vaikea ymmärtää huumoria. 

Wingin (1996, 33-38) mukaan (kuten viitattu Kangas, 2008, 53) autistisen lapsen sosiaali-

nen käyttäytyminen voidaan jakaa seuraaviin luokkiin: eristäytyvät, passiiviset, aktiiviset 

ja oudosti käyttäytyvät henkilöt sekä ylimuodolliset ja jäykät autistiset henkilöt. Eristäyty-

villä lapsilla leikki on usein rajoittunutta, eivätkä he juurikaan käytä sanatonta viestintää 

kuten eleitä ja ilmeitä. Myös passiiviset lapset ovat heikkoja tekemään aloitteita vuorovai-

kutuksessa, ja usein hyväksyvät passiivisesti toisten aloitteet ja toiminnan. Aktiivisilla ja 

erikoisilla lapsilla taas esiintyy vaikeuksia sosiaalisten sääntöjen tunnistamisessa. Ylimuo-

dolliset ja jäykät lapset taas tunnistaa erittäin kohteliaasta ja muodollisesta käyttäytymises-

tä. Nämä lapset eivät kuitenkaan aidosti pysty ymmärtämään sosiaalisia käyttäytymissään-

töjä. 

 

5.1 Sosiaalisten taitojen tukeminen varhaislapsuudessa 

Autististen henkilöiden on mahdollista oppia sosiaalisia taitoja, tosin oppimisprosessi on 

pitkä ja hidas. Aluksi lapsella saattaakin esiintyä sosiaalisten tilanteiden vastustamista epä-

onnistumisen pelossa. On tärkeää kuitenkin harjoitella näitä tilanteita toistuvasti, jotta op-

pimista tapahtuu ja lapsen pelko hälvenee. (Kerola & Kujanpää, 2009, 35-43.) Hyvä harjoi-

tustilanne rakentuu kasvattajien tietämyksestä ja ymmärryksestä autismin suhteen, mikä 

taas edistää lapsen kehitystä (Wall, 2004, 107). Aikuisten tulisikin karsia turhia sanoja ja 

vaikeita ilmaisuja kielen käytöstään, jotta lapsen on helpompi ymmärtää puhetta (Kerola & 

Kujanpää, 2009, 64). 

Sosiaalisia taitoja opitaan yleensä matkimalla, joten aluksi on syytä keskittyä jäljittelytaito-

jen sekä jaetun ja suunnatun tarkkaavaisuuden oppimiseen.  Aikuiset voivat opettaa näitä 

taitoja luomalla kontaktin lapseen mahdollisimman usein sekä matkimalla hänen toimin-

taansa, mikä taas lisää lapsen kiinnostusta aikuiseen. Lasta on hyvä ohjata kädestä pitäen 

osoittamaan erilaisia esineitä ja tunnistamaan niitä, jotta symbolisen ajattelun taidot kehit-
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tyvät. Myös vuorottelutaitoa on hyvä harjoitella sekä tukea mahdollisia kaverisuhteita las-

ten välillä. (Kerola & Kujanpää, 2009, 44-45.) Autististen lasten kuntoutuksessa onkin 

hyvä kiinnittää huomiota puheen ja kommunikaation kehityksen ohella vuorovaikutusaloit-

teiden tekemiseen sekä niihin vastaamiseen (Kangas, 2008, 122-123). 

Vapaa-ajan kuluttaminen ja siitä nauttiminen ovat asioita, jotka tulee opettaa kädestä pitäen 

autistiselle lapselle (Kerola & Kujanpää, 2009, 49). Kankaan tutkimuksessa (2008, 169-

172) autistiset lapset olivat leikkitaidoiltaan hyvinkin heterogeenisiä, tosin leikeissä esiin-

tyi usein autistisia piirteitä, kuten yksinkertaisuutta ja toistavuutta. Tutkimuksen mukaan 

on kuitenkin mahdollista, että leikki muuttuu rutiininomaisista toiminnoista monipuoli-

semmaksi lapsen havaitessa jotain kiinnostavaa. Tällöin lapsella saattaa olla edellytykset 

oppia monipuolisempia leikkitaitoja, jolloin mieleenpainuvien kokemuksien tarjoaminen 

nousee keskeiseksi leikin ja vuorovaikutustaitojen opetuksessa. 

