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Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kuvailla aistitiedon käsittelyn ongel-

mien vaikutusta lapsen koulunkäyntiin ja näiden ongelmien huomioimista perusopetuksessa. 

Suomessa inkluusion ideologian mukaan pyritään mahdollistamaan jokaiselle lapselle koulun-

käynti lähikoulussa riittävän tuen avulla. On tärkeää ymmärtää, että jokaisessa koulussa voi olla 

lapsia, joilla on ongelmia aistitiedon käsittelyssä. Perusopetus muodostuu opetuksen ja kasva-

tuksen kokonaisuudesta, jossa lapsen yksilölliset tarpeet tulee ottaa huomioon. Nykyisen oppi-

miskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa erilai-

sissa oppimisympäristöissä. 

Kuvaan aiempia aistitiedon käsittelyn ongelmiin liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta vastaten 

näin tutkimuskysymyksiin. Aistitiedon käsittelyn ja siihen liittyvien ongelmien keskeiset käsit-

teet kuvaan A. Jean Ayresin sensorisen integraation teorian pohjalta. Keskeisten käsitteiden 

lisäksi kuvaan, miten aistitiedon käsittelyn vaikeudet voidaan ottaa huomioon perusopetuk-

sessa. Pohdin tuloksia suhteessa tutkimuksen tieteelliseen taustaan.  

Aistitiedon käsittelyn ongelmat voivat näyttäytyä lapsen toiminnassa monella eri tavalla vai-

kuttaen huomattavasti lapsen osallistumiseen ja suoriutumiseen koulussa. Jos lapsella on on-

gelmia aistitiedon käsittelyssä, hän ei kykene oppimaan tehokkaasti tai toimimaan odotetulla 

tavalla päivittäisissä toiminnoissa. Aistitiedon käsittelyn ongelmien huomioimisessa korostuu 

koulun, kotien ja asiaan perehtyneiden asiantuntijoiden välisen yhteistyön merkitys. Vaikka 

aistitiedon käsittelyn ongelmien tuomia haasteita ei voida täysin poistaa, opettajan pedagogii-

kalla sekä oppimista ja hyvinvointia edistävillä oppimisympäristöillä on merkitystä lapsen osal-

listumisen ja suoriutumisen tukemisessa. Koulun keinot tukea lasta, jolla on aistitiedon käsitte-

lyn ongelmia, voidaan jakaa sisäisiin taitoja kehittäviin ja kognitiivisia strategioita opettaviin 

keinoihin sekä ulkoisiin ympäristön muokkaamisen ja odotusten muuttamisen keinoihin. Aisti-

tiedon käsittelyn ongelmien huomioiminen perusopetuksessa mahdollistaa inkluusion ideolo-

gian korostaman lasten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja yksilöllisen oppimisen 

tukemisen. 

Tutkimuksen luotettavuutta edistää syvällinen paneutumiseni aistitiedon käsittelyn ongelmiin 

teorian ja käytännön tasolla, tutkimuksesta käydyt keskustelut aiheeseen perehtyneiden asian-

tuntijoiden kanssa sekä tutkimuksen kriittinen tarkastelu kaikissa vaiheissa. Tutkimuksella on 

selkeä yhteys teorian ja käytännön kehittämiseen. Tulokset ovat sovellettavissa myös muiden-

kin lasten opetukseen, monet kuvatuista keinoista voivat edistää kaikkien lasten osallistumista 

ja suoriutumista koulussa.   
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The purpose of this descriptive literature review is to describe how the sensory processing dif-

ficulties effect on child’s participation and performance in school, and how to support these 

children in basic education. In Finland, the ideology of inclusion aims to enable every child to 

attend a community school with sufficient support. It is important to understand that there may 

be children who have sensory processing difficulties in every school.  The individual needs of 

the child are taken into account in basic education. According to the current conception of 

learning, learning takes place through interaction between the individual and the environment 

in different learning environments.  

The previous research and literature of sensory processing difficulties are described to answer 

to the research questions. The key concepts are illustrated by Ayres Sensory Integration theory. 

The support measures of basic education are also described. The results are considered in rela-

tion to the scientific background of the research.  

Sensory processing difficulties can greatly affect a child's participation and performance at 

school. If the child has difficulties with the sensory processing, they will not be able to learn 

effectively or perform as expected in daily activities. Co-operation between the school, home 

and competent experts is important in addressing the sensory processing difficulties. Although 

the challenges of sensory processing difficulties can not be completely eliminated, the peda-

gogy of the teacher and learning environments that promote learning and well-being are im-

portant in supporting the child’s participation and performance. The support measures of school 

can be divided to internal skill and cognitive strategies, as well as external environments and 

expectations. Addressing the sensory processing difficulties in basic education enables the pro-

motion of children’s equality, participation and individual learning emphasized by the ideology 

of inclusion.  

The reliability of research is enhanced by consideration of the sensory processing difficulties at 

the theoretical and practical levels, discussion with the experts and critical examination at all 

stages of the research. This research has a clear connection with the development of theory and 

practice of education. The results are applicable to teaching other children as well. Many of the 

tools described can promote the participation and performance of all children at school.  
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1 Johdanto  

Kandidaatin tutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka aiheena on lapsen aistitiedon 

käsittelyn ongelmien huomioiminen perusopetuksessa. Kiinnostuin aistitiedon käsittelyn on-

gelmista ja niiden näyttäytymisestä lapsen toiminnassa työskennellessäni toimintaterapeuttina. 

Lapset tulivat toimintaterapiaan erilaisten syiden vuoksi, esimerkiksi aistiyliherkkyyksien tai 

joidenkin muiden aistitiedon käsittelyn häiriöön viittaavien haasteiden vuoksi. Kiinnostuin 

opiskelemaan aihetta lisää, jotta voisin paremmin tukea lapsia, heidän perheitään sekä päiväko-

teja ja kouluja aistitiedon käsittelyyn liittyvien asioiden kanssa. Toimintaterapiaan tulevat lap-

set saattoivat reagoida voimakkaasti esimerkiksi koulun tavanomaisiin ääniin tai jonkun aikui-

sen tai toisen oppilaan kosketukseen.  Näillä asioilla oli vaikutusta siihen, miten lapset osallis-

tuivat toimintaan kotona, koulussa ja harrastuksissa.  Esimerkiksi yksi lapsi vaikutti kuormittu-

van koulupäivän aikana erilaisten aistiärsykkeiden kautta niin, että iltapäivästä hän oli jo hyvin 

levoton ja kuormittuminen purkaantui haastavana käyttäytymisenä. Jotkut yläkoulua käyvät op-

pilaat tunnistivat myös itse näitä haasteita ja osasivat pohtia, mitkä aistimukset koulussa aiheut-

tavat heille hankaluuksia.  

Työssäni huomasin, että vanhemmilla, opettajilla tai muilla tapaamieni lasten kanssa toimivilla 

aikuisilla ei välttämättä ollut kovin paljon tietoa aistitiedon käsittelyn ongelmista. Tätä havain-

toani tukee myös Jussilan (2019) tuore väitöskirjatutkimus. Jussila (2019) toteaa, että perus-

opetuksen opettajat tarvitsevat lisää tietoa aistipoikkeavuuksista, sillä yleisopetuksessa voi olla 

oppilaita, joilla näitä aistipoikkeavuuksia on. Suomessa inkluusion myötä pyritään mahdollis-

tamaan jokaiselle lapselle koulunkäynti lähikoulussa riittävän tuen avulla. On tärkeää ymmär-

tää, että jokaisessa koulussa voi olla lapsia, joilla on ongelmia aistitiedon käsittelyssä. Näin 

ollen aistitiedon käsittelyn ongelmat tulee huomioida perusopetuksessa. Yksi erityispedagogii-

kan tehtävistä on Takalan ja Konnun (2016) mukaan tiedon lisääminen. Tällä kandidaatin tut-

kielmalla haluan osaltani edistää aistitiedon käsittelyn ongelmiin liittyvää tietoisuutta myös 

kasvatustieteiden puolella. Tiedon lisääminen mahdollistaa ymmärryksen ja hyvän pedagogii-

kan kehittymisen (Takala & Kontu, 2016).  

Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tieteellinen tausta muodostuu lapsen yksilöllisten tar-

peiden huomioimisen merkityksestä perusopetuksen kontekstissa. Kuvaan aistitiedon käsittelyn 

ja siihen liittyvien ongelmien keskeisiä käsitteitä A. Jean Ayresin sensorisen integraation teo-

rian pohjalta. Sensorisen integraation teoria antaa selitysmallin aistitiedon käsittelyn ongelmille 
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ja siihen, miten nämä ongelmat voivat näyttäytyä lapsen toiminnassa. Keskeisten käsitteiden 

lisäksi kuvaan, miten aistitiedon käsittelyn vaikeudet voidaan ottaa huomioon perusopetuk-

sessa.  Tämän kirjallisuuskatsauksen jälkeen jatkan aiheesta pro gradu -tutkielmassani empiiri-

sen aineiston avulla. 
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2 Perusopetuksen järjestäminen inklusiivisessa koulussa lapsen yksilölliset 

tarpeet huomioiden 

Tämän tutkimuksen taustalla on käsitys lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen merkityk-

sestä perusopetuksen kontekstissa. Perusopetuksen kontekstin ymmärtämiseksi tarvitaan tietoa 

nykyisestä opetuksen taustalla olevasta inklusiivisesta ajattelusta. Koulussa on tavoitteena in-

kluusio, yhteinen ja avoin koulu kaikille (Takala, 2016a; Takala 2016b). Inklusiivinen ajattelu 

korostaa kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja ihmisarvoa, osallisuuden mahdollistamista ja yksilöl-

listä oppimista (Kattilakoski, 2018; Takala, 2016a). Inkluusion ideologian mukaan tukea tarvit-

sevat oppilaat käyvät mahdollisuuksien mukaan koulua yleisopetuksessa saaden tarvitsemansa 

tuen eri muodoissa (Takala, 2016a; Sandberg, 2016). Yleisopetuksen luokissa jokaisella as-

teella onkin yhä enemmän erilaisia oppijoita ja oppilaita, jotka tarvitsevat tukea oppimiseen 

(Takala, 2016b; Takala & Pirttimaa, 2016).  

Perusopetus muodostuu opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuudesta, jossa lapsen yksilölliset 

tarpeet tulee ottaa huomioon (Opetushallitus, 2016). Yksilöllisyyden ja yksilöllistämisen taus-

talla on ajatus ihmisten ainutkertaisuuden ja erilaisuuden kunnioittamisesta (Vehmas, 2015). 

Yksilölliset ominaispiirteet otetaan huomioon ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta 

edistävällä tavalla (Vehmas, 2015). Oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen sekä pe-

rusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaaminen ovat edellytyksenä oppilaiden 

yhdenvertaiselle kohtelulle (Opetushallitus, 2016).  Varhainen lapsen tuen tarpeen havaitsemi-

nen ja opetuksen järjestäminen tarpeiden mukaan on tärkeää, koska sillä voidaan ehkäistä on-

gelmien syvänemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia (Opetusministeriö, 2007; Takala & Kontu, 

2016).  

Opettajan työssä pedagogiikka toteutuu suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin prosessina, jota 

opetussuunnitelma ohjaa (Krokfors, Kangas, Vitikka & Mylläri, 2010). Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden tehtävänä on Opetushallituksen (2016) mukaan edistää perusope-

tuksen yhdenvertaista toteutumista. Perusopetuksen opetussuunnitelma perusteet ja niihin pe-

rustuvat paikalliset opetussuunnitelmat tukevat ja ohjaavat koulutyötä (Opetushallitus, 2016). 

