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Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on esitellä tukikeinoja autismikirjon oppilaan oppi-
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kautta. Autismikirjon oppilaan kaikessa tukemisessa on huomioitava oppilaan yksilöllisyys 

sekä vahvuusperustaisuus. Tutkielmani perusteella tehokkaita keinoja tukea autismikirjon op-

pilaan oppimista on opetuksen strukturointi, kuvatuki sekä oppimisympäristön mukauttaminen. 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemisessa voidaan taas soveltaa sosiaalisten taitojen ja tunne-

taitojen harjoittelua sekä oppilaan itsetunnon vahvistamista. 
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typed behavior. Children with ASD have impairment in nonverbal communication and creating 
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ties are common. ASD has an individual influence on several sectors in child’s life both at home 
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professionals in other fields. 

The ambition of this bachelor’s thesis is to introduce supportive actions in learning and social 

interaction skills in primary school with children with ASD. In this thesis I will examine diffi-
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survey the primary school’s opportunities to respond to it. This thesis is a literature review 
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1 Johdanto 

Autismikirjon oppilaat erottuvat joukosta poikkeavan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja muiden 

käyttäytymistä rajoittavien tekijöiden vuoksi (Moilanen, Mattila, Loukusa & Kielinen, 2012). 

Koulussa sosiaalinen kanssakäyminen on välttämätöntä ja normaalista poikkeava käytös koros-

tuu herkästi. Sosiaaliset tilanteet toistuvat jatkuvasti ja voivat aiheuttaa stressiä ja ahdistusta 

autismikirjon oppilaille. Yleisopetuksessa sosiaalisten tilanteiden lisäksi haasteita oppimiseen 

voivat aiheuttaa muutkin tekijät, kuten oppimisympäristöstä tulevat ärsykkeet. Näin ollen on 

tärkeää tunnistaa ja ymmärtää autismikirjon poikkeavuudet sekä osata tarjota yksilöllisiä tuki-

toimia oppilaalle.  

Autismikirjon häiriö on aiheena ajankohtainen, sillä integraation ja inkluusion myötä yhä enem-

män erityislapsia sijoitetaan yleisopetukseen. Erityiskoulujen määrä vähenee ja tasavertaisuutta 

pyritään lisäämään sillä, että jokainen oppilas saisi käydä koulua muiden ikäistensä kanssa 

omassa lähikoulussaan (Oja, 2012). Muutos haastaa myös opettajia. Inkluusion myötä luokan-

opettajillakin tulee olla riittävästi tietotaitoa tukea erilaisia oppilaita, jotta jokaisella ryhmän 

oppilaalla olisi yhtäläiset mahdollisuudet oppia ja työskennellä.  

Norvapalo (2019) nostaa esiin huolen autismikirjon oppilaiden saaman tuen riittävyydestä. Hän 

painottaa, että riittävä ja oikea-aikainen tuki tulisi mahdollistaa autismikirjon oppilaille riippu-

matta fyysisestä oppimisympäristöstä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa paino-

tetaan ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä sekä ilmiöoppimista (Opetushallitus [OPH], 

2016). Kyseiset menetelmät kuitenkin tuottavat haasteita tukea tarvitseville autismikirjon oppi-

laille, sillä asiasisällön sijaan heidän voimavaransa kuluvat ryhmässä toimimiseen (Norvapalo, 

2019). Poikkeavuudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tuo vaikeuksia ryhmässä toimimiseen 

ja vertaissuhteiden luomiseen (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi, 2020, s. 43). Itse-

näisen työskentelyn taidoissa taas vaaditaan suunnittelun, organisoinnin ja toiminnanohjauksen 

taitoja, joissa autismikirjon oppilaalla on usein puutteita, ja niihin he tarvitsevat huomattavasti 

enemmän opetusta ja ohjausta (Norvapalo, 2019). 

Nykyisessä tautiluokituksessa (ICD-10) autismikirjon häiriö jaotellaan erilaisiin diagnooseihin, 

kuten lapsuusiän autismiin, epätyypilliseen autismiin ja Aspergerin oireyhtymään. Vuoden 

2022 aikana voimaan astuvassa tautiluokituksessa (ICD-11) autismikirjon häiriöstä tulee sa-

teenvarjodiagnoosi muun muassa edellä mainituille neuropsykologisille kehityshäiriöille. Au-
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tismikirjon häiriötä ilmenee eri asteisina ja oireet ovat hyvin yksilöllisiä. Vaikea-asteisen autis-

mikirjon häiriön oireet ilmenevät jo lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana, mutta diagnoosi 

varmistuu usein vasta 3–4 vuoden iässä (Moilanen ym., 2012; Parikka ym., 2020, s. 42). Kes-

kivaikeassa autismikirjon häiriössä oireet ilmenevät yleensä leikki-iässä ja kyky kommunikoin-

tiin sekä kontaktin ottaminen on parempaa verrattuna vaikea-asteiseen autismikirjon häiriöön 

(Parikka ym., 2020, s. 42). Lievän autismikirjon häiriön oireet sen sijaan ilmenevät usein vasta 

kouluiässä, kun sosiaalisten taitojen merkitys kasvaa (Parikka ym., 2020, s. 42). Mattila (2013, 

s. 25) esittelee väitöskirjassaan autismikirjon korkean toimintakyvyn tasoa. Korkean toiminta-

kyvyn omaavalla autismikirjon ihmisellä oireet ovat lieviä ja esiintyvät ainoastaan yhdellä au-

tismikirjon oireiden osa-alueella (Mattila, 2013, s. 25). Tutkielmassani keskityn ensisijaisesti 

lievään autismikirjoon ja korkean toimintakyvyn tason autismikirjon oppilaisiin, jotka voidaan 

integroida tai sijoittaa täysin yleisopetukseen. Vaikea-asteisenkin autismikirjon oppilaita voi-

daan integroida yleisopetukseen, mutta usein he tarvitsevat kokoaikaista erityisopetusta erityis-

järjestelyin (Parikka ym., 2020, s. 42). 
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2 Tutkielman lähtökohdat 

Valitsin kandidaatin tutkielmani aiheeksi autismikirjon oppilaiden oppimisen ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen tukemisen oman mielenkiintoni pohjalta. Yleisopetuksen luokissa autismi-

kirjon oppilaita voi olla kokoaikaisesti tai integroituina osalle oppitunneista. Inkluusion ja in-

tegraation myötä koin aiheen tärkeäksi ja olennaiseksi myös luokanopettajan näkökulmasta, 

sillä luokanopettajaopinnoissa autismikirjoa ja tukitoimia tuodaan esiin hyvin vähän. Tutkiel-

mani tavoitteena on muodostaa selkeä yleiskatsaus keinoista tukea autismikirjon oppilaan op-

pimista ja sosiaalista vuorovaikutusta.  

2.1 Tutkielman tavoite ja tutkimusmenetelmä 

Toteutan kandidaatin tutkielmani kirjallisuuskatsauksena. Baumeisterin ja Learyn (1997, s. 

312) mukaan kirjallisuuskatsauksen keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa olemassa olevan 

teorian kehittäminen, kokonaiskuvan muodostaminen tietystä asiakokonaisuudesta sekä teorian 

ongelmien identifiointi. Salminen (2011, s. 3) tuo esiin Bearfieldin ja Ellerin esittelemät poik-

kitieteellisen ja yhden tieteenalan sisäisen lähestymistavan kirjallisuuskatsaukseen. Poikkitie-

teellisen lähestymistavan avulla pyritään vastaamaan tutkimustehtävään eri tieteenalojen yh-

teistyöllä, kun taas yhden tieteen alan sisäinen lähestymistapa tarkastelee asiaa vain yhden tie-

teenalan avulla (viitattu lähteessä Salminen, 2011, s. 3). Tutkielmani noudattaa kirjallisuuskat-

sauksen poikkitieteellistä lähestymistapaa, sillä autismikirjon häiriöllä on vahva lääketieteelli-

nen tausta ja arki vaatii usein eri tahojen moniammatillista yhteistyötä. 

Toteutan tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksen narratiivisena muotona. Kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus on yleiskatsaus, jossa hyödynnetään kattavasti aiempaa tutkimustietoa sekä 

pyritään kuvaamaan tukittava ilmiö perusteellisesti (Salminen, 2011, s. 6). Kuvailevan kirjalli-

suuskatsauksen narratiivisen muodon avulla pyritään antamaan laaja kuva käsiteltävästä ai-

heesta ja kuvaamaan ilmiö rationaalisesti, jotta se olisi helposti luettavissa (Salminen, 2011, s. 

7). Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen narratiivinen muoto sopii tutkimusmenetelmäksi tähän 

tutkielmaan, sillä pyrin tutkielmassani tarkastelemaan autismikirjon häiriötä lapsilla yleisesti 

sekä keinoihin tukea heidän koulunkäyntiään. Tutkielmani tavoitteena on luoda selkeä yleis-

katsaus autismikirjon oppilaan oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemisesta, jota 

voivat hyödyntää erityisesti opettajat, mutta myös oppilaan vanhemmat.    
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Tämän tutkielman tarkoituksena on saada ratkaisuja seuraaviin tutkimustehtäviin: 

• Kuinka autismikirjon oppilaan oppimista voidaan tukea alakoulussa? 

• Kuinka autismikirjon oppilaan sosiaalista vuorovaikutusta voidaan tukea alakoulussa? 

2.2 Aineiston keruu ja valinta 

Kangasniemen ja kollegoiden (2013) mukaan tutkimustehtävän laajuus määrittää tarvittavan 

aineiston määrän. Aineiston valinnassa korostuu pyrkimys tutkimustehtävään vastaamiseen, jo-

ten on huomioitava, kuinka lähteet jäsentävät ja täsmentävät aihetta suhteessa tutkimustehtä-

vään sekä muuhun valittuun aineistoon (Kangasniemi ym., 2013). Aineiston keruussa ja valin-

nassa tulee kiinnittää huomiota luotettavuuteen ja eettisyyteen. Aineiston luotettavuutta voi-

daan tutkia validiteetin avulla (Eskola & Suoranta, 1998, s. 213). Validiteetti voidaan jakaa 

sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin (Eskola & Suoranta, 1998, s. 213). Sisäinen validiteetti viit-

taa tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyiden yhdenmukaisuuteen ja se viestii 

tutkijan tieteellisestä otteesta sekä tieteenalansa hallinnasta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 213). 

Ulkoinen validiteetti sen sijaan kuvaa tehtyjen tulkintojen ja aineiston välistä suhdetta (Eskola 

& Suoranta, 1998, s. 213). Eskola ja Suoranta (1998, s. 213) esittelevät lisäksi reliabiliteetin eli 

tutkimuksen toistettavuuden realististen luotettavuusnäkemysten yhteydessä ja toteavat aineis-

ton olevan reliaabeli, kun siinä ei ole ristiriitaisuuksia. Metsämuuronen (2003, s. 15–19) pai-

nottaa aineistoa kerättäessä kiinnittämään huomion lähteen käyttökelpoisuuteen ja loogisuuteen 

sekä tarkastelemaan lähteitä kriittisesti. Hän kehottaa havainnoimaan artikkelien objektiivi-

suutta, luotettavuustarkastelua sekä tulosten yleistämisen mahdollisuuksia.  

Aineiston keruussa ja valinnassa olen painottanut lähteiden luotettavuutta, ajankohtaisuutta 

sekä johdonmukaisuutta. Tutkielmani aineistoksi olen valinnut pääsääntöisesti vertaisarvioituja 

artikkeleita ja tutkimuskatsauksia sekä tieteellisiä teoksia. Aloitin aineiston keruun syksyllä 

2021 Oulun yliopiston tiedonhankintakurssilla, jonka aikana tutustuin eri tietokantoihin ja tie-

donhaun menetelmiin. Tutkielman aineiston keruussa olen hyödyntänyt Oulun yliopiston kir-

jasto Oula-Finnaa, Scopus-, EBSCO-, Proquest- ja PubMed-tietokantoja sekä Google Schola-

ria. Lisäksi olen hyödyntänyt Oulun yliopiston tiedekirjasto Pegasusta. Hakusanoina tietokan-

noissa käytin muun muassa seuraavia käsitteitä: autism spectrum disorder, ASD, support, in-

tervention, school, autismikirjon häiriö, sosiaalinen vuorovaikutus ja kolmiportainen tuki. 
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3 Autismikirjon häiriö (Autism spectrum disorder, ASD) 

Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, jossa sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa, kommunikoinnissa sekä käyttäytymismalleissa esiintyy poikkeavuutta (Stevanovic & 

Koskinen, 2018). Autismikirjon häiriötä sairastavan ihmisen maailmankuva poikkeaa muiden 

ihmisten tavasta hahmottaa maailmaa. Erilaisten kokonaisuuksien ja asiayhteyksien hahmotta-

minen voi olla hyvin haastavaa, mutta toisaalta erilaiset yksityiskohdat saattavat painautua hy-

vinkin mieleen (Socada, L. www.terveyskirjasto.fi, 2020). Ystävyyssuhteiden luominen voi 

olla haastavaa vuorovaikutustaitojen heikkouden ja erilaisten kiinnostuksen kohteiden takia. 

