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Autismikirjon häiriö on keskushermoston neurobiologinen kehityshäiriö, jossa oireiden kirjo 

on moninainen sekä oireiden vaikeusaste voi vaihdella paljon yksilöiden välillä. Autismikir-

jossa oireita esiintyy kahdella pääalueella. Näitä pääalueita ovat 1.) puutteet ja poikkeavuudet 

vastavuoroisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä kommunikoinnissa 2.) rajoittuneet, 

toistuvat ja joustamattomat käyttäytymismallit sekä rajoittuneet ja poikkeavat kiinnostuksen 

kohteet. Autismikirjon vaikeudet korostuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen haasteet voidaan jakaa pragmaattisiin vaikeuksiin ja nonverbaalin kommunikaa-

tion haasteisiin. Keskeistä on, että oireista aiheutuu haittaa yksilön jokapäiväiseen elämään. 

Koulupäivät sisältävät paljon sosiaalista vuorovaikutusta, joka haastaa erityisesti autismikirjon 

lapsia. Inkluusion myötä autismikirjon lapset voivat opiskella osana yleisopetusta. Tämän 

myötä luokanopettajilla tulee olla tarvittavasti tietoa autismikirjon tuomista haasteista, jotta he 

osaavat rakentaa yksilölle sopivat tukitoimet.  

Autismikirjon häiriöön on liitetty tavallisesta poikkeava tapa hahmottaa muiden ajatuksia ja 

mielentiloja. Mielen teoria on yksi näkökulma, jonka kautta on pyritty selittämään autismikir-

jolle ominaisia sosiaalisia ja kommunikatiivisia vaikeuksia. Tässä kandidaatin tutkielmassa ta-

voitteeni on selvittää, että millainen on autismikirjon henkilön mielen teoria ja voidaanko eri-

laisella mielen teorialla selittää sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita. Tutkimus on kirjalli-

suuskatsaus, joka pohjautuu aikaisempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen. 

Tutkielmani perusteella autismikirjon henkilöillä on heikosti kehittynyt mielen teoria ja se on 

erilainen entä ei-autistisilla henkilöillä. Erilaisella mielen teorialla voidaan osittain selittää au-

tismikirjolle ominaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita. Erilainen mielen teoria ei kui-

tenkaan yksinään riitä selittämään moninaisia vaikeuksia. Tietoisuus erilaisesta mielen teoriasta 

poikkeavan käyttäytymisen takana, voi auttaa ymmärtämään paremmin autismikirjolle ominai-

sia sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita. 

Avainsanat: autismikirjon häiriö, sosiaalinen vuorovaikutus, pragmaattiset vaikeudet, nonver-

baali kommunikointi, mielen teoria, mielen sokeus. 
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Autism spectrum disorder is a neurobiological developmental disorder of the central nervous 

system where the spectrum of symptoms is diverse and the severity of symptoms can vary 

greatly between individuals. The symptoms occur in two main areas 1.) gaps and anomalies in 

mutual social interaction and communication 2.) limited, repetitive and inflexible patterns of 

behavior as well as limited and abnormal point of interests. The difficulties of autism spectrum 

are highlighted in social interaction. The challenges of social interaction can be divided into 

pragmatic difficulties and challenges of nonverbal communication. The essential issue is that 

the symptoms are causing hindrance to an individual’s daily life. School days contain social 

interaction that challenges children with autism spectrum disorders. Along with inclusion, chil-

dren with autism spectrum can study as part of general education. This requires that teachers 

need to have the necessary knowledge about the challenges posed by the autism spectrum so 

that they can prepare appropriate support measures for the individual. 

The autism spectrum disorder is associated with an unusual way of perceiving the thoughts and 

states of mind of other individuals. The theory of the mind is one point of view which objective 

is to explain the social and communicative difficulties related to the autism spectrum disorder. 

The objective of this thesis is to resolve what the mind theory of a person with autism spectrum 

is like and whether an extraordinary theory of mind could explain the challenges of the social 

interaction. This thesis is a review which is based on the literature and research done earlier. 