Opetusta muokataan, yksilöllistetään ja mukautetaan tarvittaessa suunnittelun, ohjaamisen tai 

ympäristöjen osalta (Pirttimaa & Kontu, 2016). 

Nykyinen oppimiskäsitys korostaa Kattilakosken (2018) mukaan oppimisen sosiokulttuurista 

luonnetta, oppiminen on kasvamista sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaan. Perusopetuksen 
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opetussuunnitelman perusteiden laadinnan pohjana käytetyn oppimiskäsitteen mukaan oppilas 

nähdään aktiivisena toimijana, joka oppii asettamaan oppimiselleen ja toiminnalleen tavoitteita 

sekä ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti ja muiden kanssa (Opetushallitus, 2016). Oppiminen 

tapahtuu yksilön ja ympäristön, eli toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten, eri yhteisö-

jen ja oppimisympäristöjen, vuorovaikutuksessa (Opetushallitus, 2016). Opetushallitus (2016) 

korostaakin yhdessä toimimisen taitojen merkitystä oppimisprosessissa. Oppiminen nähdään 

koko elämää koskevana prosessina (Kattilakoski, 2018). Oppilas oppii uusia tietoja ja taitoja 

kumuloituvasti, eli aiemmin opittuun yhdistyen, sekä reflektoi oppimistaan, kokemuksiaan ja 

tunteitaan (Opetushallitus, 2016). Oppimaan oppimisen taidot mahdollistavat elinikäisen oppi-

misen ja näiden taitojen kehittymisen myötä oppilasta ohjataan itseohjautuvampaan toimimi-

seen (Opetushallitus, 2016). 

Erilaiset oppimisen menetelmät ja oppimisympäristöt vaihtelevat opettajan työn pedagogii-

kassa tarkoituksenmukaisesti (Krokfors ym., 2010). Oppimisympäristöt käsittävät koulun ja sen 

ulkopuoliset tilat, paikat, yhteisöt ja toimintakäytänteet, joissa opiskelu tapahtuu sekä opiske-

lussa käytettävät palvelut, kalusteet, välineet, materiaalin ja teknologian (Kattilakoski, 2018; 

Opetushallitus, 2016).  Näiden tulee olla yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaiku-

tusta tukevia (Opetushallitus, 2016). Kuten kaikessa opetuksen ja arvioinnin suunnittelussa ja 

toteutuksessa, myös oppimisympäristöjen suunnittelussa tulee huomioida oppilaiden yksilölli-

set tarpeet (Opetushallitus, 2016). Tällä voidaan Opetushallituksen (2016) mukaan ehkäistä op-

pimisen tuen tarpeita. 
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3 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on kuvailla aistitiedon käsittelyn ongelmien vaiku-

tusta lapsen koulunkäyntiin. Aluksi kuvaan, mitä aistitiedon käsittelyn ongelmat ovat ja miten 

ne näyttäytyvät lapsen toiminnassa. Sen jälkeen kuvaan, miten lapsen aistitiedon käsittelyn on-

gelmat voidaan huomioida perusopetuksessa ja millaisilla keinoilla lasta voidaan koulussa tu-

kea.  

Kandidaatin tutkielmani tutkimuskysymyksinä ovat 

Miten aistitiedon käsittelyn ongelmat vaikuttavat lapsen koulunkäyntiin? 

Miten aistitiedon käsittelyn ongelmat voidaan huomioida perusopetuksessa?  

Toteutan kandidaatin tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus kar-

toittaa Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2010) mukaan tutkimuksen kannalta olennaista 

kirjallisuutta. Hart (1998) korostaa kirjallisuuskatsauksen tärkeyttä oman tutkimusaiheen ym-

märtämiseksi. Ilman kirjallisuuskatsausta tutkija ei voi saavuttaa ymmärrystä aiheeseen liitty-

västä aiemmasta tutkimuksesta tai sen keskeisistä tutkimusongelmista (Hart, 1998).  Kirjalli-

suuskatsauksen tarkoituksena on kuvata, mitä aiempaa tutkimusta aiheesta on tehty ja miten 

kyseinen kirjallisuuskatsauksen tutkimus liittyy jo aiemmin tehtyyn tutkimukseen (Hirsjärvi 

ym., 2010). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on Salmisen (2011) mukaan metodi, jolla kootaan 

aiempien tutkimuksien tuloksia, jotka taas ovat tutkimuksessa perustana uusille tuloksille. Vas-

taan tutkimuskysymyksiini aiheesta aiemmin tehdyn tutkimuksen ja kirjallisuuden avulla.  

Tämän tutkimuksen keskeisten käsitteiden määritellyn lähtökohtana ovat A. Jean Ayresin luo-

man sensorisen integraation teorian mukaiset määritelmät sekä Lucy Millerin ja hänen työryh-

mänsä edelleen kehittämät näkökulmat aistitiedon käsittelystä (Ayres, 2018). Käytän Ayresin 

sensorisen integraation käsitteen määritelmän jälkeen jatkossa käsitettä aistitiedon käsittely, 

joka on Millerin ja hänen työryhmänsä käyttämä termi. Keskeisten käsitteiden määrittelemisen 

lisäksi kuvaan, miten aistitiedon käsittelyn ongelmat voidaan huomioida perusopetuksessa. 

Pohdin keskeisiä tutkimustuloksia suhteessa tutkimuksen tieteellisen taustaan. Lopuksi pohdin 

tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä, sekä aistitiedon käsittelyyn liittyvän tutkimuksen mer-

kitystä ja tulevan tutkimuksen mahdollisia näkökulmia.  
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4 Aistitiedon käsittely ja sen kehittyminen 

Tässä luvussa kuvaan aistitiedon käsittelyä ja sen kehittymistä Ayresin sensorisen integraation 

teorian mukaan. Ayres aloitti sensorisen integraation teorian kehittämisen 1950-luvulla ja oli 

ensimmäisiä, joka toi ilmi havaintojaan aistitiedon käsittelystä (Ayres, 2018). Parhamin, Ecke-

rin, Miller Kuhaneckin, Henryn ja Glennonin (2013) mukaan Ayresin sensorisen integraation 

teoria perustuu neurotieteisiin ja lapsen normaaliin kehitykseen. Tässä selitysmallissa kehityk-

selliset toimintakyvyn ongelmat ja tietynlaiset käyttäytymisen ja oppimisen haasteet yhdiste-

tään aistitiedon käsittelyn poikkeavuuksiin (Parham ym., 2013). Lane ja kollegat (2019) totea-

vat, että viime vuosikymmenten aikana tapahtunut neurotieteen kehitys on antanut tutkijoille 

mahdollisuuden vahvistaa ja selventää joitakin Ayresin tekemän tutkimuksien havaintoja aisti-

tiedon käsittelystä. Heidän mukaansa nykyaikaiset kuvantamismenetelmät sekä oppimiseen, 

tarkkaavuuteen ja käyttäytymiseen liittyvä tutkimus mahdollistavat tutkijoille Ayresin tekemän 

työn tarkentamisen ja laajentamiseen (Lane ym., 2019).   

Ayresin (2018) mukaan sensorinen integraatio eli aistitiedon käsittely tarkoittaa prosessia, joka 

jäsentää aistien vastaanottamaa tietoa ihmisen kehosta ja ympäristöstä. Aistitiedon käsittely 

mahdollistaa hänen mukaansa tarkoituksenmukaisen reagoimisen koettuun tilanteeseen. Ayres 

(2018) toteaa aistitiedon käsittelyä tapahtuvan jokaisella ihmisellä, kenelläkään se ei ole täysin 

täydellistä tai puuttuvaa. Ihmisen toimintakyky on hermoston toiminnan näkyvää tulosta 

(Ayres, 2018). Aistitiedon käsittely tapahtuu Kranowitzin (2008) mukaan automaattisesti kes-

kushermostossa ja se alkaa jo ennen syntymää kehittyen läpi lapsuuden. Kranowitz (2008) to-

teaa, että aistitiedon käsittelyn ymmärtämiseksi tulee ymmärtää aistien merkitys ihmisen toi-

minnalle. Hänen mukaansa ihminen saa aistien kautta tietoa kehon ulkopuolisista ja sisäpuoli-

sista ärsykkeistä. Tämän tiedon avulla joko muutetaan toimintaan tai pyritään pitämään yllä 

saman tilanteen (Kranowitz, 2008).  

Aistit voidaan jakaa Ayresin (2018) mukaan kolmeen pääryhmään (taulukko 1.). Ensimmäisenä 

ovat hänen mukaansa kehon ulkopuolelta tulevista asioista kertovat aistit eli näkö, kuulo, maku, 

haju ja tunto. Visuaalinen (näkö) ja auditiivinen (kuulo) aisti antavat Ayresin (2018) mukaan 

tietoa kauempana olevista tapahtumista, kun taas gustatorinen (maku) ja olfaktorinen (haju) 

aisti kertovat kehon sisälle tulevista asioista. Taktiilinen (tunto) aisti kertoo ihoa koskettavista 

asioista (Ayres, 2018). Kranowitz (2008) toteaa ihmisen olevan tietoinen näistä aisteista ja pys-

tyvän hallitsemaan näitä jonkin verran.  
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Toisena ovat Ayresin (2018) mukaan aistit, jotka kertovat siitä, missä ja miten ihmisen keho 

liikkuu, eli proprioseptiivinen ja vestibulaarinen aisti.  Nämä aistit reagoivat hänen mukaansa 

liikkeeseen, painovoimaan ja kehon asentoihin. Keho tuottaa aistimuksia erityisesti ihmisen 

liikkuessa, mutta lihakset ja nivelet lähettävät aivoille tietoa kehon asennosta myös paikalla 

oltaessa (Ayres, 2018). Proprioseptiivinen aisti käsittelee Ayresin (2018) mukaan lihasten ja 

nivelten kautta tulevaa tietoa kehon asennosta ja tämä aistijärjestelmä auttaa ihmistä liikku-

maan. Vestibulaarinen aisti käsittelee pään sisällä korvakäytävässä olevan sisäkorvan kautta 

tulevia aistimuksia painovoimasta, pään liikkeistä ja tasapainosta (Ayres, 2018).  

Kolmantena pääryhmänä on Ayresin (2018) mukaan aistit, jotka kertovat kehon sisäisistä ta-

pahtumista. Sisäelimistä tulevista aistiärsykkeistä kertova viskeraalinen aisti auttaa säätele-

mään autonomisen hermoston toimintoja kuten verenpainetta, ruuansulatusta ja hengitystä 

(Ayres, 2018).  

 

Taulukko 1. Aistien luokittelu (Ayres, 2018).  