Myös kyky empatiaan ja käytösnormeihin on poikkeava autismikirjon ihmisillä (Socada, L. 

www.terveyskirjasto.fi, 2020).  

3.1 Esiintyvyys ja riskitekijät 

Maailmanlaajuisesti autismikirjon häiriötä esiintyy noin 1 %:lla väestöstä ja Suomessa esiinty-

vyys on 0,7 % (Leppä & Tammimies, 2020; Vanhala, R. www.terveyskirjasto.fi, 2018). Ylei-

simmin epäily autismikirjon häiriöstä herää lapsen ollessa 1–2-vuotias, mutta osa autismikirjon 

häiriöistä todetaan vasta kouluiässä, kun sosiaalisten vuorovaikutustaitojen merkitys painottuu 

(Raaska & Vanhala, 2020). Raaskan ja Vanhalan (2020) mukaan autismikirjon oireet voivat 

ilmetä myös myöhemmässä vaiheessa. Esimerkiksi elämän nivelvaiheissa, kuten opiskelujen 

alkaessa tai työelämään siirryttäessä erilaiset paineet voivat tuoda oireet esiin (Raaska & Van-

hala, 2020). 

Autismikirjon häiriön ilmaantuvuuden on todettu tasaisesti lisääntyvän viimeisen kahdenkym-

menen vuoden aikana. Vuonna 2000 ilmaantuvuuden arvioitiin olevan Yhdysvalloissa 0,67 %, 

vuonna 2008 ilmaantuvuus oli 1,1 % ja vuonna 2016 Yhdysvaltojen terveysviranomaiset rapor-

toivat ilmaantuvuudeksi 2,8 % (1:36) (Sharma, Gonda & Tarazi, 2018). Vuoden 2016 ilmaan-

tuvuuden arvellaan olevan sama riippumatta yksilön sosioekonomisesta asemasta tai etnisestä 

taustasta (Sharma ym., 2018). Autismikirjon häiriön ilmaantuvuuden tasainen kasvu selittyy 

lisääntyneellä lasten ja aikuisten seulonnalla sekä parantuneella häiriön oireiden tunnistami-

sella, mikä on kehittänyt diagnostiikan keinoja. Pojilla autismikirjon esiintyvyys on tyttöihin 

verrattuna nelinkertainen, mikä voi selittyä sillä, että tytöt ovat usein alidiagnosoituja (Socada, 

L. www.terveyskirjasto.fi, 2020; Young ym., 2018). 
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Tarkkaa syntymekanismia autismikirjon häiriölle ei tunneta, mutta perintötekijät yhdessä ym-

päristötekijöiden kanssa vaikuttavat häiriön syntyyn sekä ilmenemiseen (Socada, L. www.ter-

veyskirjasto.fi, 2020). Autismikirjon häiriön on todettu olevan voimakkaasti periytyvä (Geno-

vese & Butler, 2020). Kirjallisuudessa periytyvyyden arvioidaan olevan noin 70–90 % tutki-

muksesta riippuen (Genovese & Butler, 2020; Leppä & Tammimies, 2020). Lisäksi riski sai-

rastua on jopa 20 %, mikäli sisaruksella todetaan autismikirjon häiriö (Moilanen ym., 2012). 

Leppä ja Tammimies (2020) esittelevät myös, että neurobiologisilla kehityshäiriöillä ja psyki-

atrisilla sairauksilla on yhteisiä perinnöllisyystekijöitä, mikä selittää riskiä useaan diagnoosiin 

perheissä, joissa kyseisiä häiriöitä esiintyy. 

Perinnöllisyystekijöiden lisäksi riskitekijöitä autismikirjon häiriölle ovat keskosuus, vanhem-

pien psykiatriset sairaudet, vanhempien korkea ikä ja raskauden aikainen altistuminen psyyke-

lääkkeille (Lord, ym., 2018; Sharma ym., 2018). Rokotusten vaikutuksesta riskiin sairastua au-

tismikirjon häiriöön ei ole tutkittua näyttöä (Socada, L. www.terveyskirjasto.fi, 2020).  

3.2 Keskeisimmät oireet 

Autismikirjon häiriön oireet näyttäytyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation laa-

dullisena poikkeavuutena sekä rajoittuneina, stereotyyppisinä kiinnostuksenkohteina ja kaava-

maisina, toistuvina käyttäytymismalleina ja toimintatapoina (Cashin, Sci & Barker, 2009; Lord 

& Bishop, 2015; Moilanen ym., 2012). Oireiden kirjo on laaja, mikä johtuu siitä, että mielen-

terveyden häiriöiden luokituksen uusin versio DSM-5 ei enää erittele lapsuusiän autismia, As-

pergerin oireyhtymää ja epätyypillistä autismia (Leppä & Tammimies, 2020).  

Sosiaalisen vuorovaikutuksen laadullinen poikkeavuus näkyy lapsilla muun muassa ei-kielelli-

sen viestinnän poikkeavuuksina, kuten katsekontaktin puutteena, jaetun tarkkaavaisuuden vä-

häisyytenä sekä kehollisten eleiden tai ilmeiden puutteellisuutena sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa (Hyman, Levy & Myers, 2020; Moilanen ym., 2012; Vanhala, R. www.terveyskirjasto.fi, 

2018). Sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeavuuteen liittyy olennaisena osana myös puutteet 

sosioemotionaalisessa vastavuoroisuudessa, mikä ilmenee esimerkiksi poikkeavana reaktiona 

toisten tunteisiin sekä vähäisenä kiinnostuksena ihmissuhteisiin (Moilanen ym., 2012; Moila-

nen & Rintahaka, 2016). Autismikirjon lapsella on usein puutteita kyvyssä muodostaa vertais-

suhteita, joissa kiinnostuksen kohteet, tunteet ja toiminnot jaetaan tasavertaisesti (Hyman ym., 

2020; Moilanen ym., 2012). Kommunikaation laadullinen poikkeavuus näkyy lapsilla esimer-

kiksi kielen kehityksen viivästymisenä tai täydellisenä puhumattomuutena, jolloin puhetta ei 
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yritetä myöskään korvata vaihtoehtoisilla kommunikointikeinoilla, kuten eleillä (Moilanen 

ym., 2012; Moilanen & Rintahaka, 2016). Ekolalia eli kaikupuhe, pitkät yksinpuhelut, juuttu-

minen sekä kaavamainen puhetyyli, omintakeiset sanat ja ilmaukset ovat yleisiä autismikirjon 

lapsilla (Moilanen ym., 2012; Moilanen & Rintahaka, 2016). Lisäksi kyky vastavuoroisen kes-

kustelun aloittamiseen tai ylläpitämiseen on puutteellinen, mielikuvien käyttö on ongelmallista 

ja kehitystasolle ominaiset sosiaaliset jäljittelyleikit usein puuttuvat (Moilanen ym., 2012; Moi-

lanen & Rintahaka, 2016). 

Stereotyyppinen käyttäytyminen eli rajoittuneet kiinnostuksen kohteet sekä toistavat käyttäyty-

mis- ja toimintamallit ovat yleisiä autismikirjon lapsilla (Hyman ym., 2020; Parikka ym, 2020, 

s. 41). Toistavilla käyttäytymismalleilla tarkoitetaan kaavamaista motoristen maneerien toista-

mista, mikä voi olla esimerkiksi sormien vääntelyä tai vartalon heijaamista (Hyman ym., 2020; 

Moilanen ym., 2012). Kyseisellä käyttäytymismalleilla ei kuitenkaan vaikuta olevan kommu-

nikaation kannalta merkitystä (Hyman ym., 2020). Toistaviin käyttäytymismalleihin liittyy 

myös pakonomainen tarve noudattaa erityisiä ja ei-tarkoituksenmukaisia rutiineja (Moilanen 

ym., 2012). Lisäksi autismikirjon lapsilla esiintyy hyvin rajoittuneita kiinnostuksen kohteita, 

joilla tarkoitetaan voimakasta syventymistä tarkkaan ja yksityiskohtaiseen mielenkiinnonkoh-

teeseen (Moilanen ym., 2012).  Kouluikäisillä pojilla pakonomaiset mielenkiinnon kohteet ra-

joittuvat yleensä ensin dinosauruksiin ja avaruuteen, jonka jälkeen ne vaihtelevat suuresti (Hy-

man ym., 2020). Tytöillä sen sijaan stereotyyppinen käyttäytyminen voi ilmetä esimerkiksi pa-

konomaisena muiden käytöksen jäljittelynä (Hyman ym., 2020). 

Autismikirjon häiriöön liittyy myös muita oireita. Näitä oireita ovat neurokognitiiviset vaikeu-

det, aistipoikkeavuudet, pelot, uni- ja syömishäiriöt sekä aggressiivisuus (Moilanen ym., 2012; 

Vanhala, R. www.terveyskirjasto.fi, 2018). Neurokognitiivisia vaikeuksia ovat esimerkiksi 

poikkeavuudet mielen teoriassa (theory of mind) ja vaikeudet toiminnanohjauksessa (Ste-

vanovic & Koskinen, 2018). Stevanovic ja Koskinen (2018) esittelevät mielen teorian kykynä 

tunnistaa ja ymmärtää toisen ihmisen mielentiloja, kuten uskomuksia, tunteita, toiveita ja ha-

luja. Autismikirjon häiriötä sairastavalla on puutteita mielen teorian ymmärtämisessä, mikä il-

menee vaikeuksina vuorovaikutuksessa ja sosiaalisen kielen käytössä sekä sen ymmärtämisessä 

(Moilanen ym., 2012). Toiminnanohjauksen vaikeudet ilmenevät toiminnan suunnittelun, aloit-

tamisen, ylläpidon, joustavuuden sekä arvioinnin vaikeuksina (Aro, Aro, Koponen & Viholai-

nen, 2012, s.308; Moilanen ym., 2012). Aistipoikkeavuudet taas näyttäytyvät aistien ali- tai 

yliherkkyyksinä, ja niitä esiintyy noin 70 %:lla autismikirjon häiriötä sairastavista (Moilanen 

ym., 2012).  
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3.3 Diagnosointi 

Suomessa käytettävässä tautiluokituksessa (ICD-10), joka pohjautuu maailman terveysjärjestön 

WHO:n kansainväliseen tautiluokitukseen, autismikirjon häiriöt on eroteltu F84 laaja-alaisten 

kehityshäiriöiden alaryhmiin, jotka ovat F84.0 lapsuusiän autismi, F84.1 epätyypillinen au-

tismi, F84.2 Rettin oireyhtymä, F84.5 Aspergerin oireyhtymä, F84.8 muu lapsuusiän laaja-alai-

nen kehityshäiriö sekä F84.9 määrittämätön lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö (Raaska & 

Vanhala, 2020). Vuoden 2022 aikana voimaan tulevassa ICD-11-tautiluokituksessa autismikir-

jon häiriön diagnoosi muuttuu. ICD-11-tautiluokituksessa laaja-alaisiin kehityshäiriöihin kuu-

luvat F84 diagnoosinimikkeet poistuvat ja korvaavaksi diagnoosinimikkeeksi diagnooseille tu-

lee autismikirjon häiriö (Raaska & Vanhala, 2020). Kun asetetaan autismikirjon häiriön diag-

noosi ICD-11-tautiluokituksen mukaan, tullaan nykytiedon valossa käyttämään tarkentavia 

diagnoosikoodeja täsmentämään älyllisen kehityksen ja kielenkäytön häiriöitä (Raaska & Van-

hala, 2020). 

Autismikirjon häiriön diagnoosimuutos ja tautiluokitus ICD-11 perustuu Amerikan psykiatri-

sen yhdistyksen (APA) tekemään mielenterveyden häiriöiden luokituksen uusimpaan versioon 

DSM-5:een (Autismiliitto, 2022; Leppämäki & Niemelä, 2014). Muutoksen syynä on vanhan 

luokittelun epätarkkuus sekä epäluotettavana tekijänä annettujen diagnoosien jakautuminen 

laaja-alaisten kehityshäiriöiden alaryhmiin (Raaska & Vanhala, 2020). Raaskan ja Vanhalan 

(2020) mukaan ICD-10-tautiluokituksessa autismikirjon diagnoosien asettajalla, ajankohdalla 

sekä lapsen iällä on ollut vaikutusta siihen, minkä diagnoosin hän saa. 