Varhaiskasvattajan on hyvä ottaa huomioon perheen kulttuuritausta, uskomukset sekä päi-

vittäiset rutiinit suunnitellessaan varhaisia tukitoimia autistiselle lapselle, jotta lasta voi-

daan tukea mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi vanhempien kanssa on hyvä keskustella 

vahvuuksista, mahdollisista huolenaiheista sekä ennakko-odotuksista liittyen lapsen sosiaa-

liseen kehitykseen. Erilaiset tunnepurkaukset ja reaktiot ovat tavallisia perheissä, joissa on 

autistinen lapsi, mikä kysyy empatiaa ja ymmärrystä varhaiskasvattajalta. Varhaiskasvatta-

jan tärkeimpiä tehtäviä onkin auttaa vanhempia luomaan sopivia odotuksia ja realistisia 

tavoitteita lapsen kommunikaation kehityksen suhteen. (Prizant, Wetherby & Rydell, 2000, 

213-214.) 

 

 

5.2 Kuntoutusmenetelmiä 

Autistisen lapsen kielen ymmärtäminen on usein hyvin konkreettista. Auditiivinen vas-

taanottokyky ja fonologinen prosessointi eli äänteiden erottelukyky kehittyvät monilla hei-

kosti, minkä seurauksena autistinen lapsi keskittyy visuaalisiin viesteihin jättäen auditiivi-

set huomiotta. Näin kielen kehitys hidastuu ja ulkopuoliset tapahtumat jäävät lapselta ym-

märtämättä. (Kerola, & Kujanpää, 2009, 60-67.) Seuraavissa kappaleissa esittelen erilaisia 

kuntoutusmenetelmiä, joita voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksessa, ja joiden käyttö tukee 

autistisen lapsen sosiaalisia taitoja sekä vuorovaikutusta. 
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5.2.1 AAC-menetelmät 

AAC-menetelmät (Augmentative and Alternative Communication) ovat yleisnimitys visu-

aalisesti painottuville kommunikaatiokeinoille, joita käytetään tukemaan tai korvaamaan 

puhuttua kieltä (Paakkari, 2016). Puhetta tukevia kommunikointimenetelmiä käytetään 

lapsilla, joiden puhe on ymmärtämisen kannalta epäselvää tai puutteellista kun taas kor-

vaavia keinoja käytetään puheen ollessa olematonta tai erittäin puutteellista (Ikonen ym., 

2014, 202). AAC-menetelmät sisältävät mm. viittomia, eleitä sekä kuva-, teksti- ja esine-

kommunikaatiota, joista lapselle valitaan sopivat menetelmät yksilöllisesti. (Paakkari, 

2016). Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät ovat välttämättömiä lapsille, joilla on to-

dettu puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeuksia. Autistisilla lapsilla kyseiset taidot 

ovat heikompia, joten heille näistä menetelmistä on suuresti hyötyä. (Kerola & Kujanpää, 

2009, 78-84.)  

On olemassa lukuisia puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä, jotka voidaan jakaa avus-

teiseen sekä ei-avusteiseen kommunikaatioon. Avusteinen kommunikaatio sisältää kaikki 

sellaiset kommunikaation muodot, joissa käyttäjä ilmaisee itseään erillisillä merkeillä ja 

apuvälineillä. Hyvänä esimerkkeinä tästä ovat esine- ja kuvakommunikaatio, sosiaaliset 

tarinat sekä Bliss-symbolit. Erityisesti kuvakommunikaatiomenetelmiä on olemassa lukui-

sia, kuten PCS-kuvat, piirroskuvat sekä erilaiset kommunikointitaulut ja -kansiot. (Paakka-

ri, 2016.) Lapselle sopivien menetelmien käyttämistä tuleekin harjoitella rauhassa muuta-

ma viikko sekä tarkkailla, milloin ne saavat lapsen mielessä symbolisen merkityksen (Ke-

rola & Kujanpää, 2009, 78-84).  

Ei-avusteinen kommunikaatio perustuu henkilön itsensä tuottamiin ilmaisuihin, joita ovat 

esimerkiksi eleet, tukiviittomat, sormiaakkoset sekä viittomakieli (Paakkari, 2016). Erityi-

sesti viittomien etuna on se, että ne ovat nopea tapa kommunikoida, eikä niiden käyttäjä 

ole riippuvainen muista apuvälineistä (Tolvanen, 2009, 110). Ne myös havainnollistavat, 

hidastavat ja selkeyttävät puhetta, mikä helpottaa ilmaisun ymmärtämistä (Paakkari, 2016). 