Aistit, jotka kertovat kehon 

ulkopuolelta tulevista asi-

oista 

Aistit, jotka kertovat kehon 

asennoista ja liikkeestä 

Aistit, jotka kertovat kehon 

sisäisistä tapahtumista 

• näkö (visuaalinen 

aisti) 

• kuulo (auditiivinen 

aisti) 

• maku (gustatorinen 

aisti)  

• haju (olfaktorinen 

aisti)  

• tunto (taktiilinen 

aisti) 

• asento ja liike (pro-

prioseptiivinen aisti) 

• painovoima, pään 

liike ja tasapaino 

(vestibulaarinen aisti) 

• viskeraalinen aisti 

 

Ayresin (2018) mukaan aivot käsittelevät aistitietoa yhdistäen eri aistien lähettämää tietoa. Ais-

tien toimiva yhteistyö on edellytys ihmisen tarkoituksenmukaiselle reagoinnille ja toiminnalle 
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(Kranowitz, 2008). Aistijärjestelmän toiminnan kehittyessä jäsentyneemmäksi ja eri aistijärjes-

telmien toiminnan integroituessa, muuttuu hermoston toiminta Ayresin (2018) mukaan yhte-

näisemmäksi kokonaisuudeksi. Ayres (2018) kuvaa aistitiedon käsittelyn toimintojen kehitty-

vän luonnollisessa järjestyksessä, jota kaikkien lasten kehitys noudattaa. Hänen mukaansa lap-

set voivat kehittyä keskenään eri tahtiin ja saavuttaa tiettyjä taitoja eri ikäisinä, mutta kehityk-

sen perusperiaatteet kuten aistimusten jäsentäminen toistuvat kaikkein lasten kehityksessä. Jä-

sentämistä tapahtuu Ayresin (2018) mukaan tarkoituksenmukaisten toimintareaktioiden avulla. 

Aistitiedon käsittelyn osa-alueet kehittyvät yhdessä samanaikaisesti, vaikkakin kehityksellisesti 

varhaisemmin kehittyvät toiminnot luovat perustan myöhemmin kehittyville toiminnoille 

(Ayres, 2018). 
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5 Aistitiedon käsittelyn ongelmat ja niiden näyttäytyminen lapsen toimin-

nassa 

Tässä luvussa käsittelen Ayresin teoriaan pohjautuen aistitiedon käsittelyn ongelmia, aistitie-

don käsittelyn häiriötä ja sen alatyyppejä. Kuvaan aistitiedon käsittelyn ongelmien näyttäyty-

mistä lapsen toiminnassa erityisesti koulussa osallistumisen ja suoriutumisen näkökulmasta.  

Ayres (2018) kuvaa häiriön aistitiedon käsittelyssä haittaavan aivojen toimintaa eli aivot toimi-

vat tehottomasti, luonnollisesta poikkeavalla tavalla. Hänen mukaansa aistitiedon käsittelyn 

häiriössä aivot eivät käsittele tai jäsennä aistiärsykkeitä niin, että lapsi saisi riittävän hyvää ja 

tarkkaa tietoa kehostaan ja ympäristöstään. Kun aivot käsittelevät aistitietoa poikkeavasti, ne 

eivät ohjaa lapsen toimintaakaan tehokkaasti (Ayres, 2018). Oikeanlaista toimintareaktiota ei 

synny, koska hermosto ei toimi tehokkaasti (Kranowitz, 2008).  Jos lapsella on ongelmia aisti-

tiedon käsittelyssä, hän ei kykene oppimaan tehokkaasti tai toimimaan odotetulla tavalla päi-

vittäisissä toiminnoissa (Parham ym., 2013). Ayres (2018) esittää, että aistitiedon käsittelyn 

ongelmat voivat näkyä esimerkiksi vaikeutena oppimisessa, puutteena itseluottamuksessa tai 

vaikeutena sietää tavanomaisia arjen vaatimuksia tai stressiä.  Hän muistuttaa, että oppimisvai-

keuksiin ja kehityshäiriöihin voi liittyä monia tekijöitä, joista aistitiedon käsittely on vain yksi 

osa (Ayres, 2018).   

Aistitiedon käsittelyn häiriö ei ole sairaus eikä se muutu pahemmaksi, vaikka haasteet voivat 

ilmetä lapsen elämässä ajan myötä suurempina (Ayres, 2018). Ayresin (2018) mukaan aistitie-

don käsittelyn häiriön vaikeusaste voi vaihdella ja saada lapsen vaikuttamaan älyllisesti hei-

kommalta, kuin mitä hän todellisuudessa on. Lasten, joilla on aistitiedon käsittelyn häiriö, älyk-

kyys on hänen mukaansa useimmiten keskitasoa tai keskitasoa parempaa. Toisaalta lapsella voi 

olla myös muitakin lääketieteellisiä häiriöitä tai oppimisvaikeuksia aistitiedon käsittelyn häi-

riön lisäksi (Ayres, 2018). Lane ja kollegat (2019) esittävät, että erilaisia häiriöitä, joihin liittyy 

tyypillisesti aistitiedon käsittelyn ongelmia, esiintyy tulevaisuudessa enemmän. Näitä häiriöitä 

ovat esimerkiksi neuropsykiatriset ja neurologiset oireyhtymät (Kerola & Sipilä, 2017). Aisti-

tiedonkäsittelyn vaikeuksia voi ilmetä yhdessä esimerkiksi ADHD:n tai autismikirjon häiriön 

kanssa (Puustjärvi & Kippola-Pääkkönen, 2016; Berggren, 2018; Moilanen, Mattila, Loukusa 

& Kielinen, 2012). Pilhjerta (2016) huomauttaa, että alun perin neurologiset vaikeudet voivat 

alkaa näkymään ajan kuluessa myös stressiperäisinä somaattisina sairauksina tai psyykkisinä 

häiriöinä. 
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Aistitiedon käsittelyn ongelmiin on Ayresin (2018) mukaan mahdollista puuttua. Ayres (2018) 

toteaa aistitiedon käsittelyn häiriön tunnistamisen ja hoitamisen olevan haastavaa, sillä häiriö 

aiheuttaa erilaisia ongelmia eri lapsille. Hänen mukaansa aistitiedon käsittelyn häiriötä ei voida 

tällä hetkellä mitata aivotoiminnasta, vaan arviointi perustuu lapsen arjen toiminnan havain-

nointiin ja suoriutumista arvioivien standardoitujen testien käyttämiseen. Sensorisen integraa-

tion teoriaan, terapiaan, ja ongelmien arviointiin on oma erillinen erikoistumiskoulutuksensa 

(Ayres, 2018). Suomessa koulutuksen järjestämisestä vastaa Sensorisen Integraation Terapian 

Yhdistys, Sity ry ja Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus on suunnattu ensisijai-

sesti toimintaterapeuteille (Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry, n.d.).  

Aistitiedon käsittelyn häiriöstä (Sensory Processing Disorder) voidaan puhua silloin, kun on-

gelmat vaikuttavat päivittäiseen elämään (Miller, Anzalone, Lane, Cermak & Osten, 2007). 

Aistitiedon käsittelyn häiriö voidaan jakaa Collinsin ja Millerin (2012a) mukaan aistisäätely-

häiriöihin, aistipohjaisiin motorisiin ongelmiin ja aistitiedon hahmottamisen häiriöihin, jotka 

jakautuvat alatyyppeihin (kuvio 1.).  

 

 

Kuvio 1. Aistitiedon käsittelyn häiriön luokittelu (Miller ym., 2007). 
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Aistisäätelyhäiriöön kuuluvat alatyypit yliherkkä reagointi aistimuksiin, aliherkkä reagointi ais-

timuksiin ja aistimushakuisuus (Collins & Miller 2012a, 2012b, 2012c). Aistipohjaiset motori-

set ongelmat muodostavat alatyypit, jotka ovat motorisen toiminnan ohjailun vaikeus ja asen-

nonhallintaan liittyvät motoriset ongelmat (Collins & Miller 2012d, Miller & Collins 2012a). 

Aistitiedon hahmottamisen häiriö muodostaa alatyypin, johon kuuluvat Millerin ja Collinsin 

(2012b) mukaan vaikeudet eri aistien kautta tulevien aistimusten hahmottamisessa. Aistitiedon 

käsittelyn häiriössä ilmenee usein useamman alatyypin mukaisia oireita (Miller & Collins 

2012b). Kuvaan seuraavissa alaluvuissa tarkemmin aistitiedon käsittelyn häiriön luokittelua. 

5.1 Aistisäätelyhäiriö 

Millerin ja kollegoiden (2007) mukaan aistisäätelyä tapahtuu, kun keskushermosto säätelee ais-

tiärsykkeiden tuomaa tietoa. Aistisäätelyhäiriöstä (Sensory Modulation Disorder) (kuvio 1.) 

voidaan puhua heidän mukaansa silloin, kun lapsella on vaikeuksia reagoida aistitietoon tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla. Lapsella on joustamattomuutta sopeutua päivittäiseen elämään liitty-

viin aistimuksiin ja aistisäätelyongelmat voivat rajoittaa lapsen arkea huomattavasti (Miller 

ym., 2007; Pilhjerta, 2016). Jo varhaiskehityksessä ongelmat voivat näkyä haasteina vireystilan 

säätelyssä, nukkumisessa, ruokailussa ja kuivaksi oppimisessa (Pihljerta, 2016). Aistisäätely-

häiriö voi näkyä haasteina tarkkaavuuden säätelyssä, osallistumisessa, vuorovaikutustaidoissa 

ja tunnetaidoissa (Pihljerta, 2016; Kerola & Sipilä, 2017) Haasteet voivat näkyä lapsen osallis-

tumisessa ja sosiaalisissa taidoissa esimerkiksi niin, että lapsen on vaikeaa toimia ryhmän jäse-

nenä ja hänellä voi olla turhautuessaan tunteenpurkauksia ja aggressiivista käyttäytymistä (Par-

ham ym., 2013).  

Yliherkkä reagointi aistimuksiin (Sensory Over Responsivity) näkyy Allenin (2016) mukaan 

lapsen toiminnassa niin, että tavanomainen aistitieto on hänelle liikaa ja hän reagoi voimak-

kaasti aistimuksiin tai vetäytyy. Tämä voi olla hänelle stressaavaa ja ylitsepääsemättömän haas-

tavaa (Allen, 2016). Stressintason nouseminen voi johtaa lapsen huonompaan sopeutumiseen 

ja heikentää lapsen kykyä keskittyä oppimisympäristössä (Jussila, 2019). Yliherkkä reagointi 

aistimuksiin vaikeuttaa Allenin (2016) mukaan kuuntelemista, keskittymistä ja huomion kiin-

nittämistä tiettyyn asiaan. Lisäksi se voi aiheuttaa ahdistusta ja haasteita käyttäytyä odotetulla 

tai toivotulla tavalla (Allen, 2016).  
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Yliherkkä reagointi voi näkyä Parhamin ja kollegoiden (2013) mukaan lapsen toiminnassa esi-

merkiksi niin, että kaverin odottamaton kosketus saa aikaan sen, että lapsi vetäytyy tai läimäyt-

tää kaveriaan. Lapsi saattaa häiriintyä käsien ja kasvojen sotkeutumisesta ja vastustaa maalaa-

mista, liimaamista tai  koulussa käytettäviin muihin materiaaleihin koskemista (Parham ym., 

2013). Esimerkiksi yliherkkä reagointi meluun voi vaikuttaa lapsen toimintaan niin, että lapsi 

vetäytyy vuorovaikutustilanteista ja ympäristöistä, jotka ovat liian stimuloivia (Thye, Bednarz, 

Herringshaw, Sartin & Kana, 2018). Tämä voi johtaa siihen, että lapsi ei harjoittele sosiaalisia 

taitojaan eri tilanteissa ja hänen taitonsa eivät pääse edistymään (Thye ym., 2018).  