Autismikirjon diagnoosiin vaaditaan, että puutteita esiintyy tai on esiintynyt vastavuoroisessa 

sosioemotionaalisessa vuorovaikutuksessa, ei-kielellisessä viestinnässä, oman käytöksen mu-

kauttamisessa erilaisiin tilanteisiin sekä ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä (Parikka 

ym., 2020, s. 41). Lisäksi puutteita tulee esiintyä vähintään kahdella seuraavista osa-alueista: 

stereotyyppinen käyttäytyminen, aistien yli- tai aliherkkyydet, rajoittuneet ja voimakkaat mie-

lenkiinnonkohteet sekä rutiininomainen käyttäytyminen (Parikka ym., 2020, s. 41). 

Autismikirjon häiriön oireet ovat moninaisia ja samankaltaisia muiden psykiatristen sairauksien 

kanssa, minkä vuoksi diagnosoinnissa on tärkeää käyttää toimivia arviointimenetelmiä, jotta 

päästään oikeaan diagnoosiin ja voidaan aloittaa tarvittava hoito (Sharma ym., 2018). Arvioin-

timenetelmät perustuvat seulontalomakkeisiin sekä diagnostisiin välineisiin, jotka auttavat tun-

nistamaan autismikirjon käyttäytymispiirteitä sekä varmistamaan diagnoosin tai sulkemaan sen 

pois (Mattila ym., 2009; Moilanen ym., 2012). Seulonta tapahtuu usein lastenneuvolassa, jossa 



 

13 

 

tehdään epäilyn herätessä lähete lastenneurologisiin tai -psykiatrisiin tutkimuksiin erikoissai-

raanhoitoon (Moilanen ym., 2012; Socada, L. www.terveyskirjasto.fi, 2020). Autismikirjon 

häiriön diagnoosi asetetaan lapsille lastenneurologin tai -psykiatrin toimesta moniammatillisen 

tutkimusjakson jälkeen (Socada, L. www.terveyskirjasto.fi, 2020). Moilanen ja kollegat (2012) 

painottavat varhaisen diagnosoinnin merkitystä, sillä se on eduksi oikein suunnatun ja nopeasti 

aloitettavan kuntoutuksen kannalta. Näin on myös paremmat mahdollisuudet muuttaa lapsen 

kehitystä kohti normaalimpaa suuntaa (Moilanen ym., 2012). Lisäksi oireiden ilmaantuessa 

myöhemmällä iällä myös nuoria ja aikuisia diagnosoidaan, jotta heille voidaan tarjota tarpeel-

linen tuki (Raaska & Vanhala, 2020).  

Varhaiseen tunnistamiseen käytetään muun muassa Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) 

-ja Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) -seulontalomakkeita (Moilanen ym., 

2012). Nämä seulontamenetelmät arvioivat alle 3-vuotiaiden lasten jaettua tarkkuutta, katse-

kontaktia, puheen kehitystä sekä mielikuvaleikkejä vanhempien täyttämien kyselyiden perus-

teella. Lisäksi CHAT-lomake sisältää terveydenhoitajan arvion (Moilanen ym., 2012). M-

CHAT on CHAT-menetelmää herkempi ja sen avulla voidaan havaita myös muita kehitysvii-

västymiä sekä kielenkehityksen häiriöitä (Moilanen ym., 2012). Lisäksi Moilanen ja kollegat 

(2012) esitelevät Early Screening of Autistic Traits Quetionnaire (ESAT) -kyselyn, Childhood 

Autism Rating Scale (CARS) -arviointiasteikon sekä diagnostiset menetelmät Autism Diagnos-

tic Interview-Revised (ADI-R) ja Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS). ESAT-

kysely on suunnattu yli vuoden ikäisille lapsille ja kyselyn täyttää lapsen huoltaja. Suomessa 

ESAT-kysely on tutkimuskäytössä (Moilanen ym., 2012).  CARS-arviointiasteikko on kaiken-

ikäisille suunnattu menetelmä, jossa tarkkaillaan ja arvioidaan tutkittavan käyttäytymistä ja re-

aktioita (Moilanen ym., 2012). ADI-R on yli 2-vuotiaille suunnattu huoltajan haastatteluun pe-

rustuva diagnosointimenetelmä ja ADOS varhaislapsuudesta alkaen käytettävä diagnosointi-

menetelmä, joka perustuu puolistrukturoituun tutkittavan havainnointiin (Moilanen ym., 2012). 

Autismikirjon häiriön oireiden laajuus näkyy myös siinä, että osa oireilee lievemmin ja häiriöön 

havahdutaan vasta kouluiässä (Moilanen ym., 2012). Yksi seulontamenetelmistä on Autism 

spectrum screening questionnaire (ASSQ) -seulontalomake, jota hyödynnetään kognitiivisesti 

normaalitasoisten ja lievästi kehitysvammaisten alakouluikäisten diagnostiikassa (Moilanen 

ym., 2012). ASSQ-lomake sisältää 27 osiota, joista yksitoista kohdistuu sosiaaliseen vuorovai-

kutukseen, kuusi kommunikaation vaikeuksiin, viisi rajoittuneeseen ja toistavaan käytökseen 

sekä toiset viisi motoriseen kankeuteen (Mattila ym., 2009). Näitä osioita arvioidaan pistein 
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asteikolla 0–2. Näistä pistemäärä 0 tarkoittaa normaalia, pistearvo 1 viittaa vähäiseen epänor-

maaliuteen ja pistearvo 2 viittaa selvään epänormaaliuteen (Mattila ym., 2009). Saadut pisteet 

jakautuvat 0–54 pisteen välille. Suomessa seulontaraja on 30 pistettä (Moilanen ym., 2012). 

Vanhemmat ja opettaja näkevät lapsen eri konteksteissa, joten luotettavan tuloksen saamiseksi 

sekä vanhemmat että opettaja tekevät arvioinnin lomakkeella, jolloin arvioinnin tulos on heidän 

antamiensa arviointipisteiden summa (Mattila ym., 2009; Moilanen ym., 2012). 

3.4 Psykiatrinen komorbiditeetti ja muut liitännäissairaudet 

Psykiatrisella komorbiditeetilla tarkoitetaan sitä, että jonkin psykiatrisen sairauden yhteydessä 

esiintyy samanaikaisesti muitakin psykiatrisia sairauksia. Autismikirjon lapsilla psykiatristen 

häiriöiden esiintyvyys on kohonnutta (Moilanen ym., 2012). Moilanen ja kollegat (2012) totea-

vat, että yli 70 %:lla on todettu muita psykiatrisia häiriöitä ja 40 %:lla niitä on todettu kaksi tai 

useampi. Kyseisiä psykiatrisia liitännäissairauksia ovat sosiaalinen ahdistuneisuus, käy-

töshäiriöt, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD), unettomuus, masennus ja älyllinen 

kehitysvammaisuus (Masi, DeMayo, Glozier & Guastella, 2017; Moilanen ym., 2012) Lisäksi 

autismikirjon häiriötä sairastavalla on suurentunut riski Touretten oireyhtymään, epätyypillisiin 

pelkoihin ja pakko-oireiseen häiriöön (Socada, L. www.terveyskirjasto.fi, 2020). Autismikirjon 

lasten ja nuorten aikuisten komorbiditeettiin liittyvässä tutkimuksessa havaittiin myös, että 

heillä esiintyy enemmän skitsofreniaa verrattuna normaaliväestöön (Kohane ym., 2012).  

Psykiatrisen komorbiditeetin ohella autismikirjon häiriötä sairastavilla esiintyy myös muita lii-

tännäissairauksia. Kirjallisuudessa esitellään autismikirjon häiriöön liittyvän muun muassa 

kouristelu, suolistosairaudet, mitokondrionaalinen toimintahäiriö, immuunipuolustuksen poik-

keavuudet sekä epilepsia, joka todetaan noin 11–39 %:lla autismikirjon häiriötä sairastavista 

(Masi ym., 2017). Lisäksi Moilanen ja kollegat (2012) toteavat, että autismikirjon häiriötä sai-

rastavilla myös tuberoosiskleroosi ja fragiili-X-oireyhtymä ovat muuta väestöä yleisempiä. 

3.5 Hoito ja kuntoutus 

Moilasen ja kollegoiden (2012) mukaan autismikirjon häiriön kuntoutus toteutetaan moniam-

matillisena yhteistyönä lapsen yksilöllisyys huomioon ottaen. He painottavat kuntoutuksessa 

kommunikaation, sosiaalisten taitojen, toiminnanohjauksen sekä vuorovaikutus-, jäljittely- ja 

tunnetaitojen kehittämistä. Tulosten optimoimiseksi on tärkeää aloittaa kuntoutus varhaisessa 

vaiheessa ja huomioida myös vanhempien ohjaus (Moilanen ym., 2012). Autismikirjon lapsen 
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arjen tulisi olla kasvatuksellista kuntoutusta, johon mahdolliset puhe- ja toimintaterapia sekä 

yksilö- tai ryhmäterapia liitetään (Kerola, Timonen & Kujanpää, 2009, s. 224; Moilanen ym., 

2012). Näyttöön perustuvia käyttäytymisperustaisia hoitomenetelmiä ovat esimerkiksi Lovaa-

sin Discrete Trial Training (DTT) -menetelmä, Picture Exchange Communication System 

(PECS) -kuvanvaihtomenetelmä, visuaalinen tuki, sosiaaliset tarinat ja PORTAAT-ohjelma 

(Hämäläinen, 2019; Kerola, 2006). Näistä erityisesti PORTAAT- ja Lovaasin DTT-menetelmä 

kohdistuvat varhaislapsuuteen ja niillä on myönteistä näyttöä lapsen kehitykseen kouluikään 

mennessä (Kerola, 2006; Timonen, 2019). Lovaasin DTT-menetelmän avulla pyritään korjaa-

maan vaikeasti kehityksessään viivästyneiden lasten käyttäytymispuutteita sekä lisäämään hei-

dän käyttäytymisvalmiuksiaan (Timonen, 2019). PORTAAT-menetelmä on lapsen kehityksen 

arviointi- ja opetusmenetelmä, jonka avulla voidaan harjoitella perustaitoja päiväkodissa ja 

koulussa.  

Autismikirjoon ei ole käytössä lääkehoitoa, mutta samanaikaissairauksia voidaan hoitaa lääk-

keiden avulla (Parikka ym., 2020, s. 50). Esimerkiksi ADHD:ta voidaan hoitaa stimulanteilla, 

jotka vaikuttavat aivojen dopamiinivälittäjäaineen kautta (Puustjärvi, Voutilainen & Pihla-

koski, 2018). 
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4 Autismikirjon oppilaan oppimisen tuki 

Suomen perusopetuslaissa (1998/628) määrätään, että jokaisen oppilaan on oikeus saada tarvit-

semaansa koulunkäynnin sekä oppimisen tukea jo varhaisessa vaiheessa tuen tarpeen ilmetessä. 

Sandbergin (2021, luku 1) mukaan tukitoimia tulee tarjota koulussa oppimiseen, jotta lapsi voi 

oppia, kuunnella ja harjoitella mahdollisesta oppimisvaikeudesta huolimatta. Tämän lisäksi hän 

painottaa huomioimaan tuen tarpeen ja menetelmät erilaisissa oppimisympäristöissä sekä eri-

laisia toimintatapoja ja opetusjärjestelyitä hyödynnettäessä. Oppilaalle tarjottavan tuen tulee 

olla joustavaa, yksilöllistä, oppilaan tavoitteisiin perustuvaa, hyvin suunniteltua sekä tuen tar-

peen mukaan muuttuvaa (OPH, 2016; Sandberg, 2021, luku 1). Sandbergin (2021, luku 1) mu-

kaan tukitoimia on eriasteisia ja oleellisena osana tuen tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa sekä 

toteutuksessa on moniammatillinen yhteistyö eri tahojen välillä. Hän painottaa, että tukea ja 

ohjausta tulee olla saatavilla kaikissa oppiaineissa sekä opetustilanteissa, ja niiden tulee ulottua 

myös oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. Tukimuotoja voidaan hyödyntää yksittäi-

sinä keinoina tai yhdistää toisiaan täydentävinä tukikeinoina (OPH, 2016). Oppilaan tulee saada 

tukea niin kauan ja sillä tasolla kuin hänelle on tarpeen (OPH, 2016; Sandberg, 2021, luku 1).  

Norvapalon (2019) mukaan riittävä ja oikea-aikainen tuki tulisi mahdollistaa autismikirjon op-

pilaille riippumatta fyysisestä opiskeluympäristöstä. Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa korostuu vuorovaikutuksellinen oppiminen sekä itseohjautuvuus (OPH, 2016). Kysei-

set menetelmät kuitenkin tuottavat haasteita tukea tarvitseville autismikirjon oppilaille, sillä 

asiasisällön sijaan heidän voimavaransa kuluvat ryhmässä toimimiseen (Norvapalo, 2019). Au-

tismikirjon oppilaan opetusta ja tukitoimia suunniteltaessa on huomioitava oppilaan yksilölli-

syys, myönteinen vahvistaminen sekä struktuuri (Kerola ym., 2009, s. 157–158). 