Based on my research, individuals with an autism spectrum have a poorly developed theory of 

mind and it is different compared to the theory of mind of a non-autistic individual. The ex-

traordinary theory of the mind can partially explain the social interaction challenges that are 

typical to individuals with the autism spectrum. The extraordinary theory of the mind doesn’t 

seldom explain all the difficulties. Awareness that the extraordinary theory of mind is causing 

abnormal behaviors may help to better understand the challenges related to the social interac-

tions.  

Keywords: autism spectrum disorders, social interaction, pragmatic difficulties, nonverbal 

communication, theory of mind, mindblindness. 



 

 

 

Sisältö 

1 Johdanto ....................................................................................................................................................... 5 

2 Tutkimuksen toteutus ................................................................................................................................. 7 

2.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet ........................................................................................ 7 

2.2 Aineiston valinta ja keruu ......................................................................................................................... 8 

3 Autismikirjon häiriö .................................................................................................................................... 9 

3.1 Esiintyvyys ja taustatekijät ....................................................................................................................... 9 

3.2 Diagnosointi ............................................................................................................................................ 10 

3.3 Ilmeneminen ........................................................................................................................................... 12 

3.4 Ydinoireet ............................................................................................................................................... 13 

4 Autismikirjon häiriö ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet ............................................................ 16 

4.1 Pragmaattiset vaikeudet .......................................................................................................................... 17 

4.2 Nonverbaalinen kommunikointi ............................................................................................................. 19 

5 Mielen teoria .............................................................................................................................................. 21 

5.1 Mielen teorian kehittyminen ................................................................................................................... 22 

5.2 Mielen teoria autismikirjossa .................................................................................................................. 23 

5.3 Kriittinen näkökulma mielen teoriaan .................................................................................................... 25 

6 Pohdinta ..................................................................................................................................................... 27 

7 Johtopäätökset ........................................................................................................................................... 30 

Lähteet ................................................................................................................................................................. 31 



 

 

 

1 Johdanto  

Kandidaatin tutkielmassa käsittelen autismikirjon henkilön sosiaalisen vuorovaikutuksen haas-

teita, ja sitä selittyvätkö ne erilaisella mielen teorialla. Kandidaatin tutkielman aihe lähti muo-

dostumaan oman kiinnostukseni pohjalta sosiaalista vuorovaikutusta ja autismikirjon häiriötä 

kohtaan. Sosiaalinen vuorovaikutus on keskeisenä osana jokaisen lapsen koulupäivää. Vuoro-

vaikutuksen ja kommunikaation ympärille rakentuu iso osa koulussa tapahtuvasta toiminnasta 

sekä oppimisprosesseista. Koulussa oppilaat ovat vuorovaikutuksessa niin toistensa kanssa kuin 

myös opettajan ja muun koulun henkilökunnan kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa (2016) kerrotaan, että oppilaiden oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa opettajien 

ja muiden aikuisten sekä muiden oppilaiden kanssa. Oppiminen koostuu Opetussuunnitelman 

mukaan muun muassa tekemisestä, ajattelusta, toiminnan suunnittelusta ja tutkimisesta yksin 

sekä yhdessä muiden kanssa. Tästä syystä oppimisprosessissa on oleellisena osana oppilaiden 

oma tahto, taito toimia sekä oppia yhdessä (OPH, 2016). Miten tällaisessa oppimisprosessissa 

ja koulussa pärjää sellainen oppilas, jolle juuri sosiaaliset tilanteet ja vuorovaikutus sekä vasta-

vuoroinen kommunikointi tuottavat hankaluuksia? 