Aliherkkä reagointi aistimuksiin (Sensory Under Responsivity) tarkoittaa Allenin (2016) mu-

kaan sitä, että aivoille tulee liian vähän aistitietoa. Tämä voi näkyä Allenin (2016) mukaan 

vaikeutena kiinnostua asioista ja kiinnittää huomioita erilaisiin asioihin. Aliherkkä reagointi voi 

näyttäytyä vaikeuksina suunnitella omia liikkeitä, leikkiä tai työskentelyä ja se voi näyttäytyä 

haasteina toimia riittävän nopeasti asioita tehdäkseen (Allen, 2016). Aliherkkä reagointi voi 

näkyä myös niin, että sanallisten ohjeiden noudattaminen on lapselle vaikeaa (Parham, Eckerin, 

Miller Kuhaneck, Henry ja Glennon, 2015). Se voi näyttäytyä myös niin, että lapsi ei reagoi 

puheeseen tai uusiin ääniin tai hänen voi olla vaikea huomata esimerkiksi kasvojensa likaantu-

mista (Parham ym., 2013). 

Aistimushakuisuus (Sensory Craving) tarkoittaa sitä, että aivot saavat liikaa tai liian vähän tie-

toa ja lapsi hakee lisää aistimuksia esimerkiksi liikkeen tai voimakkaan kosketuksen, maistelun 

tai haistelun kautta (Allen, 2016). Aistimushakuisuus voi näkyä Parhamin ja kollegoiden (2013) 

mukaan lapsen toiminnassa koulussa niin, että lapsi tuottaa erilaisia ääniä hiljaisen työskentelyn 

aikana. Heidän mukaansa lapsi saattaa hyppiä, tömistellä tai juosta sen sijaan, että kävelisi, ja 

liikehtiä levottomasti pöydän ääressä istuessaan. Lapsi saattaa pureskella vaatteitaan, kyniä tai 

koulutarvikkeita (Parham ym., 2013).  

5.2 Aistipohjaiset motoriset ongelmat 

Aistipohjaiset motoriset ongelmat (Sensory-based Motor Disorder) (kuvio 1.) näkyvät vaikeuk-

sina asennon ja liikkeiden hallinnassa (Miller ym, 2007). Ne näkyvät Millerin ja Collinsin 

(2012a) mukaan tasapainon, motorisen ohjailun ja motorisissa tehtävissä suoriutumisen vai-

keuksina. Motorisen ohjailun vaikeus (Dyspraxia) näkyy heidän mukaansa vaikeutena suunni-

tella ja toteuttaa liikkeitä erityisesti toiminnoissa, jotka eivät ole ihmiselle ennestään tuttuja 

(Collins & Miller 2012). Tämä voi näkyä Parhamin ja kollegoiden (2013) mukaan esimerkiksi 
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niin, että lapsi suoriutuu päivittäisissä toiminnoissa vaihtelevasti ja hänen on haastavaa suorittaa 

monivaiheisia tehtäviä loppuun asti. Haasteet näkyvät esimerkiksi lapsen kyvyissä oppia kä-

dentaitoja ja liikunnallisia toimintoja (Pihljerta, 2016). Lapsella voi olla haasteita esimerkiksi 

liikuntaleikeissä näytettyjen liikkeiden jäljentämisessä (Parham ym., 2013).    

Asennonhallintaan liittyvät motoriset ongelmat (Postural Disorders) näkyvät esimerkiksi hei-

kentyneenä kehon asennon hahmottamisena ja heikkona tasapainona (Collins & Miller 2012d). 

Lapsi saattaa Parhamin ja kollegoiden (2013) mukaan esimerkiksi pudota tuolilta vaihtaessaan 

asentoa tai epäonnistua tasapainon ylläpitämisessä kompastuessaan. Lapsi voi vaikuttaa köm-

pelöltä ja tarvita tukea esimerkiksi noustessaan seisomaan (Parham ym., 2013).  

5.3 Aistitiedon hahmottamisen häiriö  

Aistitiedon hahmottamisen häiriö (Sensory Discrimination disorder) (kuvio 1.) näkyy Millerin 

ja Collinsin (2012b) mukaan vaikeutena tulkita ympäristöstä tulevaa tietoa. Heidän mukaansa 

aistiärsykkeiden ominaisuuksien samankaltaisuuksien tai erojen havaitseminen on tällöin vai-

keaa. Lapsi voi heidän mukaansa havaita aistiärsykkeitä, mutta hän ei voi tarkasti kertoa, mikä 

tai missä ärsyke on. Aistitiedon hahmottamisen häiriö voi olla missä tahansa aistijärjestelmässä 

(Miller ym., 2007).  

Ihmisellä, jolla on haasteita aistitiedon hahmottamisessa, voi olla Millerin ja Collinsin (2012b) 

mukaan vaikeutta tulkita näkemäänsä, kuulemaansa, tuntemaansa, maistamaansa tai haista-

maansa. Aistitiedon hahmottamisen haasteet voivat näkyä myös niin, että ihminen ei hahmota 

liikkeen, lihasten ja nivelten tai sisäelinten kautta saamiaan aistiärsykkeitä. (Miller & Collins 

2012b). Lapsen voi olla esimerkiksi vaikeaa tunnistaa esineiden väriin, muodon tai kokoon pe-

rustuvaa samankaltaisuutta ja tai erilaisuutta (Parham ym., 2013). Millerin ja Collinsin (2012b) 

mukaan lapsen voi olla vaikea tunnistaa pitelemäänsä esinettä ilman katsomista tai hahmottaa, 

kuinka paljon voimaa hän tarvitsee esimerkiksi pallon heittämiseen. Aistitiedon hahmottami-

sesta voi heidän mukaansa seurata haasteita kirjoittamisessa ja lukemisessa, lapsella voi kirjoit-

taessa esimerkiksi tulla kirjainten vaihtumista tai hänen voi olla vaikea löytää tekstistä ydin-

asiat. Matematiikassa aistitiedon hahmottamisen häiriö voi näyttäytyä niin, että lapsen on vai-

kea asettaa numerot riveittäin oikein laskutehtävissä (Miller & Collins 2012b).  
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6 Koulun keinot tukea lasta, jolla on aistitiedon käsittelyn ongelmia 

Tässä luvussa kuvaan vielä yleisesti aistitiedon käsittelyn ongelmien vaikutuksia lapsen kou-

lunkäyntiin ja oppimiseen. Kuvaan yhteistyön merkitystä näiden ongelmien huomioimiseksi 

perusopetuksessa.  Tämän jälkeen kuvaan koulun keinoja tukea lasta, jolla on aistitiedon käsit-

telyn ongelmia.  

Ayresin (2018) mukaan lapsen aistitiedon käsittelyn häiriö voi näyttäytyä vaikeuksina oppimi-

sessa. Erityisesti lukemaan ja kirjoittamisen oppimisen haasteiden taustalla voi hänen mukaansa 

olla aistitiedon käsittelyn ongelmia. Monella lapsella, joilla on oppimisvaikeuksia, on myös 

jonkinasteisia aistitiedon käsittelyn ongelmia (Ayres, 2018). Myös Parikka, Halonen-Malliara-

kis ja Puustjärvi (2017) toteavat aistitiedon käsittelyn ongelmien vaikuttavan lapsen koulun-

käyntiin ja oppimiseen. Koenigin ja Rudneyn (2010) mukaan lapset, joilla on aistitiedon käsit-

telyn ongelmia, osallistuvat vähemmän koulun toimintoihin. Nämä lapset saattoivat menestyä 

huonommin koulussa, ja heillä oli suurempi riski oppimisvaikeuksiin (Koening & Rudney, 

2010). Kranowitz (2008) toteaa näiden lasten tarvitsevan ymmärrystä ja tukea onnistuakseen 

koulussa.  

Lapsen toiminta voi Kranowitzin (2008) mukaan olla hyvinkin erilaista riippuen ympäristöstä. 

Joillekin lapsille kouluympäristö voi hänen mukaansa olla ympäristönä haastava verrattuna ko-

tiin. Kranowitz (2008) muistuttaa, että joissakin tapauksissa koulu voi olla toisaalta järjestel-

mällisempi ympäristö ja haasteet tulevat ilmi selkeämmin kotona. Koulu voi olla ympäristönä 

aisteja kuormittava (Sandberg, 2016). Jussilan (2019) mukaan esimerkiksi koulun ruokalassa 

ihmisten puheesta, liikkumista, tuolien siirtelystä, syömisestä ja ruokailuvälineistä sekä keitti-

öltä lähtevät äänet voivat kuormittaa lasta, jolla on aistitiedon käsittelyn ongelmia. Näin ollen 

tilanne, jonka tulisi mahdollistaa rentoutumista oppituntien välillä, voikin itseasiassa muuttua 

hyvin stressaavaksi (Jussila, 2019). Koulu voi lisäksi luoda lapselle suorituspaineita ja lapsen 

voi olla vaikea sopeutua koulun muuttuviin tilanteisiin (Kranowitz, 2008).  

Moniammatillinen ja kotien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää ongelmiin puuttumisessa ja 

tukitoimien suunnittelemisessa ja toteuttamisessa (Gedge, 2017; Kranowitz, 2008; Pilhjerta, 

2016; Parikka ym., 2017; Opetusministeriö, 2007). Yhteistyö voi mahdollistaa lapsen aistitie-

don käsittelyn ongelmien huomioimisen paremmin ja koulunkäyntiä tukevien keinojen löytä-

misen (Gedge, 2017; Kranowitz, 2008). Laaja-alainen tuki ja erityisosaaminen tukevat lapsen 

koulunkäyntiä ja oppimista (Parikka ym., 2017). Jos kotona tai koulussa huomataan viitteitä 
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aistitiedon käsittelyn ongelmista, on Millerin ja Collinsin (2012b) mukaan tärkeää hakeutua 

moniammatilliseen arviointiin, joka sisältää myös toimintaterapeutin arvion. Toimintatera-

peutti toteuttaa yksilöllisen arvioinnin standardoiduilla menetelmillä kartoittaen aistitiedon kä-

sittelyyn liittyvät asiat laajasti ja luotettavasti (Watling & Hauer, 2015; Pilhjerta, 2016). Clar-

kin, Watlingin, Parhamin ja Schaafin (2019) mukaan näyttöön perustuvalla toimintaterapialla, 

joka toteutuu yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa, on selkeä hyöty yleisopetuksessa ja 

erityisopetuksessa oleville lapsille, joilla on aistitiedon käsittelyn ongelmia. Esimerkiksi lapsen 

tarpeiden tunnistaminen ja yksilöllisten tavoitteiden asettaminen yhdessä työryhmän kanssa 

edistävät lapsen suoriutumista ja osallistumista koulussa (Clark ym., 2019).  

Vaikka aistitiedon käsittelyn ongelmien tuomia haasteita ei voida täysin poistaa, opettajat ja 

koulut voivat kuitenkin tukea lapsia ja poistaa ympäristöön liittyviä oppimisen esteitä (Gedge, 

2017). Seuraavissa alaluvuissa kuvaan koulun keinoja lapsen aistitiedon käsittelyn ongelmien 

huomioimiseen ja lievittämiseen. Keinot on jaettu Isomäen (2015) Mateernia, Kernsiä ja Esoa 

mukailevan jaottelun mukaisesti sisäisiin ja ulkoisiin keinoihin.  

6.1 Lapseen kohdistuvat tukemisen keinot  

Sisäiset keinot ovat Isomäen (2015) mukaan suoria lapseen liittyviä toimenpiteitä, joiden ta-

voitteena on lapsen toimintakyvyn ja toimintatavan muuttaminen. Keinoina voi olla vaikeuk-

sien suora harjaannuttaminen tai niitä kompensoivien strategioiden opetteleminen (Isomäki, 

2015). Parikka ja kollegat (2017) korostavatkin sopeutumisen ja toimintakyvyn tukemisen mer-

kitystä aistitiedon käsittelyn ongelmien helpottamiseksi. Lapsen koulupäivään voidaan Ayresin 

(2018) mukaan sisällyttää erilaisia toimintoja, joita voi toteuttaa esimerkiksi siirtymätilanteissa 

ja tilanteissa, joissa tulee odottaa. Näiden toimintojen avulla lapsi voi hänen mukaansa selvitä 

paremmin kyseisistä tilanteista ilman kuormittumista (Ayres, 2018). 