4.1 Kolmiportainen tuki 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki muodostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta (Sand-

berg, 2021, luku 1; Vitka, 2021, s. 27). Nämä kolme tuen tasoa muodostavat kolmiportaisen 

tuen mallin. Tuen portailla voidaan liikkua kumpaankin suuntaan, mutta oppilas voi olla vain 

yhdellä portaalla kerrallaan (Sandberg, 2021, luku 1). Tuen tasosta huolimatta oppilas voi yk-

silöllisten tarpeidensa mukaisesti osallistua yleisopetukseen (Vitka, 2021, s. 27). Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa painotetaan, että tuki tulisi antaa ensisijaisesti oppilaan 

omassa lähikoulussa ja opetusryhmässä (OPH, 2016). Lisäksi tuen jatkumisesta siirtymävai-

heissa, kuten esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä, on huolehdittava (OPH, 2016).  
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Yleinen tuki on saatavilla jokaiselle oppilaalle ja sen aloittamiseen ei tarvita päätöksiä tuen 

saamisesta tai tutkimuksia tuen tarpeen arvioinnista (Sandberg, 2021, luku 1). Yleinen tuki on 

korkeatasoista perusopetusta, jossa oppilaiden yksilöllisyys huomioidaan (Sandberg, 2021, 

luku 1). Se on myös ensimmäinen ratkaisu tuen tarpeeseen. Yleisen tuen muotoja ovat esimer-

kiksi oppilaalle tarjottava tukiopetus, erityisopettajan konsultointi, osa-aikainen erityisopetus, 

opetusryhmien muokkaaminen, oppilaanohjaus sekä opetuksen eriyttäminen (Sandberg, 2021, 

luku 1). Tarvittaessa yleisessä tuessa voidaan hyödyntää oppimissuunnitelmaa, jolloin se laadi-

taan soveltaen samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa tehtäessä (OPH, 

2016). Myös kodin ja koulun yhteistyö, pedagogiset keskustelut oppilaan itsensä, hänen huol-

tajiensa tai tarpeen vaatiessa muun verkoston kanssa sekä koulun kerhotoiminta lukeutuvat 

osaksi yleistä tukea (Sandberg, 2021, luku 1). 

Kun yleinen tuki ei riitä, tarvitaan tehostettua tukea. Sandbergin (2021, luku 1) mukaan tehos-

tettu tuki on jatkuvampaa ja monimuotoisempaa. Lisäksi oppilaan yksilölliset tuen tarpeet huo-

mioidaan tarkemmin (Sandberg, 2021, luku 1). Jotta tehostettu tuki voidaan aloittaa, on tehtävä 

pedagoginen arvio moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon kanssa (OPH, 2016). Peda-

goginen arvio on asiakirja, jossa kuvaillaan oppilaan oppimisvaikeudet ja erityistarpeet sekä 

oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne ja esitellään oppilaan saama yleinen tuki sekä sen 

vaikutukset (Vitka, 2021, s. 32). Tehostetun tuen portaalla oppilaalle tulee laatia oppimissuun-

nitelma, johon kirjataan oppilaskohtaiset tavoitteet, opetuksen pedagogiset ratkaisut, tuen edel-

lyttämä yhteistyö ja palvelut, kuten oppilaan tarvitsemat opetus-, avustaja- ja tulkitsemispalve-

lut sekä tuen seuranta ja arviointi (OPH, 2016; Sandberg, 2021, luku 1). Oppimissuunnitelma 

laaditaan yhteistyössä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa (Sandberg, 2021, luku 1). Sandbergin 

(2021, luku 1) mukaan tehostetun tuen piirissä oppilaalla on käytössä kaikki muut tukikeinot 

lukuun ottamatta kokoaikaista erityisopetusta sekä yksilöllistettyjä oppiaineita. Hän esittelee 

tehostetun tuen keinoina esimerkiksi oppimäärän painoalueiden määrittämisen ja oppimisen 

etenemisen kannalta olennaisiin sisältöihin keskittymisen sekä osa-aikaisen erityisopetuksen.  

Erityistä tukea annetaan, kun tehostettu tuki ei ole riittävää oppilaan koulunkäynnin ja oppimi-

sen tukemisen kannalta (Sandberg, 2021, luku 1). Erityisen tuen portaalle siirryttäessä tulee 

tehdä pedagoginen selvitys oppilaan tilanteesta sekä lakisääteinen erityisen tuen päätös (Sand-

berg, 2021, luku 1). Pedagoginen selvitys on opetuksen järjestäjän tekemä selvitys, jossa kuva-

taan muun muassa oppilaan vahvuuksia, erityistarpeita, oppimisen etenemistä, oppilaan saamaa 

tehostettua tukea sekä koulunkäynnin ja oppimisen kokonaistilannetta (OPH, 2016). Lisäksi 

selvityksessä esitetään arvio oppilaan tarvitsemista tukijärjestelyistä, erityisen tuen tarpeesta 
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sekä mahdollisista oppiaineiden yksilöllistetyistä oppimääristä perusteluineen (OPH, 2016). 

Erityisen tuen päätös on opetuksenjärjestäjän laatima kirjallinen päätös, jossa esitetään oppilaan 

pääsääntöinen opetusryhmä, avustajapalvelut ja muut mahdolliset oppilaan tarvitsemat palvelut 

sekä oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen (OPH, 2016). Erityisen tuen portaalla oppi-

laalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa 

esitetään oppilaskohtaiset tavoitteet, opetuksen pedagogiset ratkaisut, opetuksen järjestäminen, 

oppilaan saaman tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut sekä tuen arviointi ja seuranta (OPH, 

2016). Erityinen tuki on suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista tukea, jossa on käytössä kaikki 

perusopetuslain mukaiset tukitoimet mukaan lukien erityisopetus pienryhmässä (Sandberg, 

2021, luku 1).  

4.2 Moniammatillinen yhteistyö 

Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien ihmisten välistä yh-

teistyötä, jossa tietoa, osaamista ja vastuuta jaetaan (Kontio, 2009). Oppilaan tuen ja kokonais-

valtaisen hyvinvoinnin takaamiseksi moniammatillinen yhteistyö niin koulun sisällä kuin kou-

lun ja esimerkiksi terveydenhuollon välillä on olennaista (Kasurinen, 2009). Organisaation si-

sällä yhteistyö voi olla saman hallintokunnan alaista, kuten luokanopettajan ja erityisopettajan 

välistä yhteistyötä tai poikkihallinnollista, kuten luokanopettajan ja kouluterveydenhoitajan vä-

listä yhteistyötä (Kasurinen, 2009). Lisäksi organisaatioiden välillä voidaan toteuttaa moniam-

matillista yhteistyötä esimerkiksi opettajan ja autismikirjon oppilaan kanssa työskentelevän pu-

heterapeutin välillä (Kasurinen, 2009). Monen eri ammattikunnan edustaja tuo yhteistyöhön eri 

tiedon ja osaamisen näkökulmia, joiden avulla systemaattinen kokonaisuus ja kokonaisvaltai-

nen käsitys oppilaan hyvinvoinnista voidaan rakentaa (Kontio, 2013).  

Autismikirjon oppilaan opetuksessa ja kuntoutuksessa moniammatillinen yhteistyö on hyvin 

olennaista, sillä kasvatuksellinen kuntoutus toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä (Kerola 

ym., 2009, s. 231–232). Kuntoutuksessa moniammatilliseen yhteistyöryhmään voivat kuulua 

muun muassa lapsen henkilökohtainen avustaja, lääkäri, kuntoutusohjaaja, koulun edustaja 

sekä esimerkiksi puhe- tai toimintaterapeutti (Kerola ym., 2009, s. 233). Koulussa moniamma-

tillista yhteistyötä toteutetaan sekä opetuksessa että oppilashuollossa. Opetuksessa moniamma-

tillinen yhteistyö näyttäytyy esimerkiksi luokanopettajan ja erityisopettajan yhteistyönä (Ryti-

vaara, Pulkkinen & Takalo, 2012). Erityisesti moniammatillinen yhteistyö korostuu luokan-
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opettajan ja erityisopettajan yhteisopettajuudella, joka Rytivaaran ja kollegoiden (2012) mu-

kaan mahdollistaa oppilaan opiskelun sekä tarvittavan tuen yleisopetuksen luokassa yhdessä 

oppilaan ikätovereiden kanssa. Lisäksi he painottavat, että yhteistyön toimivuuden kannalta 

suunnitelmallisuus ja joustavuus ovat tärkeitä tekijöitä. Dahlgren ja Partanen (2012) korostavat 

yhteisopettajuuden mahdollisuutena ottaa luokalle erilaisia oppilaita, mikä on hyöty myös kou-

luyhteisölle. Lisäksi yleisopetuksen rinnalla voidaan tarjota osa-aikaista erityisopetusta, jossa 

pienet ryhmät mahdollistavat yksilöllisemmän ohjauksen oppilaalle (Rytivaara ym., 2012). 

Vitka (2021, s. 86) painottaa myös koulunkäynninohjaajien ja opettajien yhteistyön merkitystä. 

Koulunkäynninohjaaja on koko luokan käytettävissä ja heidän olisi hyvä tietää tuen oikeanlai-

sen kohdentamisen kannalta, millaista tukea kukin oppilas tarvitsee (Vitka, 2021, s. 86). Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppilashuollolla tarkoitetaan, ”oppilaan hyvän oppi-

misen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 

ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä” (OPH, 2016, s. 77). 

Oppilashuolto on koulun opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen moniammatillista yh-

teistyötä (OPH, 2016). Oppilashuollon palveluihin lukeutuvat kouluterveydenhuolto sekä psy-

kologi- ja kuraattoripalvelut (OPH, 2016). 

4.3 Kodin ja koulun yhteistyö 

Perusopetuslaissa (2003/477) määrätään, että koulun tulee tehdä yhteistyötä kotien kanssa. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että lapsen kasvatuksen vastuu on ensi-

sijaisesti huoltajalla ja koulun tulee tukea kotien kasvatustehtävää sekä vastata oppilaan ope-

tuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä (OPH, 2016). Yhteistyön tavoitteena on mah-

dollistaa lapselle oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukainen opetus, ohjaus sekä tuki (OPH, 

2016). Taber-Doughty ja Bouck (2012) painottavat kodin ja koulun yhteistyön merkitystä eri-

tyisesti autismikirjon lasten kohdalla sekä korostavat vanhempien osallistumisen tärkeyttä lap-

sen koulunkäyntiin. Avoin yhteistyö on olennaista ja esimerkiksi vanhempien vierailut kouluun 

ovat suotavia (Parikka ym., 2020, s. 100). Vanhemmat tuntevat lapsensa hyvin ja jakavat usein 

hyviä ehdotuksia lapselle sopivista tukikeinoista (Parikka ym., 2020, s. 100). Vanhempien tieto 

on erityisen arvokasta murrosvaiheissa, kuten koulun tai opettajan vaihtuessa, ja kyseisissä ti-

lanteissa on syytä suhtautua yhteistyöhön luottaen, että kukin pyrkii hoitamaan oman osuutensa 

mahdollisimman hyvin (Kerola ym., 2009, s. 232–233). Parikka ja kollegat (2020, s. 100) pai-

nottavat, että ”vanhemmat ovat lapsensa parhaat asiantuntijat, koulun aikuiset puolestaan opet-

tamisen parhaat tuntijat”. 
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4.4 Tukitoimet opetuksessa 

Oppiminen on yksilöllistä ja jokaisella on erilaisia tapoja oppia, mikä on huomioitava opetusta 

ja tukimuotoja suunniteltaessa (Kerola ym., 2009, s. 170; Parikka ym., 2020, s. 109). Kerola ja 

kollegat (2009, s. 170) painottavat opetusmenetelmien suunnittelussa pedagogista tietämystä 

sekä oppilaantuntemusta, jotta voidaan valita yksilön perusvalmiuksia tukevat opetusmenetel-

mät. Kerola ja kollegat (2009, s. 167) painottavat rakenteen eli struktuurin käyttöä selkeyttä-

mään autismikirjon oppilaan oppimista. Strukturoitu opetus luo toiminnalle turvalliset ja sel-

keät puitteet sekä mahdollistaa keskittymisen oppimiseen ja itsenäiseen toimintaan (Kerola 

ym., 2009, s. 167).  