Inkluusion myötä autismikirjon oppilaat voivat opiskella yleisopetuksen luokissa. Tästä syystä 

aihe on ajankohtainen ja luokanopettajilla tulisi olla valmiuksia kohdata erilaisia oppijoita 

muun muassa myös sellaisia, jotka ovat autismikirjolla. Kun opettajilla on tietoa autismikirjon 

häiriöstä, on heidän helpompaa ymmärtää lapsen erilaista käyttäytymistä ja reagointia (Ravet, 

2018). Autismikirjon häiriöön liittyy Baron-Cohenin (1995, s. 62–63) mukaan erilaisia sosiaa-

lisia poikkeavuuksia ja hankaluuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Näitä poikkeavuuksia 

ovat esimerkiksi sosiaalinen tietoisuus ja puutteet asianmukaisessa sosiaalisessa käyttäytymi-

sessä sekä yksipuolinen vuorovaikutus (Baron-Cohen, 1995, s. 62–63). Autismikirjon häiriö 

tuottaa siis väistämättä yksilölle haasteita jokapäiväiseen elämään, ja lasten kohdalla haasteet 

voivat näkyä sekä korostua koulumaailmassa. Sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteiden lisäksi 

autisminkirjoon liitetään ominaisuutena tavallisesta poikkeava tapa hahmottaa toisten henkilön 

ajatuksia (Frick ym., 2021). Edellä mainittua tietoisuutta siitä, että muilla ihmisillä on omat 

ajatukset ja uskomukset kutsutaan mielen teoriaksi. Mielen teorian kehittymisen ymmärtämi-

nen, ja sen merkitys sosiaalisessa vuorovaikutuksessa voi auttaa ymmärtämään autismikirjon 

henkilön sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita eri näkökulmasta. 
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Työni rakentuu niin, että aluksi kerron tutkimuksen toteutuksesta. Tutkimuksen toteutuksen 

jälkeen käsitellään tarkemmin autismikirjon häiriötä, jonka jälkeen siirrytään sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen haasteisiin autismikirjossa. Sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet olen jakanut 

vielä kahteen osaan, joita ovat pragmaattiset vaikeudet ja nonverbaalin kommunikaation vai-

keudet. Kandidaatin tutkielman lopuksi käsitellään mielen teoriaa, sen kehittymistä ja sitä mil-

lainen se on autismikirjon henkilöllä. Viimeisenä tutkielmassani on pohdinta sekä johtopäätök-

set.   
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2 Tutkimuksen toteutus 

Toteutan tutkimukseni kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan Salmisen 

(2011) mukaan metodia ja tutkimustekniikkaa, jonka tehtävänä on tutkia jo tehtyä tutkimusta. 

Hänen mukaansa kirjallisuuskatsauksella tehdään niin sanotusti tutkimusta tutkimuksesta eli 

kerätään eri tutkimuksista tuloksia, joista kootaan perustaa uusille tutkimuksille. Kirjallisuus-

katsauksen tavoitteet hän erittelee viiteen osaan. Ensimmäisenä tavoitteena on olemassa olevan 

teorian kehittäminen ja uuden teorian rakentaminen. Toisena tavoitteena toimii olemassa ole-

van teorian arvioiminen ja kolmantena kokonaiskuvan rakentaminen tietystä asiakokonaisuu-

desta. Neljäntenä tavoitteena kirjallisuuskatsauksessa on pyrkimys tunnistaa ongelmia ja vii-

dentenä mahdollisuus kuvata jonkin tietyn teorian historiallista kehitystä (Salminen, 2011). 

Kangasnimen ja kumppaneiden (2013) mukaan kirjallisuuskatsaus muodostuu neljän eri vai-

heen kautta, jotka eritellään seuraavaksi. Ensimmäisenä vaiheena on tutkimuskysymyksen 

muodostaminen. Tutkimuskysymyksen muodostamisen jälkeen toisena vaiheen toimii käytet-

tävän aineiston valinta. Kolmantena vaiheena on rakentaa ja muodostaa kuvailu aineistojen si-

sältöjen perusteella ja viimeisenä vaiheena toimii tuotetun tuloksen tarkasteleminen (Kangas-

niemi ym., 2013).  