Lasta tulee tukea tarkkaavuuden ylläpitämisen kannalta oleellisessa vireystilan säätelyssä (Pil-

hjerta, 2018; Gedge, 2017; Pfeiffer, Clark & Arbesman, 2018). Vireystilan nostamisessa ja las-

kemisessa voi hyödyntää Pilhjertan (2018) mukaan erilaisia näkö-, kuulo-, haju-, maku-, tunto- 

ja liikeaistimuksia. Jotkut lapset hyötyvät esimerkiksi syvätuntoaistimuksista tai tasaisista lii-

keaistimuksista rauhoittavina menetelminä (Pihljerta, 2018). Lasta voi muun muassa ohjata jo-

notustilanteissa painamaan kämmeniä voimakkaasti yhteen tai aikuinen voi ottaa lapseen kat-

sekontaktin ja painaa lapsen hartioita lempeästi (Berggren, 2018). Yhtenä keinona on myös 
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omien tunnetilojen säätelemisen harjoittelu ennalta sovitussa ja suunnitellussa rauhoittumispai-

kassa mahdollisesti apuvälineiden avulla (Pilhjerta, 2016).  

Aisteihin pohjautuvia interventioita, esimerkiksi erilaisia tuntoaistiin, proprioseptiiviseen tai 

vestibulaarisen aistiin perustuvia harjoituksia, voidaan käyttää luokassa osana päivittäisiä ru-

tiineja (Watling & Hauer, 2015; Bodison & Parham, 2018). Erilaisia interventioita kehitetään 

jatkuvasti, mutta on tärkeää, että niitä käytetään vain tarpeen mukaan (Bodison & Parham 2018; 

Watling & Hauer, 2015). Toiminnallisten menetelmien, kuten luokassa toteutettavien joogahar-

joitusten, on todettu tukevan oppilaiden itsesäätelyä ja lievittävän stressiä ja ahdistusta (Pfeirrer 

ym., 2018). 

Pilhjerta (2016) kannustaa kokeilemaan erilaisten kognitiivisten strategioiden käyttämistä ais-

titiedon käsittelyn ongelmien helpottamiseksi. Tilanteiden ennakointi voi helpottaa lapsen toi-

mintaa (Pilhjerta, 2016; Parikka ym., 2017; Kranowitz, 2008). Vaikka lapsen tulisi mennä epä-

mukavaan tilanteeseen, hänen kanssaan voi suunnitella etukäteen erilaisia toimintoja, joita hän 

voi käyttää näiden tilanteiden jälkeen (Pilhjerta, 2016). Myös esimerkiksi sosiaaliset tarinat 

ovat yleisesti käytettyjä keinoja koulussa ja niiden on todettu edistävän lasten toivottua käyt-

täytymistä (Pfeiffer ym., 2018). Sosiaaliset tarinat ovat kasvatuksessa käytettäviä kuvallisia, 

sanallisia tai muuten visuaalisia tarinoita, joilla kannustetaan lasta ja ohjataan toivottuun käyt-

täytymiseen erilaisissa tilanteissa (Kerola & Sipilä, 2017). Sosiaalinen tarina voi antaa lapselle 

tietoa esimerkiksi hänen sietämättömäksi kokeman äänen aiheuttajasta ja äänen kestosta, mikä 

auttaa lasta sietämään ääntä paremmin (Attwood, 2012).  

6.2 Ympäristöön kohdistuvat tukemisen keinot  

Ulkoiset keinot liittyvät Isomäen (2015) mukaan muun muassa ympäristön muokkaamiseen ja 

ympäristön odotusten muuttamiseen. Oppimisympäristöä voidaan muokata aistitiedon käsitte-

lyn ongelmien helpottamiseksi (Bodison & Parham, 2018; Pilhjerta, 2016). Opettajan tulee olla 

tietoinen ympäristön aistiärsykkeistä, sillä se mahdollistaa aistimusten kannalta tasapainoisen 

ympäristön toteuttamisen (Miller Kuhaneck & Kelleher, 2018). Oppimisympäristön muokkaa-

misen avulla tilanteiden ja tapahtumien stressaavuutta voidaan vähentää huomattavasti (Pil-

hjerta, 2016). 
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Aistiärsykkeitä voi olla koulussa lapselle joko liikaa, tai liian vähän (Kranowitz, 2008). Ympä-

ristöstä tulevia aistimuksia voi säädellä, vähentää tai yksinkertaistaa vaikuttamalla aistiärsyk-

keiden määrään, voimakkuuteen ja kestoon esimerkiksi valaistuksen, värien, heijastusten, taus-

tahälyn, hajujen ja tuoksujen osalta (Pilhjerta, 2016). Ärsykkeitä karsitaan tai lisätään ja stressiä 

aiheuttavia tekijöitä vähennetään tarpeen mukaan (Parikka ym., 2017). Monet lapset ja erityi-

sesti yliherkästi reagoivat lapset hyötyvät oppimisympäristöistä, joista on vähennetty aistiär-

sykkeitä tuottavia tekijöitä (Jussila, 2019). Oppimisympäristön pitäminen yksinkertaisena, siis-

tinä ja rauhallisena auttaa (Kranowitz, 2008; Gedge, 2017).  Vaikka oppimisympäristöjen häi-

ritseviä aistiärsykkeitä ei voida täysin poistaa, on Ayresin (2018) mukaan tärkeää ymmärtää 

lapsen erilainen reagointi aistimuksiin.  

Oppimisympäristöissä voi olla valtavia määriä aisteja kuormittavia ärsykkeitä (Miller Ku-

haneck & Kelleher, 2018). Fernández-Andrésin, Pastor-Cerezuelan, Sanz-Cerveran ja Tárraga-

Mínguezin (2015) mukaan liiallinen ja arvaamaton melu on yleistä nykyaikaisissa oppimisym-

päristöissä.  Heidän tutkimuksensa mukaan aisteihin liittyvästä kuormituksesta suurinta oli tun-

toaistiin liittyvä kuormitus. Tämän lisäksi kuulon kuormittuminen korostui. Oppimisympäris-

töissä on tärkeää vähentää ennustamattomia ääni- ja tuntoärsykkeitä (Fernández-Andrés ym., 

2015). Oppimisympäristön kovia pintoja, jotka voimistavat ääniä, voi peittää esimerkiksi teks-

tiileillä (Kranowitz, 2008). Opettaja voi vaikuttaa luokan aistiärsykkeisiin myös puhumalla itse 

matalalla ja hiljaisella äänellä (Kranowitz, 2008). Lapsen istumapaikan valinnalla voi vaikuttaa 

ympäristöstä tulevien ärsykkeiden häiritsevyyteen (Kranowitz, 2008). Lapsi voi tuntea olonsa 

helpommaksi, jos hän saa esimerkiksi istua pöydän ääressä tai lattialla työskenneltäessä reu-

nimmaisena tai olla jonotustilanteissa ensimmäinen tai viimeinen, jolloin mahdollisuus tulla 

toisten lapsen koskettamaksi vähenee (Kranowitz, 2008; Ayres, 2018).  

Myös näköaistiin liittyvän kuormittumisen on raportoitu olevan yleistä koulussa (Miller Ku-

haneck & Kelleher, 2018). Visuaalisia ärsykkeiden, kuten seinillä olevien piirustusten, katosta 

roikkuvien askartelujen ja värikkäiden esineiden, määrää onkin hyvä rajata (Sandberg, 2018). 

Koulussa voi olla lisäksi erilaisia hajunlähteitä (Ayres, 2018), kuten ruokala ja wc-tilat, joiden 

hajut ovat lapselle vastenmielisiä ja tämä on hyvä ottaa huomioon. Liikeaistimusten kannalta 

lasta on tärkeää tukea hänelle mieleiseen liikunnalliseen toimintaan (Ayres, 2018). Lapsi voi 

hyötyä istumisesta lähellä opettajaa luokan etuosassa lähellään oppilaita, jotka eivät liikehdi 

ylimääräisiä oppitunnin aikana (Kranowitz, 2008). 



22 

 

Lapsi voi käyttää luokassa apuvälineinä esimerkiksi kuulosuojaimia, korvatulppia, kuulokkeita, 

terapiapalloja, istuintyynyjä ja erilaisia painotuotteita, kuten painoliivejä (Parikka ym., 2017; 

Attwood, 2012; Pihljerta, 2016; Bodison & Parham, 2018; Pfeiffer ym., 2018). Lapselle on 

tärkeää mahdollistaa myös rauhallinen tila (Sandberg, 2018; Attwood, 2012), jossa hän voi tar-

peen mukaan opiskella ja esimerkiksi viettää välituntia.  

Opetuksessa tulee käyttää Kranowitzin (2008) mukaan monia aistikanavia ja rohkaista lasta 

aktiiviseen oppimiseen. Lapsen positiivisten puolien korostaminen ja onnistumisten huomioi-

minen on tärkeää (Kranowitz, 2008). Oppituntien ja siirtymätilanteiden strukturointi eli toimin-

tojen jäsentäminen ja lapsen ohjaaminen toimintajärjestyksessä voivat helpottaa lapsen toimin-

taa (Pilhjerta, 2016; Kranowitz, 2008). Toimintajärjestys voi olla Kranowitzin (2008) mukaan 

esimerkiksi taululla kirjoitettuna ja kuvitettuna. Koulutyöskentelyn aikatauluista kiinnipitämi-

nen sekä työskentelyn tauottaminen liikkuen ja venytellen tukevat lasta, jolla on aistitiedon kä-

sittelyn ongelmia (Kranowitz, 2008). Aktivointi ja rutiinien muokkaaminen hyödyttävät Jussi-

lan (2019) mukaan erityisesti asteihin aliherkästi reagoivaa lasta. Toimintojen mallittaminen ja 

fyysinen ohjaaminen voivat myös olla tarpeen (Pilhjerta, 2016).  

Ympäristön odotuksia voidaan muuttaa niin, että lapsi pystyy helpommin täyttämään odotukset 

(Isomäki, 2015). Riittävä tieto ja ymmärrys aistitiedon käsittelyn ongelmia kohtaan on tärkeää 

(Parikka ym., 2017; Ayres, 2018) ja tämän voidaan ajatella olevan edellytys ympäristön odo-

tusten muuttamiselle. Lisääntynyt ymmärrys auttaa huomattavasti lasta, koteja ja kouluja, joten 

onkin tärkeää kertoa aistitiedon käsittelyn ongelmista lapsen lähiympäristölle (Berggren, 2018; 

Pilhjerta, 2016).  

Isomäki (2015) muistuttaa, että sisäisten keinojen vaikutukset edellyttävät pitkäaikaista työs-

kentelyä ja niiden hyöty on saavutettavissa usein vasta ajan kuluessa. Toimiessaan sisäiset kei-

not kuitenkin edistävät hänen mukaansa lapsen toimintakykyä niin, että toiminta ja oppiminen 

helpottuu. Isomäen (2015) mukaan ulkoisten keinojen etuna on taas se, että ne voivat tarjota 

nopeaa helpotusta haastaviin tilanteisiin. Hän muistuttaa, että sisäiset keinot mahdollistavat lap-

selle toimimisen eri ympäristöissä, kun taas ulkoiset keinot eivät välttämättä hyödytä lasta ym-

päristön vaihtuessa. Näin ollen nämä keinot eivät voi koskaan korvata toisiaan, vaan ovat toi-

siaan täydentäviä (Isomäki, 2015). 