Treatment and Education of Autistic and other Communication-Handicapped Children 

(TEACCH) -menetelmä on opetuksen struktuuriin pohjautuva kuntoutusohjelma, jonka tavoit-

teena on kehittää ja tukea autismikirjon oppilaita yksilöllisesti strukturoidun opetuksen avulla 

(Mesibov, Shea & McCaskill, 2012). Tämän ohjelman avulla pyritään opettamaan lapsille itse-

näisen työskentelyn ja omatoimisuuden malli sekä strukturoimaan opetus siten, että oppilas voi 

toimia luokassa itsenäisesti (Kerola ym., 2009, s. 339). TEACCH-menetelmässä hyödynnetään 

koriopetusta eli strukturoitua opetustuokiota (Kerola, 2006). Koriopetuksessa tehtävät asete-

taan koreihin siten, kukin kori sisältää yksittäiseen tehtävään tarvittavat välineet (Kerola ym., 

2009, s. 219). Kerolan (2006) mukaan korit tulee sijoittaa tiettyyn paikkaan ja merkitä esimer-

kiksi numeroin tai symbolein. Tehtävät suoritetaan järjestyksessä kori kerrallaan, mikä auttaa 

lasta jäsentämään tehtäväsarjan selkeäksi kokonaisuudeksi (Kerola ym., 2009, s. 219). Koriteh-

tävinä voidaan suorittaa esimerkiksi erilaisia lajittelu- ja yhdistämistehtäviä (Kerola ym., 2009, 

s. 219). Kerola ja kollegat (2009, s. 219) esittelevät koriopetuksen vahvuuden siinä, että lapsen 

omaksuessa työskentelyrutiinin voidaan tehtäviä kehittää, jolloin lapsen kehitys edistyy. 

Strukturoidussa opetuksessa päiväjärjestys ja oppitunnit noudattavat selkeää rakennetta, jolloin 

oppilas kykenee ennakoimaan päivän tapahtumia. Siirtymätilanteet ja muutokset voivat ai-

heuttaa stressiä autismikirjon oppilaille, minkä vuoksi niiden huomioiminen on tärkeää. Parikan 

ja kollegoiden (2020, s. 126) mukaan siirtymisiä on hyvä harjoitella esimerkiksi eri luokkiin, 

tiloihin sekä reitteihin tutustumalla, jotta siirtymät helpottuvat. Heidän mukaansa siirtymätilan-

teiden käytännöistä tulee tehdä selkeät säännöt ja toimintaohjeet. Lisäksi aikuisen ohjaus ja tuki 

on tärkeää erityisesti lapsille, joilla on haasteita siirtymisissä (Parikka ym., 2020, s. 126). Pa-

rikka ja kollegat (2020, s. 126) painottavat myös muutosten ennakoinnin tärkeyttä. Autismikir-

jon oppilas on herkkä juuttumiselle ja muutokset rutiineissa aiheuttavat stressiä (Parikka ym., 
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2020, s. 170). Tämän vuoksi muutoksiin, kuten erilaisiin vierailuihin on syytä valmistautua 

hyvin etukäteen (Parikka ym., 2020, s. 170). He kannustavat hyödyntämään yllättävissä muu-

toksissa esimerkiksi yhdessä oppilaiden kanssa sovittua ”muutoskorttia”, joka kuvaa, että 

sovittu tekeminen muuttuu. Kuvallinen merkki helpottaa oppilaita kiinnittämään huomionsa 

muuttuvaan tilanteeseen ja vastaanottamaan uusia ohjeita (Parikka ym., 2020, s. 126).  

Kuvatuki helpottaa autismikirjon oppilaiden tehtävien tekemistä ja tukee kielellisen informaa-

tion sisäistämistä (Mesibov ym., 2012). Mesibov ja kollegat (2012) painottavat kuvien merki-

tystä ohjeistuksen tukena, sillä kuvat ovat oppilaan nähtävissä vielä suullisesti annetun ohjeis-

tuksen jälkeenkin ja oppilaalla on näin mahdollisuus palata annettuihin ohjeisiin. Kuvitettu 

viikko- ja päiväjärjestys sekä selkeät kuvitetut rutiinit tukevat oppilaan toiminnanohjausta ja 

itseohjautuvuutta (Parikka ym., 2020, s. 169). Myös oppitunnin kulku on hyvä tuoda esiin ku-

vitettuna tai kirjoitettuna (Parikka ym., 2020, s. 169). Selkeä ajan strukturointi tukee oppilaan 

toimintaa kohti hänelle asetettuja tavoitteita (Kerola ym., 2009, s. 172).   

Autismikirjon oppilailla esiintyy tyypillisesti toiminnanohjauksen ongelmia (Parikka ym., 

2020, s. 49). Vaikeudet toiminnanohjauksessa ilmenevät koulussa etenkin uusissa tilanteissa ja 

tilanteiden muuttuessa sekä itseohjautuvuutta vaativissa toiminnoissa ja oppimisessa (Parikka 

ym., 2020, s. 147). Eri aistien hyödyntäminen ja monikanavaisuus tehostaa oppimista, toimin-

nanohjausta ja motivoi oppilasta (Parikka ym., 2020, s. 131). Erityisesti oppimisympäristön 

visuaalisuus tukee autismikirjon oppilaan oppimista (Kerola ym., 2009, s. 171). Toiminnanoh-

jausta voidaan tukea yleisten oppimista tukevien menetelmien, kuten oppimisympäristön visu-

alisoinnin, ennakoinnin, selkeän ohjauksen ja strukturoinnin lisäksi toiminnan ohjelmoinnin 

avulla (Parikka ym., 2020, s. 147–148). Toiminnan ohjelmointi tarkoittaa erilaisten toimintojen, 

kuten välitunnille lähtemisen tai matematiikan tehtävän ratkaisemisen, purkamista osatehtä-

viksi (Parikka ym., 2020, s. 148). Osatehtävät kirjoitetaan tai kuvitetaan oppilaalle suoritusjär-

jestyksessä, mikä helpottaa toiminnan aloittamista ja suorittamista (Parikka ym., 2020, s. 148). 

Toiminnanohjauksen tukena voidaan hyödyntää myös ajastinta, jonka avulla voidaan rajata 

ajankäyttöä esimerkiksi tehtävien teossa (Parikka ym., 2020, s. 170–174). 

OPH:n (2016) määritelmän mukaan oppimisympäristöt ovat paikkoja, tiloja, yhteisöjä sekä 

toimintakäytänteitä, joissa oppiminen tapahtuu. Oppilaat ovat erilaisia ja jokaiselle tulisi mah-

dollistaa sellainen oppimisympäristö, joka palvelee omaa oppimista (Parikka ym., 2020, s.112). 

Arjen ja tilan hallinnan kannalta on tärkeää vähentää tavaroiden määrää sekä ylläpitää järjes-

tystä ja selkeyttä tavaroiden säilytyksessä (Parikka ym., 2020, s. 174). Kerola ja kollegat (2009, 
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s. 171) painottavat, että kaikille opiskelutarvikkeille tulee olla omat paikat ja ne tulee nimetä 

selkeästi. Lisäksi säilytysjärjestelmässä voidaan hyödyntää värikoodeja helpottamaan tavaroi-

den säilytystä ja löytämistä (Parikka ym., 2020, s. 174). Myös eri toiminnoille voidaan määrätä 

pysyvät tilat, ja luokka voidaan järjestellä esimerkiksi toimintoteemoittain (Kerola ym., 2009, 

s. 171; Parikka ym., 2020, s.175). 

Luokkahuoneissa on usein erilaisia ympäristön ärsykkeitä, kuten numeroita, kirjaimia ja kuva-

taiteen töitä. Parikka ja kollegat (2020, s. 112) tuovat esiin, että ympäristön ärsykkeiden mää-

rällä on vaikutusta esimerkiksi keskittymiseen ja vireystilan säätelyyn. Jos ärsykkeitä on liikaa 

tai ne häiritsevät oppilasta, voivat ne viedä keskittymistä pois oppimisesta tai kohottaa stressi- 

ja vireystilaa (Parikka ym., 2020, s. 112). Toisaalta myös ärsykkeiden vähäinen määrä voi olla 

haitaksi vireystilan säätelylle (Parikka ym., 2020, s. 112). Autismikirjon häiriöön liittyy olen-

naisesti aistiyliherkkyydet kuulo-, tunto- ja näköaistin alueilla (Parikka ym., 2020, s. 46). Kou-

lussa tämä voi ilmetä monissa eri tilanteissa, kun useasta aistikanavasta tulee samanaikaisesti 

informaatiota. Parikka ja kollegat (2020, s. 47) kuvaavat, kuinka eri tekijöiden, kuten puheen-

sorinan, voimakkaiden tuoksujen sekä kosketusten yhteisvaikutus voi aiheuttaa ahdistuneen 

olotilan autismikirjon oppilaalle. Oppimisympäristöä voidaan mukauttaa vastaamaan parem-

min oppilaan tarpeita. Szegdan ja Hokkasen (2009, s. 11) mukaan autismikirjon oppilas voidaan 

sijoittaa luokassa siten, että ympäristö on rauhallisempi ja liikehdintä oppilaan oman paikan 

ympärillä on vähäistä. He nostavat esiin, että oppilaan ympäristöä voidaan rauhoittaa sermien 

tai kaikumista vähentävien tekstiilien avulla sekä seinäkoristeiden sijoittamisella siten, että ne 

eivät häiritse oppilasta. Valaistusta himmentämällä, kirkasta valaistusta välttämällä tai aurin-

kolaseja käyttämällä voidaan vähentää mahdollisia valaistuksen aiheuttamia yliherkkyyksiä 

(Savolainen, 2017; Szegda & Hokkanen, 2009, s. 11). Melua ja siitä aiheutuvaa stressiä voidaan 

vähentää käyttämällä esimerkiksi korvasuojaimia, kuulokkeita tai korvatulppia apuvälineinä 

(Parikka ym., 2020, s. 182). Kosketusyliherkkyys voi ilmetä kipuna esimerkiksi tilanteissa, 

joissa oppilaat ovat lähekkäin ja saattavat osua toisiinsa huomaamattaan (Parikka ym., 2020, s. 

181). Parikka ja kollegat (2020, s. 182) suosittelevat huomioimaan tämän esimerkiksi asetta-

malla kosketusyliherkän oppilaan jonossa ensimmäiseksi tai viimeiseksi.  

Eriyttäminen on laajan määritelmän mukaan kokonaisvaltainen opetuksen lähestymistapa, 

joka vaikuttaa opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen (Roiha & Polso, 2020). Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa todetaan, että ”eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen ja on kaiken 

opetuksen pedagoginen lähtökohta” (OPH, 2016, s. 30). Se ohjaa opetuksessa käytettävien työ-

tapojen valintaa sekä huomioi oppilaiden väliset yksilölliset ja kehitykselliset eroavaisuudet 
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(OPH, 2016). Eriyttämisen avulla voidaan myös ehkäistä oppimisvaikeuksia, tarjota onnistu-

misen kokemuksia ja vähentää oppilaan myöhempää tuentarvetta (Roiha & Polso, 2018, luku 

2). Eriyttämisestä puhuttaessa käytetään usein termejä alaspäin ja ylöspäin eriyttäminen (Roiha 

& Polso, 2018, luku 1). Alaspäin eriyttämisellä viitataan opetuksen tukemiseen eriyttämisellä, 

kun taas ylöspäin eriyttämisellä tarkoitetaan oppilaan lahjakkuuksien huomioimista opetuk-

sessa (Roiha & Polso, 2018, luku 1). Roiha ja Polso (2019) esittelevät puheenvuorossaan eriyt-

tämisen viiden O:n mallin. Heidän mallissaan eriyttäminen huomioidaan viidessä eri koulun-

käyntiin liittyvässä osa-alueessa eli opetusjärjestelyissä, oppimisympäristössä, opetusmenetel-

missä, oppimisen tukimateriaalissa sekä oppimisen arvioinnissa. Viiden O:n mallin lähtökoh-

tina on oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen sekä eriyttämisen vastuun jakautuminen yhteis-

työhön (Roiha & Polso, 2019). Roihan ja Polson (2019) mukaan malli etenee opetusjärjestelyi-

den ja oppimisympäristön toimivuudesta kohti yksityiskohtaisempaa opetusmenetelmien ja tu-

kimateriaalien avulla eriyttämistä. Viimeisenä osa-alueena on arviointi (Roiha & Polso, 2019). 

Roiha ja Polso (2019) esittelevät, että viiden O:n mallin eri osa-alueiden eriyttämisessä on saatu 

positiivisia tutkimustuloksia. 

Parikka ja kollegat (2020, s. 110) painottavat vahvuusperustaisuutta opetuksessa. Heidän mu-

kaansa vahvuudet ovat esimerkiksi taitoja ja osaamisalueita, joissa oppilas on parhaimmillaan. 