AAC-menetelmät helpottavat kommunikointia lapsen kanssa sekä vähentävät oppimisen, 

käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen ongelmia. Ne myös havainnollistavat ja jäsentävät 

lapsen toimintaa, tukevat muistia sekä helpottavat asioiden ennakoimista. (Paakkari, 2016.) 

Pienen lapsen ahdistus vähenee, kun hän huomaa pystyvänsä ilmaisemaan asioita muulla-
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kin tavalla kuin puheella. Tämä lisääkin lapsen innostusta ilmaista itseään kaikin keinoin 

yhä enemmän. (Ketonen ym., 2014, 204-205.) 

 

5.2.2 Lovaas varhaiskuntoutusprojekti 

Lovaasin (1981) terapiaohjelma (kuten viitattu Timonen, 2009, 374) on suunnattu autisti-

sille sekä vaikeasti kehityksessään viivästyneille lapsille, ja sen tavoitteena on edistää 

myönteistä käyttäytymistä. Kuntoutus pyritään järjestämään lapsen kotona tai muissa tu-

tuissa ympäristöissä niin pitkälle kuin mahdollista, ja se rakentuu vanhempien, varhaiskas-

vattajien sekä muiden osapuolten tiiviille yhteistyölle. Terapiaohjelma koostuu useista 

osista, joista aion keskittyä lähinnä vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyviin osa-

alueisiin. 

Lovaas (1981) ja Carr (1081) korostavat varhaisten kommunikatiivisten valmiuksien ole-

van alue (kuten viitattu Timonen, 2009, 375), jossa harjoitellaan mm. jäljittelytaitoja, asi-

oiden ja esineiden tunnistamista, leikkimistä sekä erilaisia äänteitä ja yksinkertaisia sanoja. 

Puhuttu kieli toimii tässä ensisijaisena kommunikointivälineenä, sillä sen hallitseminen on 

merkittävää yhteiskunnassa selviämisen kannalta. Näiden sujuessa siirrytään ympäristön 

toimintojen ja elämän kannalta merkityksellisten kommunikatiivisten valmiuksien harjoit-

telemiseen. Alussa lapsen kanssa voidaan harjoitella asioiden nimeämistä, jonka myötä 

siirrytään haasteellisempiin toimintoihin, kuten esineen hakemiseen tai tervehdykseen vas-

taamiseen. Tunnistamisen ja nimeämisen yhteydessä on hyvä käyttää erilaisia kuvia, jotta 

lapsi oppii keskustelemaan myös ei-konkreettisista asioista. (Lovaas, 1981.) 

Kun lapsi hallitsee aiemmat osiot, siirrytään Lovaasin mukaan monimutkaisten kommuni-

katiivisten valmiuksien opettamiseen. Tällöin keskitytään lapsen käsitteellisen ymmärrys-

kyvyn sekä ilmaisujen laajentamiseen, joihin liittyy mm. kieliopin hallitseminen sekä asi-

oiden kytkeminen mielekkäisiin yhteyksiin. Tämän vaiheen oppimisen myötä siirrytään 

maailmankuvan laajentamiseen, jolloin harjoitellaan sosiaalista kanssakäymistä arjen eri-

laisissa tilanteissa. (Timonen, 2009, 376-377.)  
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5.2.3 Pivotal Response Training (PRT) 

Pivotal Response Training (PRT) on Laura Schreibmanin (2007) sekä Robert ja Lynn 

Koegelin (2006) kehittämä kokonaisvaltainen kuntoutusmenetelmä, joka on myöhemmin 

suomalaistunut ydinvalmiuksien harjoitusohjelmaksi (Timonen, 2009, 288). PRT on suun-

nattu autistisille lapsille, joilla on haasteita vuorovaikutuksessa sekä kielen kehityksen alu-

eilla. Motivaatio ja huomiokyvyn suuntaaminen ovat keskeisessä roolissa PRT-

menetelmässä, sillä niiden avulla lasta opetetaan osallistumaan vastavuoroiseen vuorovai-

kutukseen, suuntaamaan huomiota toiseen ihmiseen tai asiaan sekä tuottamaan kommuni-

katiivista puhetta. (Kerola & Kujanpää, 2009, 75-76.)  

PRT-menetelmän toteuttamisessa pyritään hyödyntämään lapselle luontainen ilo, motivaa-

tio ja uteliaisuus ilman valmiita struktuureja. Sitä voidaan toteuttaa lapselle tutuissa ympä-

ristöissä, kuten kotona ja päivähoidossa lähipiirin tuella. Tapaamiset sisältävät mm. leik-

kimistä, kirjojen lukemista ja piirtämistä. Menetelmässä on tärkeää, että lapsen kommuni-

kaatioyrityksiä vahvistetaan jatkuvasti. Haastavakin käyttäytyminen ymmärretään kommu-

nikaatioksi, ja tavoitteena onkin muokata lapsen ilmaisua sosiaalisesti hyväksyttävämpään 

suuntaan. (Hyytiäinen ym., 2008, 33.) 