Keinoja pohtiessa on tärkeää ottaa lapsen yksilöllisyys huomioon (Pilhjerta, 2016). Reaktiot 

aistitietoon voivat vaihdella ja kaikki keinot ei sovi kaikille (Ayres, 2018). Sekä lapseen että 

ympäristöön kohdistuvia keinoja valitessa on hyvä pitää mielessä, että esimerkiksi erilaisten 
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istuinten, painoliivien tai muiden yksittäisten keinojen käytön tehokkuudesta ei ole saatu riittä-

västi näyttöä (Watling & Hauer, 2015, Bodison & Parham, 2018). Yksittäisten keinojen käyt-

täminen ei ole tutkimusten mukaan tehokasta, mutta useampaan aistiin pohjautuvien keinojen 

käyttämisellä voi olla vaikutusta lapsen käyttäytymiseen ja suoriutumiseen (Watling & Hauer, 

2015).  
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7 Johtopäätökset 

Tässä luvussa palaan tutkimuskysymyksiin ja tarkastelen keskeisiä tuloksia suhteessa tutki-

muksen tieteelliseen taustaan. Perusopetuksessa lapsen opetukseen osallistuu luokanopettajia, 

aineenopettajia, erityisopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia. Useat tutkimuksessa kuvatut keinot 

ovat sovellettavissa opetukseen osallistuvien henkilöiden lisäksi myös esimerkiksi oppilashuol-

lon asiantuntijoiden käyttöön. Koulussa lapsen kanssa voi siis toimia useita henkilöitä eri am-

mattinimikkeillä. Käytän tässä luvussa käsitettä ”lapsen kanssa toimiva aikuinen” kuvaamaan 

näitä henkilöitä.   

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä hain vastausta siihen, miten aistitiedon käsittelyn on-

gelmat vaikuttavat lapsen koulunkäyntiin. Tutkimustuloksissa nousee esiin aistitiedon käsitte-

lyn merkitys ja aistitiedon käsittelyn ongelmien vaikutus lapsen toimintaan. Aistitiedon käsit-

telyn ongelmat voivat näyttäytyä lapsen toiminnassa monella eri tavalla vaikuttaen lapsen osal-

listumiseen ja suoriutumiseen koulussa (Miller ym., 2007; Collins & Miller, 2012a, 2012b, 

2012c; Miller & Collins, 2012a, 2012b; Parham ym., 2013, 2015; Allen, 2016; Thye ym., 2018; 

Pihljerta, 2016; Koening & Rudney, 2010; Kranowitz, 2008; Parikka ym., 2017). Aistitiedon 

käsittelyn ongelmien kokonaisvaltaiset vaikutukset on tärkeää ymmärtää, jotta lapsen yksilöl-

liset tarpeet voidaan tunnistaa ja lasta pystytään tukemaan tarkoituksenmukaisella tavalla pe-

rusopetuksessa. Inkluusion myötä kaikissa perusopetuksen ryhmissä voi olla lapsia, joilla on 

aistitiedon käsittelyn ongelmia. Tämän vuoksi kaikki lapsen kanssa toimivat aikuiset hyötyvät 

aistitiedon käsittelyyn ja sen ongelmiin liittyvästä tiedosta.   

Koulussa lapsilta edellytetään tarkoituksenmukaista käyttäytymistä (Takala & Kontu, 2016).  

Aistiedon käsittelyn ongelmat voivat näyttäytyä lapsen käyttäytymisessä toimintana, mikä saa-

tetaan kokea ei-toivottuna tai haastavana käyttäytymisenä.  Koulun tavanomaisien toimintojen 

vältteleminen tai poikkeava reagointi tilanteissa voi olla seurausta aistitiedon käsittelyn ongel-

mista. Esimerkiksi maalaamisen, liimaamisen tai liikuntaleikkien vältteleminen tai haasteet 

muiden lasten kanssa toimimisessa voivat olla seurausta aistitiedon käsittelyn ongelmista. Vuo-

rovaikutuksen merkitys korostuu oppimisessa (Opetushallitus, 2016) ja lapsi, jolla on aistitie-

don käsittelyn ongelmia, voi tarvita huomattavaakin tukea sosiaalisten taitojen harjoittelemi-

sessa. Onkin tärkeää ymmärtää syitä haastavan käyttäytymisen takana väärinymmärrysten vält-

tämiseksi. Syy voi löytyä aistitiedon käsittelyn ongelmista ja tämä tulisi ottaa huomioon lapsen 

tilannetta kartoitettaessa.  
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Aistitiedon käsittelyn ongelmia voi esiintyä ilman mitään muuta lääketieteellistä häiriötä, mutta 

se voi olla myös liitännäisenä esimerkiksi neuropsykiatrisissa häiriössä (Ayres 2018; Kerola & 

Sipilä, 2017; Puustjärvi & Kippola-Pääkkönen, 2016; Berggren, 2018; Moilanen, Mattila, Lou-

kusa & Kielinen, 2012). Päällekkäistyminen eli komorbiditeetti tarkoittaa sitä, että samalla lap-

sella voi olla useita oppimiseen vaikuttavia ongelmia (Aro, Aro, Koponen & Viholainen, 2012; 

Ahonen, Aro, Aro, Lerkkanen & Siiskonen, 2019). Päällekkäistyminen vaatii yksilöllisten haas-

teiden huomioimista opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa (Aro ym., 2012). Päällekkäisty-

minen on tärkeää huomioida myös aistitiedon käsittelyn ongelmien osalta. Lapsella voidaan 

huomata koulussa oppimisvaikeuksia ja asiaa tutkittaessa on tärkeää ottaa huomioon muut mah-

dollisesti vaikuttavat tekijät, kuten aistitiedon käsittelyn ongelmat.  

On tärkeää kuitenkin muistaa, että yksittäiset tässä tutkimuksessa esitetyt lapsen toiminnassa 

näyttäytyvät asiat eivät välttämättä ole merkki aistitiedon käsittelyn ongelmista. Se, että lapsi 

ei pysty tekemään jotain toimintoa tai ei osallistu toimintoon, ei vielä tarkoita häiriötä aistitie-

don käsittelyssä. Aistitiedon käsittelyn häiriöstä voidaan puhua silloin, kun ongelmat vaikuttaa 

lapsen suoriutumiseen ja toimintoihin osallistumiseen (Miller ym. 2007). Vaikka lapsella olisi 

esimerkiksi yliherkkää reagointia kuulo- tai tuntoaistimuksiin, hän ei välttämättä ohjaudu suo-

raan kuntoutukseen, esimerkiksi toimintaterapiaan. Jos lapsen ongelmat aistitiedon käsittelyssä 

tuottavat haasteita osallistumisen tasolla eri tilanteissa ja lapsi kärsii kuormituksesta, hän voi 

tarvita kuntoutusta. Lapsen kanssa toimiva aikuinen on tärkeässä roolissa lapsen haasteiden 

tunnistamisessa ja tuen mahdollistamisessa.   

Toisessa tutkimuskysymyksessä hain vastausta siihen, miten aistitiedon käsittelyn ongelmat 

voidaan huomioida perusopetuksessa. Tutkimustuloksissa korostuvat yhteistyön merkitys sekä 

tuen sisäiset ja ulkoiset keinot, joiden ohjaamisessa, käyttämisessä ja toteuttamisessa koululla 

on tärkeä tehtävä. Aistitiedon käsittelyn ongelmien tunnistaminen edellyttää erityisosaamista 

(Parikka ym., 2017), joten lapsen kanssa toimivalla aikuisella tulee olla tietoa aistitiedon käsit-

telyn ongelmista viedäkseen asiaa eteenpäin. Jos lapsen toiminnassa on viitteitä aistitiedon kä-

sittelyn ongelmista, asiaan tulee puuttua. Lapsen kanssa toimiva aikuinen voi ottaa huomaa-

mansa haasteet puheeksi lapsen huoltajan ja oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa. Jos tutki-

muksiin päädytään, tehdään lapselle toimintaterapeutin arvioinnin sisältämä moniammatillinen 

arviointi. Tärkeää on selvittää, onko kyseessä ongelmat aistitiedon käsittelyssä vai mahdolli-

sesti jotain muuta.  Tässä moniammatillisella arvioinnilla on suuri merkitys. Arvioinnin perus-

teella suunnitellaan tarvittavia tukitoimia.  
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Lapsen kanssa toimivan aikuisen tulee tehdä yhteistyötä aistitiedon käsittelyn ongelmiin pereh-

tyneiden ammattilaisten ja kotien kanssa (Gedge, 2017; Kranowitz, 2008; Pilhjerta, 2016; Pa-

rikka ym., 2017; Opetusministeriö, 2007). Sensorisen integraation terapia on kehitetty aistitie-

don käsittelyn ongelmien kuntoutukseksi, mutta nämä ongelmat tulee huomioida myös kou-

lussa ja tukea lasta koulun keinoin. Toimintaterapian näkökulma painottuu aiemmin tehdyissä 

tutkimuksissa ja kirjallisuudessa, mutta se ei poista koulujen tekemän työn merkitystä lapsen 

osallistumisen ja suoriutumisen tukemisen kannalta.  Opettajien tulee tehdä yhteistyötä myös 

keskenään koulun arjessa ja esimerkiksi siirtymätilanteissa esiopetuksesta kouluun ja alakou-

lusta yläkouluun (Siiskonen, Lerkkanen & Savolainen, 2019). Monipuolinen yhteistyö mahdol-

listaa perusopetuksen yhtenäisyyttä, eheyttä ja laatua (Opetushallitus, 2016). Yhteistyön teke-

misessä tulee huomioida myös lapsen osallisuuden mahdollistaminen. Lapsen osallistuminen 

oman opiskelunsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ikätasonsa mukaan edistää lapsen 

osallisuutta koulussa (Kontu & Pirttimaa, 2016; Siiskonen ym., 2019).  

Luokalle voi tulla oppilas, jolla on jo todettu ongelmia aistitiedon käsittelyssä, ja tällöin on 

eduksi, että lapsen kanssa toimivalla aikuisella on tietoa aistitiedon käsittelyn ongelmista. Lap-

sen kotona voidaan olla hyvinkin tietoisia aistitiedon käsittelyn ongelmista ja siitä, miten ne 

vaikuttavat lapsen toimintaan. Tällöin lapsen kanssa toimiva aikuinen voi saada lapsen kotoa 

tärkeää tietoa, mikä auttaa ottamaan paremmin huomioon lapsen aistiedon käsittelyn ongelmat 

myös koulussa. Toisaalta voi olla tilanteita, joissa lapsen kanssa toimiva aikuinen on tärkeässä 

roolissa viemässä tietoa koteihin aistitiedon käsittelyn ongelmista ja niiden tukemisesta. Auno-

lan, Heinosen ja Leppäsen (2019) mukaan yhteisen ymmärryksen rakentaminen keskustellen ja 

ajatuksia jakaen on tärkeää. Voi viedä aikaa, että yhteinen näkemys lapsen tilanteesta ja tarvit-

tavat tuen keinot löytyvät, mutta avoin yhteistyö ja vuorovaikutus edistävät tätä (Aunola ym., 

2019).  