Opetuksen yksilöllistäminen ja eriyttäminen toimii hyvin, kun oppilaan vahvuudet tunnistetaan 

ja niiden kehitykselle annetaan tilaa opetuksessa (Parikka ym., 2020, s. 110). Yksityiskohtaiset 

mielenkiinnon kohteet ovat tyypillisiä autismikirjon lapsille, joita voidaan hyödyntää vahvuuk-

sina opetuksessa ja sen suunnittelussa (Parikka ym., 2020, s. 43). Lisäksi autismikirjon lasten 

vahvuuksiin lukeutuu usein hyvä visuaalinen muisti, johon perustuu myös ympäristön visuali-

sointi ja kuvatuki kommunikaatiossa (Kerola ym., 2009, s. 26). Oppilaan vahvuuksia vahviste-

taan positiivisen palautteen keinoin (Parikka ym., 2020, s. 121). Palautteen antaminen on mer-

kittävä ja tehokas pedagoginen menetelmä (Parikka ym., 2020, s. 121). Parikka ja kollegat 

(2020, s. 121) painottavat, että ”palautteen on oltava johdonmukaista, välitöntä ja sopivan voi-

makasta”. Palautteen antamisessa painotetaan positiivista vahvistamista ja suurimman osan an-

nettavasta palautteesta tulee olla myönteistä (Parikka ym., 2020, s. 121).  
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5 Sosiaalisen vuorovaikutuksen tukeminen 

Parikan ja kollegoiden (2020, s. 155) mukaan ”sosiaalinen vuorovaikutus on keskustelua, vuo-

ropuhelua, eleitä, ilmeitä ja yhteistoimintaa”. He lisäävät, että keskeinen osa vuorovaikutusta 

on kommunikaatio, jossa käytetään niin kielellistä kuin ei-kielellistäkin viestintää. Ei-kielelli-

nen eli sanaton viestintä, kuten eleet, ilmeet ja äänensävy muodostavat suurimman osan vies-

tinnästä (Parikka ym., 2020, s. 155). Parikka ja kollegat (2020, s.155) korostavat, että lapsille 

sanaton viestintä on usein sanallista viestintää merkittävämpää. Autismikirjon häiriössä kyky 

ymmärtää sanatonta viestintää on puutteellinen ja väärinkäsityksiä syntyy helposti (Parikka 

ym., 2020, s. 155). Koulussa tämä näkyy esimerkiksi niin, että autismikirjon oppilas saattaa 

kokea toisen ihmisen ilmeen tai toiminnan eri tavoin kuin on tarkoitettu. Autismikirjon lapsen 

sanaton viestintä voi olla vähäistä ja esimerkiksi ilmeettömyys voidaan tulkita vihamielisyy-

deksi tai masentuneisuudeksi ja katsekontaktin puute epärehellisyydeksi (Parikka ym., 2020, s. 

155).  

Autismikirjon häiriölle tyypilliset sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation puutteet 

tulevat ilmi ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä sekä sosioemotionaalisen vastavuo-

roisuuden ongelmissa (Parikka ym., 2020, s. 41–44). Parikan ja kollegoiden (2020, s. 44) mu-

kaan lapsella voi olla kiinnostusta muodostaa ystävyyssuhteita, mutta tavat ottaa kontaktia mui-

hin voivat olla poikkeavia tai niitä ei tiedosteta. He painottavat, että autismikirjon lapselle leikit 

ja ystävyyssuhteiden luominen oman ikäisten kanssa on haastavaa ja sosiaalisen kanssakäymi-

sen tarkoitusta voi olla vaikea ymmärtää. Tämä näkyy heidän mukaansa esimerkiksi siinä, että 

ystävyyssuhde perustuu ainoastaan yhteiselle mielenkiinnon kohteelle tai on funktionaalinen 

eli toista osapuolta tarvitaan vain johonkin toimintaan, kuten vastukseksi peliin.  

Parikan ja kollegoiden (2020, s. 43) mukaan ongelmat sosioemotionaalisessa vastavuoroisuu-

dessa ilmenevät vähäisenä mielenkiintona ihmissuhteisiin. Koulussa tämä näyttäytyy esimer-

kiksi viihtymisenä yksin välitunneilla ja ryhmätöiden tekemisen vaikeutena. Heikura-Pulkki-

nen ja Kujanpää (2018, s. 15) tuovat esiin, kuinka sosiaalisten taitojen puute vaikuttaa moniin 

asioihin ja tulee esiin esimerkiksi väärin ymmärtämisenä ja väärin ymmärretyksi tulemisena 

sekä kyvyttömyytenä ratkaista ongelmia. He nostavat esiin, että erilaiset normit ohjaavat aja-

tusta siitä, mikä on sosiaalisesti sopivaa ja oikein. Lisäksi niiden pohjalta muodostuneet ”kir-

joittamattomat” säännöt voivat olla vaikeasti ymmärrettävissä ilman konkreettisia esimerkkejä 

(Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 10).  
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5.1 Sosiaalisten taitojen tukeminen 

Sosiaaliset taidot ovat keskeinen osa sosiaalista vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, sillä nii-

den avulla tutustutaan, ystävystytään ja saadaan muut ymmärtämään omia tunteita sekä toimin-

nan motiiveja (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 10). Heikura-Pulkkinen ja Kujanpää 

(2018, s. 10) esittelevät, että sosiaalisesti taitava lapsi kykenee luomaan sekä ylläpitämään 

myönteistä vuorovaikutusta ja käyttämään tilanteeseen sopivaa sanallista sekä sanatonta toi-

mintaa. He painottavat, että sosiaalisten taitojen oppiminen tekee elämästä myönteisempää ja 

onnistumisen kokemukset rakentavat yksilön myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa. Heidän mu-

kaansa tulee ongelman korjaamisen sijaan keskittyä ohjaamaan lasta onnistumaan. 

Autismikirjon lapsen kanssa sosiaalisten tilanteiden läpikäyminen ja toivottujen toimintamal-

lien harjoitteleminen on tärkeää (Parikka ym., 2020, s. 49–50). Heikura-Pulkkinen ja Kujanpää 

(2018, s. 16) jaottelevat sosiaaliset taidot itsenäisen elämän mahdollistaviin taitoihin ja sosiaa-

lisen elämän mahdollistaviin ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoihin. Heidän mukaansa kysei-

siin taitoihin liittyvät olennaisesti esimerkiksi kiittäminen sekä yhteyden pitäminen läheisiin 

ihmisiin. Sosiaalisten taitojen harjoittelun avulla voidaan oppia kommunikoimaan tasavertai-

sesti ja ymmärtämään muita paremmin (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 16). 

Heikura-Pulkkinen ja Kujanpää (2018, s. 17) esittelevät, että harjoiteltavia taitoja voivat olla 

muun muassa yhteistyötaidot, osallistumiseen liittyvät taidot sekä ongelmanratkaisun taidot. He 

painottavat sosiaalisten taitojen harjoittelussa ”ylioppimista” eli taidon harjoittelua niin pitkään, 

että taito tulee luonnostaan. Harjoiteltavaa taitoa suunniteltaessa tulee asettaa tavoite tarkasti 

sekä määritellä tavoiteltava taito (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s.18). 

Parikka ja kollegat (2020, s. 49) toteavat, että autismikirjon häiriöiden kuntoutus tapahtuu ar-

jessa, sillä terapiatilanteissa harjoitellut taidot eivät ulotu helposti lapsen arkielämään. Sosiaa-

listen taitojen opettaminen voidaan toteuttaa koulussa, kotona sekä yksilön muissa ympäris-

töissä (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 18). Koulussa sosiaalinen toiminta sisältää 

poikkeuksetta erilaisia ristiriitatilanteita sekä ongelmien ratkomista (Parikka ym., 2020, s. 157). 

Lapsi, joka reagoi voimakkaasti esimerkiksi hermostumalla sosiaalisissa tilanteissa, on altis 

kiusatuksi tulemiselle sekä ongelmalliseen käytökseen yllytykselle (Parikka ym., 2020, s. 157). 

Parikan ja kollegoiden mukaan (2020, s. 157) ristiriitatilanteet ja ongelmat tulee aina selvittää 

huolellisesti ja harjoitella vaihtoehtoisia ristiriitatilanteiden ratkaisumalleja. Taitojen opette-

lussa sosiaalisella vertaisryhmällä on tärkeä merkitys, mikä tulee huomioida etenkin erityistä 
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tukea saavien oppilaiden kohdalla (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 18). Heikura-Pulk-

kinen ja Kujanpää (2018, s. 18) kannustavat tekemään harjoittelusta mielekästä ja kiinnostavaa, 

mikä lisää myös lapsen motivaatiota. Seuraavaksi esittelen menetelmiä sosiaalisten taitojen har-

joitteluun ja tukemiseen. 

Sosiaaliset kuvatarinat ovat visuaalisia tarinoita, jotka ohjaavat sanojen ja kuvien avulla ym-

märtämään sosiaalista tilannetta sekä jäsentämään tilanteeseen soveltuvaa käyttäytymistä (Hei-

kura-Pulkkinen, 2018, s. 20). Heikura-Pulkkisen ja Kujanpään (2018, s. 20) mukaan kuvatari-

noiden avulla voidaan ennakoida ja tutustua erilaisiin sosiaalisiin. He korostavat, että kuvatari-

nat lievittävät epävarmuutta ja levottomuutta sosiaalisissa tilanteissa toimimisessa. Kuvatarinat 

on todettu tehokkaiksi ihmisille, joilla on hankaluuksia ymmärtää toisten ilmeitä ja eleitä sekä 

toimia sosiaalisissa tilanteissa odotetulla tavalla (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 21). 

Sosiaalisen kuvatarinan avulla pyritään vastaamaan mitä-, miksi-, milloin- ja kuka-kysymyk-

siin (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 22). Heikura-Pulkkisen ja Kujanpään (2018, s. 

21) mukaan kuvatarinoiden rakenne muodostetaan kuvaamalla tilanne vaihe vaiheelta, ja lope-

tuksessa tulee kuvata loppupäätelmä selkeästi. He tuovat esiin, että loppupäätelmään voidaan 

myös yhdistää kannustin tai palkkio, jonka avulla vahvistetaan hyvää ja toimivaa käyttäyty-

mistä. Lapsille suunnatuiden kuvatarinoiden tekstissä tulee käyttää selkeyden vuoksi minä-

muotoa (Heikura-Pulkkinen, 2018, s. 21). Teksti rakennetaan positiiviseen sävyyn ja kerron-

nassa tulee välttää ”näin ei saa tehdä”- ilmauksia (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 21). 

Tarinoiden kuvitus, esimerkiksi piirrosten tai valokuvien yhdistäminen tekstiin, selkeyttää ker-

rontaa (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 21). Tarinoissa huomioidaan yksilön omat 

tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja erityispiirteet (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 21). 

Heikura-Pulkkinen ja Kujanpää (2018, s. 21) nostavat yksilöllisuuden esiin erityisesti kuvituk-

sessa, jossa yksilön mielenkiinnonkohteet voidaan helposti huomioida.  

Heikura-Pulkkisen ja Kujanpään (2018, s. 22) mukaan ”tarinoiden tarkoituksena on välittää 

tietoa ja opetusta siitä, mitä tietyssä tilanteessa ihmiset tekevät, ajattelevat ja tuntevat, mikä on 

tapahtumien järjestys, miten tunnistetaan siinä olevat tärkeät sosiaaliset vihjeet ja mitä ei tilan-

teessa voi tehdä ja sanoa”. Sosiaalisia tarinoita voidaan hyödyntää autismikirjon oppilaiden 

kanssa kouluissa ja tarina olisi hyvä tehdä aina oppilaan kohdatessa hämmentävän sosiaalisen 

tilanteen (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 22). Sosiaalinen tarina voi olla esimerkiksi 

seuraavanlainen: ”1. Minä lyön, kun en ymmärrä leikin sääntöjä. 2. Kaverini itkee, koska lyönti 

sattuu. Opettaja suuttuu minulle, koska löin. 3. Minä en lyö, vaan nostan käteni ja sanon, että 
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en ymmärrä sääntöjä. 4. Jos hermostun, niin menen omalle paikalle ja rentoudun.” (Heikura-

Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 20). 

Heikura-Pulkkinen ja Kujanpää (2018, s. 19) esittelevät sarjakuvakeskustelut keinona harjoi-

tella sosiaalisia tilanteita. Parikka ja kollegat (2020, s. 159) kuvaavat sarjakuvan piirtämispro-

sessin alkavan ruudusta, jossa kerrotaan, mitä tilanteessa tapahtui. Seuraavassa ruudussa heidän 

mukaansa kuvataan, mitä tapahtui ennen kyseistä tilannetta. Tämän jälkeen kuvataan, mitä ti-

lanteesta seurasi ja pohditaan, mitä toisen ruudun toimintamallista seurasi ja vastasiko se en-

simmäisessä ruudussa kuvatun tapahtuman henkilöiden toiveita ja tavoitteita (Parikka ym., 

2020, s. 159). Viimeiseksi piirretään ruutu, jossa pohditaan kuinka tilanteen olisi voinut rat-

kaista toisin sekä ruutu, jossa kuvataan tämän toiminnan seurauksia (Parikka ym., 2020, s. 159). 