 

5.2.4 Portaat-menetelmä 

Portaat-menetelmä on Kehitysvammaliiton julkaisema sekä Tiilikan ja Hautamäen (1986) 

suomentama versio Bluman ja muiden tutkijoiden kehittämästä Portage Guide to Early 

Education -materiaalista (1986) (Siiskonen ym., 2014, 127-128). Se jakautuu erilaisiin osa-

alueisiin, joihin kuuluu kognitiivinen kehitys, omatoimisuus, motoriset taidot, kieli ja sosi-

aalisuus. Portaat-menetelmä soveltuu erinomaisesti lasten varhaiskuntoutukseen, sillä kul-

takin osa-alueelta voidaan valita orastava taito, jota halutaan kehittää. Materiaali sisältää 

selkeät ohjeet, joiden avulla sitä voidaan toteuttaa sekä kotona että päivähoidossa. (Kerola, 

2009, 177-178.) 

Portaat -ohjelmasta on myöhemmin sovellettu Pikku-Portaat - menetelmä, joka on keskit-

tynyt varhaisten vuorovaikutustaitojen tukemiseen alle 3-vuotiailla lapsilla (Kerola, 2009, 

177-178). Se tarjoaa perhekeskeiseen lähestymistapaan perustuvan varhaiskuntoutus- ja 

varhaiskasvatusmallin, jota toteutetaan osana perheen toiminta- ja elämäntapoja. Pikku-
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Portaat -menetelmässä aikuisen ja lapsen vuorovaikutus on koko mallin ydin. (Siiskonen 

ym., 2014, 127-128.) 
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6 POHDINTA JA YHTEENVETO 

Kandidaatin tutkielmani tarkoitus on antaa tietoa vanhemmille, varhaiskasvattajille sekä 

muille asiasta kiinnostuneille alle kouluikäisten, autististen lasten sosiaalisista taidoista ja 

vuorovaikutuksesta sekä välineitä tukea lapsia näissä taidoissa. Tavoitteenani on ollut tii-

vistää aiheesta monipuolista tutkimuskirjallisuutta yhdeksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi. 

Tutkimuksen yhteenvetona voidaankin todeta, että sosiaalisia taitoja voidaan tukea moni-

puolisesti lapsuusiän autismissa. Useita kuntoutusmenetelmiä voidaan toteuttaa lapsen ta-

vallisessa arjessa lähiympäristön ihmisten tuella, mikä on mielestäni tärkeää, sillä näissä 

ympäristöissä lapsi viettää eniten aikaa. Erityisesti PRT-menetelmä sekä Portaat -

kuntoutusohjelma painottuvat vahvasti perhekeskeiseen lähestymistapaan, jossa koroste-

taan lapsen omaa motivaatiota, iloa sekä arjessa oppimista leikin keinoin (esim. Siiskonen 

ym., 2014; Kerola & Kujanpää, 2009). 

Autismitutkimukset ovat lisääntyneet ajan saatossa, minkä johdosta kuntoutusmenetelmät 

ovat kehittyneet ja monipuolistuneet. Päädyinkin valikoimaan tutkimukseeni kuntoutusme-

netelmiä, jotka keskittyvät pääosin sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen tukemiseen 

autistisilla lapsilla, ja joita voidaan toteuttaa lapsen tavallisessa arjessa. Kuntoutusmene-

telmät ovat keskenään hyvin erilaisia ja niistä on havaittavissa eroja mm. toteutuksen ja 

tavoitteiden suhteen. Esimerkiksi Lovaas -kuntoutuksessa aikuisen rooli on korostuneempi 

ja ohjailevampi (esim. Timonen, 2009). Aikuisjohtoisissa menetelmissä voidaankin pohtia, 

ohjataanko lasta liikaa tai tuleeko hän aidosti kuulluksi.  