Lapsen aistitiedon käsittelyn ongelmien tuomia haasteita ei voida täysin poistaa (Gedge, 2017), 

mutta koulun keinoilla on mahdollista tukea lapsen osallistumista ja suoriutumista koulun toi-

minnoissa. Lapsen kanssa toimiva aikuinen voi osaltaan vaikuttaa koulupäivän aikaisiin tapah-

tumiin niin, että lapsen kuormittuminen erilaisista aistiärsykkeistä ei pääse nousemaan liian 

korkeaksi.  Aikuinen voi ohjata lasta oppimaan sisäisiä keinoja, jotka helpottavat aistitiedon 

käsittelyn ongelmien tuomia haasteita. Lapsen kanssa toimiva aikuinen voi huomioida aistitie-

don käsittelyyn vaikuttavia asioita myös muun muassa omassa tavassaan toimia lasten kanssa 

ja ympäristöä muokkaamalla. Jos lapsen kanssa toimiva aikuinen tietää esimerkiksi, että lapsi 

reagoi yliherkästi ääniin, hän ei käytä luokassa voimakkaita ääniä siirtymien tai työskentelyajan 
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päättymisen merkiksi. Lapsen onnistumisten huomioiminen on myös tärkeää (Kranowitz, 

2008). Opetushallitus (2016) korostaa positiivisen palautteen antamista vuorovaikutuksen kes-

keisenä osana. Positiiviseen psykologiaan perustuvan positiivisen pedagogiikan periaatteiden 

ja menetelmien (Leskisenoja & Sandberg, 2019) soveltaminen voisi olla toimiva keino lasten, 

joilla aistitiedon käsittelyn ongelmia, kasvatuksessa ja opetuksessa.  

Lapsi, jolla on aistitiedon käsittelyn ongelmia, hyötyy struktuurista ja tilanteiden ennakoinnista 

(Kranowitz, 2008; Pihljerta, 2016; Parikka ym., 2017). Lapsen on tärkeää tietää, mitä häneltä 

odotetaan. Lapsen kanssa toimivan aikuisen tulee kyetä arvioimaan jokaisen lapsen taitoja suh-

teessa opetussuunnitelman edellyttämiin taitoihin. Lapsi tarvitsee tukea oppimaan oppimisen 

taitojen ja esimerkiksi itseohjautuvuuden kehittymiseksi. Jos lapselta vaaditaan liian itseohjau-

tuvaa toimintaa suhteessa hänen taitoihinsa, lapsen tuen tarve voi lisääntyä.  

Opetushallituksen (2016) mukaan oppimisympäristöjen tulee olla esteettömiä. Aistitiedon kä-

sittelyyn liittyvät asiat tulee huomioida oppimisympäristöjen suunnittelussa ja toteuttamisessa, 

sillä oppimisympäristöjen tulee olla jo lähtökohtaisesti kaikille sopivia. Aistiystävällisyys on 

osa esteettömyyttä. Oppimisympäristöjä tarkasteltaessa huomioi voi suuntautua pelkästään fyy-

sisen ympäristön tarkasteluun ja siihen, onko ympäristössä jotain liikaa tai liian vähän. On tär-

keää muistaa, että lapsen kanssa toimiva aikuinen on luomassa oppimisympäristöjä pedagogi-

silla valinnoillaan.  

Yksittäiset keinot, esimerkiksi ympäristön muokkaaminen esteettömäksi, eivät kuitenkaan 

poista aistitiedon käsittelyn ongelmia tai tuen tarvetta. Tietoisuus erilaisten sisäisten ja ulkois-

ten keinojen käyttämisen mahdollisuudesta on tärkeää pyrittäessä löytämään lasta hyödyttäviä 

tuen keinoja. Tavoitteena on löytää ulkoisen tuen keinojen lisäksi sisäisiä keinoja, joita lapsi 

voi oppia soveltamaan myös muissa ympäristöissä. Sisäisten keinojen merkitys korostuu mitä 

itseohjautuvampaa toimimista lapselta edellytetään lapsen kasvaessa. Sisäiset keinot ovat mer-

kityksellisessä asemassa myös elinikäisen oppimisen näkökulmasta, koulussa opitut taidot ja 

kompensaatiokeinot kantavat läpi elämän.  

Yksilön kannalta tarkasteltaessa aistitiedon käsittelyn ongelmat voivat vaikuttaa lapsen kuor-

mittumisen ja stressin määrän lisääntymiseen. Yksilöön liittyvien inhimillisten kärsimysten li-

säksi ongelmilla voi olla vaikutusta muuhun ympäristöön, kuten muihin lapsiin ja lasten kanssa 

toimiviin aikuisiin, esimerkiksi oireilevan lapsen käyttäytymisen kautta. Levoton luokka erilai-

sine aistiärsykkeineen voi kuormittaa jokaista tilassa toimivaa. Oppimisympäristön muokkaa-

minen aistien kannalta paremmaksi voi lisätä kaikkien lasten oppimista. Aistitiedon käsittelyn 
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näkökulmasta suunnitellut ja toteutetut oppimisympäristöt voivat myös mahdollistaa koulussa 

työskenteleville aikuisille työhyvinvointia edistävän ympäristön. Aistitiedon käsittelyn kan-

nalta hyvä oppimisympäristö voi siis hyödyttää jokaista koulussa toimivaa.  

Tutkimuksessa esiteltyjä lapseen ja ympäristöön liittyviä keinoja voidaan soveltaa erilaisiin 

koulun tilanteisiin lapsen ikätaso ja taidot huomioiden. Esimerkiksi ruokailutilanteen kuormit-

tumisen osalta voidaan pohtia muun muassa ryhmien ruokailuun menemisen järjestystä, ryh-

män ja yksittäisen lapsen istumapaikkaa, tuolien materiaalia ja muita sisutuksellisia ratkaisuja 

sekä apuvälineiden käyttöä. Keinojen soveltaminen vaatii lapsen kanssa toimivilta aikuisilta 

kykyä soveltaa tietoa. Armollisuus omaa tekemistä kohtaan on hyvä muistaa, sillä tiedon so-

veltaminen käytäntöön voi olla toisinaan haastavaa. Lapsen erilaisen reagoinnin ja toiminnan 

ymmärtäminen sekä aito halu auttaa lasta ovat ensiarvoisen tärkeää.  

Kun lapsen kanssa toimivalla aikuisella on tietoa ja ymmärrystä aistitiedon käsittelyn ongel-

mista ja niiden vaikutuksesta lapsen toimintaan, hän voi paremmin huomioida nämä lapsen yk-

silölliset tarpeet ja tukea lapsen osallistumista ja suoriutumista koulussa. Tämä mahdollistaa 

inklusiivisen ajattelun korostaman tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja yksilöllisen 

oppimisen tukemisen. Koska aistitiedon käsittely koskee kaikkia (Ayres, 2018), siihen liittyvien 

asioiden huomioiminen opettajan pedagogiikassa ja oppimisympäristöissä voi edistää jokaisen 

koulussa toimivan hyvinvointia. 
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8 Pohdinta 

Tässä luvussa pohdin tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä. Sen jälkeen tarkastelen tämän 

tutkimuksen ja yleisesti aistitiedon käsittelyyn liittyvän tutkimuksen merkitystä kasvatustieteel-

lisen teorian ja käytännön kehittämisen sekä yhteiskunnan kannalta. Lopuksi pohdin, millaisista 

näkökulmista aistitiedon käsittelyn ongelmia voidaan tutkia jatkossa lisää.  

Tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta tutkimuksen tavoitteen, tieteellisen taustan, menetel-

män, aineiston ja raportoinnin näkökulmista. Pohdin myös omaa toimintaani prosessin aikana. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että minulla on jo ennestään tietoa ja käytännön kokemusta 

aiheesta aiemman työni kautta. Olen pohtinut aistitiedon käsittelyn ongelmien tutkimista jo 

muutaman vuoden ajan. Aloittaessani kandidaatin tutkielman tekemisen toukokuussa 2019, mi-

nulla oli jo pohjaa, jolle rakentaa tätä tutkimusta.  

Tutkimuksen tieteellinen pohja muodostuu inkluusion ideologiasta, oppilaan yksilöllisen tuke-

misen merkityksestä sekä tämän hetkisestä oppimiskäsitteestä. Nämä ovat oleellisessa osassa 

tarkasteltaessa lapsen aistitiedon käsittelyn ongelmien vaikutusta koulunkäyntiin ja perusope-

tuksen keinoja tukea lasta. Kouluissa on arjen kokemusten ja tutkimuksen (ks. Jussila, 2019) 

mukaan lapsia, jotka reagoivat poikkeavasti aistimuksiin. Ayresin sensorisen integraation teo-

rian käyttäminen tässä tutkimuksessa on perusteltua, sillä se antaa selitysmallin lapsen aistitie-

don käsittelyn ongelmille. Ayresin työ on laajalti tunnustettua ja teorian ja menetelmien kehit-

täminen jatkuu edelleen. Aiemmassa tutkimuksessa tulee hyvin ilmi lapsen aistitiedon käsitte-

lyn ongelmien vaikutus arjen osallistumiseen ja suoriutumiseen. Myös tämän vuoksi Ayresin 

teorian käyttäminen on perusteltua tässä tutkimuksessa.  

Kirjallisuuskatsaus on hyvä menetelmä tuottaa tietoa aistitiedon käsittelyn ongelmien huomi-

oimisesta perusopetuksessa. Kirjallisuuskatsaus on mahdollistanut minulle ymmärryksen sy-

ventymisen ja luo vahvan pohjan aiheeseen liittyvän tutkimuksen tekemiselle jatkossa. Kirjal-

lisuuskatsausta tehdessäni olen oppinut tunnistamaan aiheen kannalta keskeisimpiä pääkohtia 

ja kokoamaan tutkimuksellista perustaa kriittisesti tarkastellen. Olen oppinut kuvaamaan aisti-

tiedon käsittelyn ongelmista tehtyä aiempaa tutkimusta ja perustelemaan oman tutkimukseni 

merkitystä tiedon tuottamisessa. 

Luotettavuuden edistämiseksi olen käyttänyt kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja aineiston 

löytämiseksi ja hain tiedonhakuun yksilöopastusta Oulun yliopiston kirjaston tietopalveluista. 
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Olen arvioinut aiheeseen liittyvää aiempaa tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti ja valinnut ra-

porttiin oleellisimpia asioita tämän tutkimuksen kannalta. Olen käynyt aineistoa läpi asettaen 

erilaisia kysymyksiä, suhteuttaen aineistoa toisiinsa ja omiin tutkimuskysymyksiini varmis-

taakseni aineiston luotettavaa tarkastelua. Tämä on mahdollistanut aineiston rajauksen pysymi-

sen tarkkana ja tarkoituksenmukaisena antaen oleellista tietoa tutkimuksen kannalta.  

Aiemmassa tutkimuksessa ja kirjallisuudessa on käytetty toisistaan hieman poikkeavia käsit-

teitä aistitiedon käsittelyyn liittyen, erityisesti suomenkielisten käsitteiden osalta. Käsitteiden 

käyttämisen tarkkuuden vuoksi olen sisällyttänyt englanninkieliset käsitteet tutkielmaani. Mää-

ritellessäni keskeisiä käsitteitä rajasin aineistoa niin, että käytin Ayresin teorian mukaisia mää-

ritelmiä. Perusopetuksen keinoja kartoittaessani valitsin myös aineistoa, joka liittyy aiheeseen, 

mutta jossa Ayresin teoria ei ollut täysin osoitettavissa. Kasvatustieteiden ja psykologian kir-

jallisuudesta keinojen löytäminen on vaatinut toisinaan paljon pohtimista ja kriittistä tarkaste-

lua.  