Parikka ja kollegat (2020, s. 159) painottavat sarjakuvakeskusteluissa tilanteen eri osapuolten 

ajatusten ja tunteiden tarkastelua. Lisäksi he kannustavat pohtimaan, mihin osapuolet toimin-

nallaan pyrkivät ja mitä toivoivat tilanteessa tapahtuvan. 

Sarjakuvakeskustelut poikkeavat sosiaalisista kuvatarinoista siinä, että tarve niihin tulee yllät-

täen ja ne ovat suunnittelemattomia (Heikura-Pulkkinen, 2018, s. 19). Sarjakuvat soveltuvat 

parhaiten johonkin selkeään tilanteeseen, harjoiteltavaan asiaan tai ristiriitaan (Heikura-Pulk-

kinen, 2018, s. 19). Sarjakuvakeskustelua voidaan hyödyntää esimerkiksi välitunnilla tapahtu-

neiden ristiriitojen selvittelyyn. Heikura-Pulkkisen ja Kujanpään (2018, s. 19) nostavat esiin, 

että sarjakuvakeskusteluja voidaan hyödyntää myös selittämään odottamattomia tapahtumia 

sekä muutoksia ympäristössä ja ihmisissä. Heidän mukaansa odottamaton tapahtuma voi olla 

esimerkiksi tilanne, jossa oppilas odottaa linja-auton saapuvan, mutta linja-auto jättää saapu-

matta (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2018, s. 19). 

Heikura-Pulkkinen ja Kujanpää (2018, s. 19) nostavat esiin sarjakuvien mielekkyyden ja luon-

tevuuden lasten näkökulmasta. Heidän mukaansa sarjakuvien avulla on helppo ymmärtää, 

kuinka tilanne etenee. Lisäksi he painottavat keskusteluiden henkilökohtaisuutta ja vahvaa op-

pilaantuntemusta. Sarjakuvakeskustelut tekevät sosiaalisista tilanteista konkreettisia ja auttavat 

kuvaamaan tunteita, jotka voidaan kokea vaikeiksi ilmaista ja tunnistaa (Heikura-Pulkkinen & 

Kujanpää, 2018, s. 19).  

Luokkatoveriohjelmaa voidaan hyödyntää sosiaalisten taitojen harjoitteluun sekä syrjäytymi-

sen ehkäisyyn (Kerola ym., 2009, s. 52). Ohjelman avulla pyritään vaikuttamaan autismikirjon 

oppilaiden sosiaalisuuteen sekä vertaissuhteisiin liittyviin ongelmiin (Nieminen, Rautakallio, 
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Sipilä & Mäkelä, 2003, s. 23). Ohjelma perustuu siihen, että opettaja muodostaa viikoksi ker-

rallaan parit luokan oppilaista, ja yhdessä oppilaiden kanssa sovitaan, mitä parit tekevät yhdessä 

kouluviikon aikana (Kerola ym., 2009, s. 54). Kerolan ja kollegoiden (2009, s. 54) mukaan 

yhteinen tekeminen voi olla esimerkiksi välituntileikkejä, kuulumisten vaihtoa sekä päivittäi-

nen tapahtuva tervehtiminen kouluun tultaessa ja kotiin lähdettäessä. He painottavat yhteisen 

tekemisen ulottuvan myös oppitunneille tai esimerkiksi kouluruokailuun. Kouluviikon päät-

teeksi pari tekee yhdessä arvion sosiaalisesta onnistumisestaan (Kerola ym., 2009, s. 54). Ke-

rolan ja kollegoiden (2009, s. 55) mukaan luokkatoveriohjelmalla voidaan vähentää kiusaa-

mista ja syrjäytymistä sekä lisätä kouluviihtyvyyttä. 

5.2 Tunnetaidot 

Tunnetaidot ovat tunteiden säätelyn keinoja, joita käytetään pyrittäessä vaikuttamaan siihen, 

miltä itsestä tai toisesta ihmisestä tuntuu (Lahtinen & Rantanen, 2019). Tunnetaitoisuudella 

viitataan kykyihin tunnistaa tilanteessa ilmenevät tunteet sekä sovittaa oma toiminta näiden 

tunteiden mukaisesti (Lahtinen & Rantanen, 2019). Parikan ja kollegoiden (2020, s. 160) mu-

kaan lapsen tunteiden säätelyn keinot ovat vähäisiä, ja hän tarvitsee niihin aikuisen apua. He 

painottavat, että aikuisen tulee auttaa lasta toistuvasti nimeämään tunteita sekä selviytymään 

haastavista tunnetiloista, ja vähitellen lapsi alkaa sisäistää erilaisia tunteiden säätelymekanis-

meja. Parikka ja kollegat (2020, s. 160) asettavat hyvän toimintakyvyn tavoitteeksi, että ihmi-

nen kykenee tunnistamaan omia tunteitaan ja riittävissä määrin säätelemään niitä. Lisäksi hei-

dän mukaansa ihmisen tulisi tunnistaa edes hieman toisten ihmisten tunneilmaisuja.  

Autismikirjon ihmisellä esiintyy usein ongelmia tunteiden säätelyssä ja tunnistamisessa (Pa-

rikka ym., 2020, s. 45). Tunteiden ilmaisu on vähäistä, tunteiden nimeäminen on haastavaa ja 

ihmisen on vaikea ymmärtää, miksi tunteista tulisi keskustella ja miltä niiden kuuluisi tuntua 

(Parikka ym., 2020, s. 45). Parikan ja kollegoiden (2020, s. 45) mukaan voimakkaiden tunteiden 

hallinta voi tuntua ylivoimaiselta, mikä näkyy esimerkiksi suuttumuksen ilmenemisenä raivo-

kohtauksina ja itsetuhoisina puheina. Lisäksi he nostavat esiin vastoinkäymisten tai ristiriitati-

lanteiden aikaansaamat vääryyden tunteet, joiden kostamisesta voi kehittyä intensiivinen mie-

lenkiinnon kohde. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että epäselvyydet ja pahaa mieltä aiheut-

taneet tilanteet selvitetään huolellisesti (Parikka ym, 2020, s. 45).  

Tunnetaitojen harjoittelu aloitetaan tunteiden nimeämisestä ja tunnistamisesta, jonka jälkeen 

edetään ilmaisun säätelyyn sekä harjoitteluun (Kerola ym., 2009, s. 153; Parikka ym., 2020, s. 
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161). Tunteiden nimeämisen ja tunnistamisen apuna voidaan käyttää tunnekortteja sekä kysy-

myksiin pohjautuvia pohdintatehtäviä (Parikka ym., 2020, s. 164). Tunnekorteissa esitellään 

erilaisia tunteita erilaisten ilmeiden avulla (Parikka ym., 2020, s. 164). Korteissa voi olla ku-

vattuina ihmiskasvojen tai esimerkiksi piirretyn hahmon tunteita ja ilmeitä (Parikka ym., 2020, 

s. 164). Esimerkiksi kehitysvammaisten tukiliiton (2017) MAHTI-tunnekortit on tarkoitettu tu-

kemaan tunteiden ilmaisua, sanoittamista ja nimeämistä. MAHTI-tunnekorteissa tunteita ja il-

meitä kuvaa susi-piirroshahmo. Koulussa voidaan myös valmistaa itse tunnekortit esimerkiksi 

lehtileikkeiden tai internetistä löytyvien kuvien avulla (Parikka ym., 2020, s. 165). Parikan ja 

kollegoiden (2020, s. 164) mukaan tunnetaitoja voidaan harjoitella myös tunteita käsittelevillä 

pohdintatehtävillä, jossa erilaiset kysymykset ohjaavat oppilasta tunnistamaan ja erittelemään 

tunteita. He esittelevät kysymyksiksi esimerkiksi, ”Mitä tunnet juuri nyt? Missä tunne tuntuu? 

Miltä tunne tuntuu?” (s. 164). He kannustavat käyttämään myös pohdintatehtävien yhteydessä 

tunnekortteja tukemaan tunteiden nimeämistä.  

Autismikirjon lapselle tunteiden hallinta voi olla vaikeaa, minkä vuoksi hallitsemattoman tun-

netilan tunnistaminen ja ennakointi on tärkeää oppia (Parikka ym., 2020, s. 161). Parikan ja 

kollegoiden (2020, s. 162) mukaan tunteiden säätely toimii parhaiten tunteen kehittymisen 

alussa, jolloin suuttumus voidaan vielä laannuttaa esimerkiksi syvään hengittämällä. Koulussa 

voidaan sopia yhdessä oppilaiden kanssa oman luokan rauhoittumiskeinot, joiden avulla tuo-

daan esiin niin negatiivisia kuin positiivisiakin tunteita (Parikka ym., 2020, s. 162). Parikka ja 

kollegat (2020, s. 162) esittelevät tukikeinoja tilanteisiin, joissa oppilaalla on toistuvasti vai-

keuksia tunteiden tunnistamisessa sekä hallinnassa. Heidän mukaansa tällaisia tilanteita ilme-

nee esimerkiksi koululiikuntatunneilla pelitilanteissa. Kyseisissä tilanteissa tulee perehtyä tar-

kemmin tunnereaktiota edeltäviin tapahtumiin, tunnistaa syyt tunnereaktiolle sekä sopia tilan-

teiden uusista ratkaisumenetelmistä (Parikka ym., 2020, s. 162). Parikan ja kollegoiden (2020, 

s. 163) mukaan tukikeinoja tunteiden hallintaan ovat esimerkiksi hyvä etukäteisvalmistelu, ai-

kuisen ennakoiva tuki sekä selkeä ohjeistus. He painottavat tunnetaitojen tukemisessa myös 

moniammatillisen yhteistyön merkitystä. Lisäksi tärkeää on myönteisen palautteen antaminen 

pienistäkin onnistumisista heti tilanteiden jälkeen (Parikka ym., 2020, s. 163). 

5.3 Itsetunto 

Itsetunto on tuntemus omasta arvokkuudesta, itsensä hyväksymistä sekä uskomista omiin mah-

dollisuuksiin (Mruk, 2013, luku 1; Parikka ym., 2020, s. 150). Hyvä itsetunto tukee kaikkien 
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taitojen oppimista niin koulussa kuin vapaa-ajallakin (Parikka ym., 2020, s. 150). Koulun yksi 

tärkeimmistä tehtävistä on oppilaan itsetunnon kehityksen tukeminen (Parikka ym., 2020, s. 

150). Kaikessa uusien taitojen opettelussa tulisikin huomioida myönteinen palaute ja kannustus 

sekä itsetunnon tukeminen (Socada, L. www.terveyskirjasto.fi, 2020). 

Sosiaalinen vuorovaikutus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta omiin 

ikätovereihin (Avola & Pentikäinen, 2020, luku 4.4). On tärkeää huomata, että myös autismi-

kirjon lapsilta löytyy halua toimia toisten lasten kanssa, mutta keinot sosiaaliseen kanssakäymi-

seen voivat olla puutteellisia ja epäonnistumisen pelko voi ohjata henkilöä vetäytymään syrjään 

(Parikka ym., 2020, s. 43; Kerola ym., 2009, s. 43). Autismikirjon keskeinen oire, poikkeava 

sosiaalisen vuorovaikutuksen tyyli, vaikuttaa vuorovaikutustilanteiden myötä myös itsetuntoon 

ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen (Kerola ym., 2009, s. 43). Tämän vuoksi itsetunnon vahvis-

tamisessa tulee huomioida myös vuorovaikutustilanteet (Kerola ym., 2009, s. 42–43). 

Parikan ja kollegoiden (2020, s. 150) mukaan alakouluikäisen itsetunto rakentuu onnistumisen 

kokemuksista ja myönteisen palautteen saamisesta erityisesti kotona ja koulussa. He painotta-

vat vahvan itsetunnon merkitystä myös ristiriitatilanteista sekä vastoinkäymisistä selviytymi-

sessä. Itsetunto vahvistuu, kun lapsi kokee kuuluvansa ryhmään, hänet hyväksytän omana itse-

nään ja hänen ympäristössään on positiivisuutta vahvistava ilmapiiri (Parikka ym., 2020, s. 