Lovaas -kuntoutuksessa päätavoitteena on käyttäytymisen puutteiden korjaaminen sekä 

myönteisemmän käyttäytymisen lisääminen (Timonen, 2009, 374). Tämä herättää kysy-

myksiä siitä, kenen näkökulmasta myönteinen käyttäytyminen tai käyttäytymisen puutteet 

määritellään. Kyseistä kuntoutusmenetelmää voidaan myös kritisoida ongelmakeskeisestä 

lähestymistavasta, jossa käyttäytymisen puutteista pyritään ikään kuin normaaliuteen. Ajan 

saatossa kieli ja ilmaisut ovat kuitenkin muuttuneet neutraalimpaan suuntaan, sillä nykyään 

on siirrytty Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan yksilöllisen tuen 

tarpeen tunnistamiseen, jonka lähtökohtana pidetään lapsen vahvuuksia sekä oppimiseen ja 

kehitykseen liittyviä tarpeita. Varhaiskasvattajien tuleekin tämän mukaan tukea lapsen 

myönteisen minäkuvan kehittymistä kannustamalla häntä, antamalla hänelle mahdollisuuk-

sia kokea onnistumisen hetkiä sekä huolehtimalla siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä 
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hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2016.) 

Lovaasin menetelmässä keskeisenä pidetään puhuttua kieltä, kun taas muut kommunikoin-

timenetelmät toimivat ennemminkin toissijaisina kommunikointitapoina (Timonen, 2009, 

375). Tämä eroaa nykykäsityksestä hieman, sillä esimerkiksi AAC-menetelmien käytön on 

todettu täydentävän, korvaavan ja kehittävän monipuolisesti lapsen kehittymätöntä kieltä 

(esim. Aro & Siiskonen, 2014, 204). Itse koen tärkeänä, että lapsella on jokin keino tuoda 

ajatuksiaan esille, oli kyse sitten kuvakommunikaatiosta, viittomista tai puheesta. Ongel-

makeskeisyydestä huolimatta Lovaasin menetelmässä korostetaan asioita, jotka ovat arvos-

tettuja vielä nykypäivänäkin, kuten yhteistyötä vanhempien sekä muiden ammattilaisten 

kanssa. Myös jäljittelytaitojen, tarkkaavaisuuden suuntaamisen sekä huomion jakamisen 

taitojen oppiminen ovat keskeisellä sijalla nykyäänkin, sillä niiden ajatellaan luovan perus-

ta sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutuksen oppimiselle (esim. Laakso, 2014; Överlund, 

2009). 

Tämän kandidaatin tutkielman myötä olen päässyt paremmin syventymään sosiaalisten 

taitojen tukemiseen lapsuusiän autismissa. Tietämykseni autismista, erityisesti lapsuusiän 

autismista, on laajentunut huomattavasti, minkä seurauksena ymmärrän nyt paremmin au-

tistista käyttäytymistä, sen syitä ja muita taustoja. Koen, että olen tutkielman myötä saanut 

runsaasti välineitä, joilla tukea autististen lasten ohella myös muiden lasten sosiaalisia tai-

toja sekä vuorovaikutusta. Olen myös havainnut, kuinka useampaa menetelmää on helppo 

soveltaa lapsen tavallisessa arjessa. Erityisesti Portaat- ja Pikku-Portaat -

varhaiskasvatusohjelmiin sekä AAC- ja PRT-menetelmiin haluan tulevaisuudessa tutustua 

syvemmin ja soveltaa niitä työelämässä muiden tukitoimien ohella. Lisäksi tulen harjoitte-

lemaan lasten kanssa sekä esikielellisiä että kielellisiä taitoja, kuten tarkkaavaisuuden 

suuntaamista ja jaetun huomion taitoja, sillä ne luovat pohjan kaikelle vuorovaikutukselle 

(Laakso, 2014, 37-39). 

Tutkimuksen alussa olin kiinnostunut autististen lasten sosiaalisten taitojen tukemisesta 

kuvataidekasvatuksen keinoin. Löysin aiheesta kuitenkin hyvin vähän kirjallisuutta, mikä 

tuotti haasteita jo alkumetreillä. Päädyinkin muuttamaan aihettani käsittelemään sosiaalis-

ten taitojen tukemista lapsuusiän autismissa, sillä tämä tuntui realistisemmalta toteuttaa ja 

kiinnosti yhtä lailla. Jatkotutkimusta ajatellen haluan kuitenkin perehtyä kuvataidekasva-

tukseen autismin kuntoutusmenetelmänä, sillä aihe kiinnostaa minua, ja sitä on tutkittu 
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melko vähän Suomessa. Aika näyttää, perehdynkö kuvataidekasvatuksen keinoin autismi-

kuntoutukseen yleisesti vai jostakin tietystä näkökulmasta. 
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