Johtopäätösten muodostamisessa olen käyttänyt luomaani teoreettista taustaa ja tarkastellut tu-

loksia suhteessa siihen. Aiemmassa kirjallisuudessa ja tutkimuksessa painottuu toimintatera-

peuttinen näkökulma, mutta tulosten analysointi määrittelemäni tieteellisen taustan pohjalta on 

auttanut tuomaan kasvatustieteellisen näkökulman tähän tutkimukseen. Tutkimusraportin kir-

joittaminen on ajoittunut usean kuukauden ajalle ja olen hyödyntänyt tutkimusprosessin aikana 

pitämääni tutkimuspäiväkirjaa raportin kirjoittamisessa.  

Olen keskustellut tutkimuksesta aiheeseen perehtyneiden asiantuntijoiden lisäksi myös sellais-

ten henkilöiden kanssa, joilla ei ole aiheesta ennestään paljoa tietoa. Olen saanut palautetta työ-

täni opponoineilta opiskelijoilta ja ohjaavalta opettajalta tutkimuksen eri vaiheissa. Keskustelut 

ovat auttaneet löytämään perusteita tutkimuksen tarpeelle ja auttaneet selkeyttämään tutkimuk-

sen raportointia. Tieteelliseen taustaan, tutkimuskysymyksiin, aineiston valintaan, käsitteiden 

määrittelyyn ja tutkimustuloksiin liittyvä keskustelu on auttanut lisäämään tutkimuksen luotet-

tavuutta. Palautteen pyytäminen on auttanut esimerkiksi selittämään aistitiedon käsittelyä ja 

siihen liittyviä ongelmia selkeästi ja ymmärrettävästi lukijalle, jolla ei välttämättä ole ennestään 

tietoa asiasta. Kasvatustieteen asiantuntijoiden kanssa käyty keskustelu on auttanut selkeyttä-

mään kasvatustieteellistä otetta tutkimuksen tekemisessä. Kasvatustieteellinen näkökulma on 

tuotu ilmi niin, että aistitiedon käsittelyn ongelmien ymmärtäminen perusopetuksen konteks-

tissa mahdollistuu.  
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Olen reflektoinut omaa toimintaani tutkimusprosessin aikana lisätäkseni tutkimuksen luotetta-

vuutta. Tutkimuksen aihe on minulle läheinen ja merkityksellinen. Pidän tärkeänä sitä, että 

osaan tutkimusraportissa kuvata aistitiedon käsittelyn ongelmat ja tuen keinot tarkoituksenmu-

kaisella tavalla aiempaan tutkimukseen perustuen. Olen vaativa omaa tekemistäni kohtaan, 

mikä on vaikuttanut tutkimuksen tekemiseen muun muassa niin, että minun on ollut haastavaa 

heittäytyä tulkitsemaan ja tekemään johtopäätöksiä tutkimustuloksista.  Jatkossa minun tulee 

edelleen huomioida vaativuus omaa tekemistäni kohtaan ja löytää keinoja tämän ylittämiseksi. 

Ymmärrykseni lapsen aistitiedon käsittelyn ongelmista ja lapsen tukemisesta koulussa on sy-

ventynyt tutkimuksen toteutuksen aikana. Tämä on vaatinut myös aiemman ymmärrykseni 

kriittistä arviointia.  Tutkimuksen alussa minun tuli tietoisesti löytää kasvatustieteellistä otetta 

tekemiseeni. Lapsen aistitiedon käsittelyn ongelmien tarkastelu perusopetuksen kontekstissa on 

auttanut minua kasvussa kohti erityispedagogista asiantuntijuutta.  

Kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen liittyy myös eettisiä kysymyksiä, vaikka tutkimukseen ei 

osallistu tiedonantajana ihmisiä, jolloin muun muassa tutkittavien suostumus ja ymmärrys tut-

kimukseen osallistumisesta korostuvat eettisyyttä tarkasteltaessa. Tässä kirjallisuuskatsauk-

sessa käsitellään aistitiedon käsittelyn ongelmien tukemista perusopetuksessa aiemman tutki-

muksen ja kirjallisuuden avulla. Olen noudattanut hyvää tieteellistä käytäntöä muun muassa 

tarkastelemalla aineistoa huolellisesti huomioiden aiempien tutkijoiden ja kirjoittajien tekemän 

työn. Tutkimusprosessin aikana olen pohtinut tutkimuksen mahdollisia hyötyjä ja haittoja. 

Vaikka lapsi ei ole tutkimuksessa tiedonantajana, lapsi on tämän tutkimuksen keskiössä. Lap-

sen oikeuksien puolustaminen sekä lapsuuden ainutlaatuisuuden, korvaamattomuuden ja herk-

kyyden kunnioittaminen ovat tärkeää tutkimuksen tekemisessä. Raportoinnissa olen tehnyt va-

lintoja, miten kuvaan asiat niin, että ne ovat ymmärrettävissä ja hyödynnettävissä. Aistitiedon 

käsittelyn ongelmat ovat tärkeä ja mahdollisesti herkkä aihe henkilöille, joilla näitä ongelmia 

on, mikä tulee muistaa tutkimusta tehdessä. Tutkimuksen avulla haluan olla puolustamassa 

näitä lapsia ja nuoria, joilla on ongelmia aistitiedon käsittelyssä. Tiedon lisääminen voi olla 

voimaannuttavaa ja tuoda näille lapsille ja nuorille helpotusta sekä muiden, että oman ymmär-

ryksen lisääntyessä.  

Lapsen yksilöllinen kohtaaminen, tuen tarpeen ja keinojen määritteleminen edellyttävät tietoa 

aistitiedon käsittelyn ongelmista. Tavoitteenani on ollut tukimusta tehdessäni edistää aistitiedon 

käsittelyn ongelmiin liittyvää tietoisuutta myös kasvatustieteiden puolella. Kasvatustieteellisen 

teorian ja käytännön näkökulmasta tutkimukseni mahdollistaa opettajan pedagogiikan ja oppi-
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misympäristöjen kehittämisen. Tutkimukseni lisää ihmisten tietoisuutta ja ymmärrystä aistitie-

don käsittelystä ja siihen liittyvistä ongelmista. Kokoamaani tietoa aiemmasta tutkimuksesta ja 

kirjallisuudesta voidaan hyödyntää opetuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelussa, toteutuk-

sessa ja arvioinnissa. Tämän tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa pääsääntöisesti kaikkien 

lasten opetuksessa, sillä tutkimuksessa esitellyt sisäiset ja ulkoiset tuen keinot voivat hyödyttää 

muitakin lapsia, kuin niitä, joilla on aistitiedon käsittelyn ongelmia.  

Aistitiedon käsittelyyn liittyvän tutkimuksen kautta saadaan lisää tietoa lasten vireystilan tuke-

misesta ja kuormittumisen ennakoinnista ja tasapainottamisesta. Tutkimusta voidaan hyödyntää 

esteettömien, hyvinvointia ja oppimista tukevien, oppimisympäristöjen suunnittelussa. Tutki-

muksella voidaan myös muun muassa ehkäistä väärinymmärryksiä haastavaksi koetun käyttäy-

tymisen osalta. Jatkuvat epäonnistumisen kokemukset pyrkimyksissä sopeutua ympäristön vaa-

timuksiin vaikuttavat lapsen itsetuntoon, mikä voi vaikuttaa yksilöön läpi koko elämän. Aisti-

tiedon käsittelyn ongelmien huomioiminen koulussa voi ehkäistä myöhempiä ongelmia, kuten 

syrjäytymistä ja muita sosiaalisia pulmia.  Tutkimuksella ja näyttöön perustuvilla tuen keinoilla 

voidaan edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.   

Tutkimuksen aihe sivuaa ajankohtaista kasvatus- ja opetusalan keskustelua. Kuluneen vuoden 

aikana on uutisoitu haasteista, joita perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tulkintata-

pojen ja avoimempien oppimisympäristöjen vaatimukset mahdollisesti aiheuttavat lasten kou-

lunkäyntiin ja oppimiseen. Avoin oppimisympäristö on esimerkiksi koulurakennuksen sisälle 

rakennettu suuri tila, joka on yhteiskäytössä useiden opettajien ja oppilaiden kesken (Kattila-

koski, 2018). Myös esimerkiksi toimintaterapian ja erityispedagogiikan asiantuntijat ovat tuo-

neet sosiaalisen median kanavillaan ilmi ympäristön vaatimusten vaikutusta lapsen tuen tarpee-

seen. Uutisointiin ja siitä seuranneeseen keskusteluun on hyvä suhtautua kriittisesti, mutta on 

tärkeää ymmärtää keskustelun nousevan arjen kokemuksista. Opetussuunnitelma itsessään ei 

kerro, että lapset tulisi laittaa keskenään suureen tilaan ratkomaan erilaisia ongelmia. Lapsen 

kanssa toimivalla aikuisella tulee olla tietoa ja ymmärrystä lapsen kehityksestä ja yksilöllisten 

tarpeiden huomioimisesta niin, että opetussuunnitelmaa toteutetaan tarkoituksenmukaisella ta-

valla.  Tarvitaan lisää tietoa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamisesta ja oppi-

misympäristöjen vaikutuksesta lapsen oppimiseen ja hyvinvointiin. Tähän tarpeeseen vastaa 

muun muassa Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA:n toteuttama perintei-

sissä luokkahuoneissa ja joustavissa tiloissa tapahtuvaa oppimista ja hyvinvointia tutkiva seu-

rantatutkimus, jonka tulokset ovat saatavilla vuoden 2020 aikana.  
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Jatkan aistitiedon käsittelyn tutkimista pro gradu -tutkielmassani empiirisen aineiston avulla. 

Olen kiinnostunut tietämään, mitä varhaiskasvatuksen opettajat, luokanopettajat ja erityisopet-

tajat tietävät aistitiedon käsittelyn ongelmista. Yksi vaihtoehto olisi selvittää, onko olemassa 

oleva tieto aistitiedon käsittelyn ongelmien huomioimisesta helposti saavutettavissa ja hyödyn-

netäänkö tätä tietoa kouluissa tarpeeksi. Lapsen kanssa toimivat aikuiset voivat antaa tietoa 

myös esimerkiksi siitä, näkyvätkö lapsen aistitiedon käsittelyn ongelmien vaikutukset varhais-

kasvatuksen tai perusopetuksen arjessa heidän kokemuksensa mukaan. Pohdittavaksi tulee 

muun muassa se, miten kokemuksia tulisi kartoittaa ja miten varmistetaan se, että tutkimukseen 

osallistuvissa ryhmissä on todellisuudessa lapsia, joilla on aistitiedon käsittelyn ongelmia. Yh-

tenä vaihtoehtona on valita esimerkiksi jokin neuropsykiatrinen häiriö, johon voi liittyä aisti-

tiedon käsittelyn ongelmia, rajaamaan tutkimusta. Toisaalta olisi myös mielenkiintoista kartoit-

taa esimerkiksi yläkouluikäisten nuorten tai toisen asteen opiskelijoiden kokemuksia omien ais-

titiedon käsittelyn ongelmien vaikutuksista koulunkäyntiin ja opiskeluun. Heidän ajatuksiaan 

siitä, millainen on hyvä oppimisympäristö, voisi myös tutkia. Tärkeää olisi tutkia, miten avoi-

missa oppimisympäristöissä toimiminen vaikuttaa lasten, joilla on ongelmia aistitiedon käsitte-

lyssä, osallistumiseen ja suoriutumiseen yleisopetuksen luokissa.  
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