150–151). Koulussa itsetuntoa voidaan tukea esimerkiksi oppilaan vahvuuksia korostamalla 

(Parikka ym., 2020, s. 152). Vahvuuskorttien avulla voidaan helpottaa oppilaan vahvuuksien 

löytämistä sekä niistä keskustelua (Parikka ym., 2020, s. 154). Vahvuuskortteja on esimerkiksi 

Huomaa hyvä! -toimintakortit, joiden avulla lapsi voi löytää omat luonteen vahvuutensa (Uu-

sitalo-Malmivaara & Vuorinen, 2017, luku 2). Vahvuuskortit ovat hyvä apu oppilaan itsetunte-

muksen kehittämiseen sekä omien hyvien puolien havaitsemiseen (Uusitalo-Malmivaara & 

Vuorinen, 2017, luku 2). Lisäksi koulussa voidaan tehdä erilaisia kannustuslistoja oppilaan tai-

doista ja vahvuuksista, jotka voidaan asetella esimerkiksi oppilaan kaapinoveen vahvistamaan 

oppilaan toimintaa (Parikka ym., 2020, s. 152).  
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6 Pohdinta 

Tutkielmassani käsittelin keinoja, joilla voidaan tukea autismikirjon oppilaan oppimista ja so-

siaalista vuorovaikutusta alakoulussa. Seuraavaksi tuon esiin pohdintani liittyen tutkielmani 

keskeisiin teemoihin. Pohdinnassa tarkastelen oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tuke-

misen keinoja opettajan näkökulmasta. Lopuksi tarkastelen tutkielman luotettavuutta sekä esit-

telen jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

6.1 Opettajan mahdollisuudet tukea autismikirjon oppilasta 

Autismikirjon häiriö vaikuttaa lapsen koulunkäyntiin niin oppimisen kuin sosiaalisen vuorovai-

kutuksen kannalta. Opettajalla on hyvät mahdollisuudet tukea autismikirjon oppilasta moniam-

matillisen yhteistyön tukemana ja oppilaan yksilöllisyys huomioiden. Autismikirjon rutiinin-

omaiset käyttäytymismallit ja rajoittuneet kiinnostuksen kohteet vaikeuttavat oppimista yleis-

opetuksessa, jossa ympäristöstä tulee paljon ärsykkeitä, ja häiriötä aiheuttavia tekijöitä on ym-

pärillä jatkuvasti. Lisäksi puutteet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa lisää-

vät ahdistusta ja stressiä, kun sosiaalinen toiminta korostuu koko koulupäivän ajan.  

Autismikirjon oppilasta voidaan tukea monin eri keinoin koulussa. Tuen kolmiportaisen mallin 

avulla tarjotaan tukea koulunkäyntiin. Tukitoimissa hyödynnetään laajasti moniammatillista 

yhteistyötä, joka korostuu opetuksessa erityisesti luokanopettajan ja erityisopettajan välisenä 

yhteistyönä. Tukitoimia pohdittaessa tulee huomioida oppilaan yksilöllisyys ja oppilaantunte-

mus on olennaista, sillä autismikirjon lapset ovat yksilöitä ja oirehtivat eri tavoin. Tutkielmani 

perusteella tärkeimpinä tukikeinoina opetuksessa voidaan pitää strukturoitua opetusta, oppimis-

ympäristöjen mukauttamista, visuaalisen tuen hyödyntämistä sekä opetuksen vahvuusperustai-

suutta. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tukeminen taas painottuu sosiaalisten taitojen ja tunnetai-

tojen tukemiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen. 

Opettajan tärkeä tehtävä autismikirjon oppilaan tukemisessa on tunnistaa ja vähentää stressite-

kijöitä oppilaan koulunkäynnissä (Norvapalo, 2019). Opetuksen strukturointi helpottaa autis-

mikirjon oppilaan toimintaa, kun hän tietää, mitä milloinkin tapahtuu ja muutoksissa toimitaan 

aina tietyllä kaavalla. Norvapalo (2019) korostaa autismikirjon oppilaan stressiherkkyyden 

huomioimista opetuksessa. Erilaiset muutokset, kuten opettajan sijainen tai oppimisympäristön 

ärsykkeet voivat kuormittaa autismikirjon oppilasta ja aiheuttaa hänelle stressiä. Oppilaan 

kanssa voidaan käydä läpi päivän työjärjestys, jossa tulee ilmi kaikki päivän tapahtumat ja 
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niissä mukana olevat henkilöt sekä mahdolliset muutokset työjärjestyksessä (Norvapalo, 2019). 

Näin voidaan vähentää oppilaan kokemaa stressiä, kun hän tietää päivän kulun ja osaa varautua 

ajoissa mahdollisiin muutoksiin.  

Struktuurin lisäksi autismikirjon oppilaiden stressiherkkyyttä voidaan lieventää ympäristön är-

sykkeiden minimoimisella. Oppimisympäristön mukauttamisessa tulee huomioida aistien poik-

keava käyttö. Aistiyliherkkyyksiä voidaan lievittää erilaisilla apuvälineillä, kuten kuulosuo-

jaimilla tai aurinkolaseilla. Aistien yliherkkyyksien lisäksi tulee huomioida, että oppilaan käy-

tös voi olla myös erityisen aistimushakuista, jolloin oppilas voi tunnistaa ihmisiä hajun perus-

teella tai olla hyvin kiinnostunut erilaisista näköaistimuksista, kuten veden virtauksesta (Pa-

rikka ym., 2020, s. 47). Opetuksessa yleistyneet avoimet oppimisympäristöt saattavat tuoda 

haasteita autismikirjon oppilaiden oppimisen tukemiseen. Avoimilla oppimisympäristöillä ta-

voitellaan muun muassa vuorovaikutuksen lisäämistä oppilaiden välillä sekä ryhmätöiden te-

kemisen tukemista (Norvapalo, 2019). Avoimissa oppimisympäristöissä voi olla useampi 

ryhmä kerrallaan, jolloin yllättäviä ja ennalta suunnittelemattomia tilanteita tulee enemmän, 

mikä lisää autismikirjon oppilaan kokemaa stressiä.  

Sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemisessa etuna on tuttu ryhmä, jossa on turvallista harjoitella 

sosiaalisia tilanteita sekä tunnetaitoja (Norvapalo, 2019). Sosiaalisten taitojen tukemiseen käy-

tettävää luokkatoveriohjelmaa voidaan hyödyntää hyvin luokassa, jossa on autismikirjon oppi-

las. Ohjelman avulla voidaan tukea autismikirjon lapsen sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitty-

mistä ja mahdollistaa hänelle osallisuuden kokemuksia luokkayhteisössä. Sosiaaliset tilanteet 

kuormittavat autismikirjon oppilasta (Parikka ym., 2020, s. 43), mikä on huomioitava opetuk-

sessa. Välitunnit voidaan toteuttaa esimerkiksi niin kutsuttuina vaihtoehtovälitunteina, joissa 

huomioidaan ensisijaisesti oppilaan tarpeet (Norvapalo, 2019). Tällaisia tarpeita voivat olla esi-

merkiksi yksin oleminen, jolloin oppilas voi palautua rauhassa oppitunnin kuormituksesta tai 

esimerkiksi oppilaalle voidaan mahdollistaa pääsy kirjastoon välitunnin ajaksi. Tunnetaitojen 

harjoittelu on tärkeää, jotta lapsi oppii säätelemään tunteitaan sekä tunnistamaan omia ja mui-

den ihmisten tunteita. Koulussa tunnetaitojen harjoittelu on tärkeää esimerkiksi ristiriitatilan-

teiden välttämiseksi, mutta myös niissä toimimisen kannalta. Autismikirjon lapsi saattaa tuntea 

itsensä hyvin erilaiseksi kuin muut oppilaat, mikä voi vaikuttaa alentavasti oppilaan itsetuntoon. 

Koulussa itsetuntoa tulisi kuitenkin vahvistaa oppilaan vahvuuksien avulla ja tukea oppilaan 

osallisuuden tunnetta ryhmässä. Itä-Suomen yliopistossa on käynnissä monitieteinen ja kan-

sainvälinen tutkimushanke autismikirjon oppilaiden osallisuuteen liittyen. Peer Interactions in-
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volving Children with Autism Spectrum disorder in inclusive classrooms (PEICAS) -tutkimus-

hankkeen tarkoituksena on kehittää ymmärrystä ja keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista 

osallisuutta inklusiivisissa luokissa. Hankkeen on määrä valmistua vuonna 2023.   

Inkluusion myötä erityislapsia, kuten autismikirjon oppilaita siirtyy yhä enemmän yleisopetuk-

sen piiriin. Tämä haastaa luokanopettajia, joiden tulisi olla tietoisempia siitä, kuinka erilaisia 

oppijoita voidaan tukea ja mahdollistaa kaikille laadukas perusopetus. Myös luokanopettajan-

koulutuksessa tulisi tarjota enemmän opetusta erityislasten tukemiseen. Resurssien puutteelli-

suus on usein esteenä siihen, että esimerkiksi erityisopettajan tai koulunkäynninohjaajan apua 

ei ole riittävästi saatavilla. Tärkeintä on kuitenkin, että löytyy halua ja ymmärrystä toteuttaa 

tukitoimia, sillä tuen tarjoaminen on mahdollista pienemmilläkin resursseilla. 

6.2 Luotettavuustarkastelu ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkielmaa tehdessäni olen panostanut luotettavuuteen sekä eettisyyteen. Tuomi ja Sarajärvi 

(2020, luku 5.3) painottavat tutkielman uskottavuuden sekä eettisten ratkaisujen yhteyttä. Tut-

kielma noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, kun työ on kirjoitettu huolellisesti ja puolueetto-

masti, siinä on hyödynnetty eettisesti kestäviä tiedonhankintamenetelmiä sekä se huomioi ja 

kunnioittaa muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, luku 5.3). Olen pyrkinyt noudattamaan tutkielmassani puolueettomuutta, huolellisuutta 

sekä asianmukaisia käytäntöjä tuodessani esiin eri tutkijoiden ajatuksia. Kirjallisuuskatsaus on 

täysin kirjallisuusperustainen, minkä vuoksi lähteillä on suuri vaikutus tutkielman luotettavuu-

teen. Aineistoa kerätessäni tarkastelin eri lähteitä kriittisesti ja painotin valinnassa ajantasai-

suutta sekä johdonmukaisuutta. Tutkimusartikkelit, joita valitsin lähteiksi ovat pääosin kansain-

välisiä ja vertaisarvioituja, mikä lisää tutkielman luotettavuutta. Autismikirjon häiriöstä löytyi 

lähteitä hyvin, mutta osa lähteistä oli 2000-luvun alkupuolelta. Valitsin muutamia vanhempia-

kin lähteitä, mikäli tieto oli edelleen ajantasaista. Tein havainnon, että varhaiseen kuntoutuk-

seen ja kehityksen tukemiseen löytyi enemmän tietoa kuin kouluikäisten lasten oppimisen ja 

sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Lisäksi käynnissä oleva autismikirjon häiriön diag-

noosimuutos vaikuttaa jonkin verran käyttämieni lähteiden luotettavuuteen sekä ajantasaisuu-

teen. Osa käytetyistä lähteistä suuntautui voimassa olevan tautiluokituksen (ICD-10) mukaisiin 

diagnooseihin, kuten lapsuusiän autismiin ja Aspergerin oireyhtymään, jotka eivät ole enää täy-

sin ajantasaisia uuden tautiluokituksen (ICD-11) astuessa voimaan.  
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Tutkielman kirjoittamisen aikana nousi esiin erilaisia autismikirjon häiriöön liittyviä teemoja 

sekä mahdollisia tutkimusaiheita. Interventioita erityisesti autismikirjon oppilaiden tukemiseen 

koulussa löytyi kohtalaisesti. Sen sijaan varhaiskasvatukseen tukikeinoja ja interventioita on 

tarjolla enemmän ja osa niistä on myös sovellettavissa kouluun. Opettajan näkökulmaa huomi-

oiden mielenkiintoisia tutkimusaiheita voisivat olla opettajien kokemat valmiudet tukea autis-

mikirjon oppilaan oppimista, sosiaalista vuorovaikutusta, kommunikointia tai osallisuuden ko-

kemusta. Aiheen parissa jatkaminen voisi olla mahdollista Pro gradu -tutkielmassa, jossa voisin 

toteuttaa esimerkiksi kyselytutkimuksen autismikirjon oppilaita yleisopetuksen luokassa opet-

taville luokanopettajille. Tutkimuksessa voitaisiin tarkastella esimerkiksi heidän valmiuksiaan 

tukea autismikirjon oppilaan sosiaalista vuorovaikutusta.  
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7 Johtopäätökset 

Autismikirjon häiriö vaikuttaa laajasti lapsen elämään, koulunkäyntiin ja sosiaaliseen vuoro-

vaikutukseen. Opettajien tulee olla tietoisia keinoista, joiden avulla voidaan tukea autismikirjon 

oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä yksilöllisesti. Keskeisiä autismikirjon oppilaan oppimi-

sen tukitoimia ovat oppimisympäristön mukauttaminen, strukturoitu opetus, visuaalinen tuki 

sekä vahvuusperustaisuus. Autismikirjon oppilaan sosiaalista vuorovaikutusta voidaan tukea 

sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen harjoittelemisen avulla sekä itsetuntoa vahvistamalla. Mo-

niammatillinen yhteistyö on autismikirjon oppilaan koulunkäynnin ja sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen tukemisen kannalta tärkeää. Tietoisuuden lisäämiseen autismikirjon häiriöstä ja autis-

mikirjon oppilaiden tukemisesta tulisi kiinnittää enemmän huomiota myös luokanopettajien 

koulutuksessa. 
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