2.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet 

Tutkielmassani halusin päästä yhdistämään kiinnostavat aiheet: autismikirjon häiriön, sosiaali-

sen vuorovaikutuksen ja mielen teorian. Tutkielman tavoitteena on selvittää kirjallisuuden sekä 

aikaisemman tutkimuksen pohjalta, millainen on autismikirjon henkilön mielen teoria. Tämän 

lisäksi halusin selvittää, mikä on mielen teorian merkitys sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 

voidaanko tällä osittain selittää autismikirjon henkilön vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa.  

Tutkimuskysymykset ovat seuraavanlaiset: 

1. Millainen on autismikirjon henkilön mielen teoria? 

2. Millä eri tavoilla mielen teoria vaikuttaa autismikirjon lapsella sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa? 



 

8 

 

2.2 Aineiston valinta ja keruu 

Tiedonhaussa olen hyödyntänyt suurimmalta osalta OulaFinnaa, Google Scholaria sekä etsinyt 

lisää aiheeseen liittyviä lähteitä aineistojen lähdeluettelosta. Hakusanoina olen käyttänyt suo-

menkielisiä hakusanoja: autismikirjo, autismikirjon häiriö, mielen teoria, sosiaalinen vuorovai-

kutus. Englanninkielisiä hakusanoja ovat olleet: autism spectrum, autism, theory of mind, mind-

blindness, social interaction. Olen myös yhdistellyt hakusanoja autismikirjo ja mielen teoria eri 

tavoin. 

Tavoitteenani aineistoa etsiessäni ja valittaessani oli löytää luotettavia ja ajantasaisia tieteellisiä 

lähteitä. Luukan (2002) mukaan tieteellisissä teksteissä on noudatettu tiettyjä niin sanottuja pe-

lisääntöjä ja tunnuspiirteitä, jotka tekevät tekstistä tieteellisen. Yhtenä tärkeänä tieteellisen teks-

tin tunnuspiirteenä on, että tekstissä raportoitu tieto on hankittu tieteellistä menetelmää käyttä-

mällä (Luukka, 2002). Luotettavien ja tieteellisten julkaisujen valitseminen aineistoiksi on en-

siarvoisen tärkeää, sillä tutkimukseni on kirjallisuuskatsaus ja näin ollen pohjautuu juuri aikai-

sempaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Aineiston hankintaan ja keräämiseen sekä myös vali-

tun aineiston analysointiin vaikuttaa Juutin ja Puusan (2020) mukaan aina tutkijan esiymmärrys 

aiheesta.  

Tutkimuksen toteutuksessa on tärkeää pohtia eettisyyttä, omien intressien ja esitietojen vaiku-

tusta. Tutkijan tulee pyrkiä tunnistamaan oma esitietonsa aiheesta ja myös omat uskomuksensa, 

sillä niillä on vaikutusta tutkimukseen (Juuti & Puusa, 2020). Tämän lisäksi Kivinimen (2015) 

mukaan tutkijan omat näkökulmat ja intressit vaikuttavat jo aineiston keruuseen sekä sen luon-

teeseen. Laadullinen aineisto ei yksinään kuvaa todellisuutta, sillä todellisuus välittyy erilaisten 

tarkasteluperspektiivien ja tulkinnallisten prismojen kautta (Kiviniemi, 2015). Näistä syistä joh-

tuen on tärkeää, että tiedostan omat intressini ja esiymmärrykseni aiheesta. Tutkimuksessa ke-

räsin tietoa eri lähteistä ja olen esitellyt monipuolisesti eri tutkijoiden tuloksia aiheesta, joka 

tukee tutkielman luotettavuutta. Tutkielman luotettavuutta lisää se, että esittelen aiheesta myös 

kriittisen näkökulman.  
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3 Autismikirjon häiriö 

Autismikirjon häiriö eli Autism Spectrum Disorder (ASD), on keskushermoston neurobiologi-

nen kehityshäiriö, jonka diagnosointi tapahtuu kliinisten oireiden perusteella (Leppä & Tam-

mimies, 2020). Autismikirjon häiriö voidaan nähdä kirjona, sillä sen vaikeusaste voi vaihdella 

lievästä vaikeaan (Raaska & Vanhala, 2020). Vaikeusasteen vaihtelun lisäksi oireiden kirjo on 

Socandan (2020) mukaan moninainen ja on hyvin yksilöllistä, miten autismikirjon häiriö näyt-

täytyy. Keskeistä kuitenkin on, että häiriön oireista koituu haittaa yksilön elämän tärkeille osa-

alueille, kuten sosiaalisiin suhteisiin (Socanda, 2020). Samasta diagnoosista huolimatta autis-

mikirjon häiriön ilmeneminen ja sen mukanaan tuomat haasteet voivat vaihdella yksilöiden vä-

lillä merkittävästi.  

3.1 Esiintyvyys ja taustatekijät 

Autismikirjon esiintyvyydestä on saatavilla Timosen ja Castrénin (2019) mukaan erilaisia mää-

riä riippuen siitä, miten autisminkirjo on kunakin ajankohtana määritelty. Autismikirjon esiin-

tyvyyttä voidaan mitata heidän mukaansa kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä tavassa esiinty-

vyyttä arvioidaan prevalenssin eli kokonaismäärän pohjalta. Tällä he tarkoittavat sitä, että tar-

kastellaan tiettyä aikaa tietyssä yhteisössä ja siellä havaintojen määrää. Toinen tapa määrittää 

esiintyvyyttä on insidenssin eli arvioida tietyllä ajanjaksolla esiintyvyyttä, esimerkiksi havain-

tojen määrää viiden vuoden ajalta (Timonen & Castrén, 2019). Autismikirjon esiintyvyys Suo-

messa on noin 0,7 prosenttia ja maailmanlaajuisesti 1–3 prosenttia (Leppä & Tammimies, 

2020). Raaska ja Vanhala (2020) puolestaan kertovat, että autismikirjon esiintyvyys kehitty-

neissä maissa voi olla jopa 1,5 prosenttia. Autismikirjon esiintyvyyteen vaikuttaa myös suku-

puoli, sillä Socadan (2020) mukaan pojilla on noin nelinkertainen riski autismikirjon häiriöihin 

tyttöihin nähden.  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että autismikirjon häiriön ilmenemiseen liittyy riskitekijöitä, 

mutta mikään riskitekijä ei yksistään toimi autismikirjon häiriötä selittävänä tekijänä (Lai, 

Lombardo & Baron-Cohen, 2014). Perimä ja geenit ovat nostettu keskeiseksi taustatekijäksi 

autismikirjossa (Leppä &Tammimies, 2020; Moilanen, Mattila, Loukusa & Kielinen, 2012). 

Leppä ja Tammimies (2020) kertovat, että viimeisten vuosikymmenten aikana tehdyt geenitut-

kimukset ovat osoittaneet ja varmistaneet autismikirjolle monigeenisen taustan. Autismikirjon 

syntyyn vaikuttavat heidän mukaansa yleiset riskivariantit ja näiden lisäksi harvinaiset ja uudet 
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geenivirheet. Viimeisten tutkimusten pohjalta muodostettujen arvioiden perusteella autismi-

kirjo periytyy noin 64–91 prosentin todennäköisyydellä (Leppä & Tammimies, 2020). Perintö-

tekijöiden osuutta autismikirjon taustalla vahvistavat tietyt tutkimuslöydökset, jotka ovat tuo-

neet ilmi sen, että sisaruksilla on suurentunut autismikirjon riski (Castrén, 2019). Tällöin, jos 

perheeseen syntyneelle lapselle diagnosoidaan autismikirjon häiriö, on hänen sisaruksilla suu-

rentunut riski samaan diagnoosiin. Epidemiologisissa tutkimuksissa on Lepän ja Tammimiehen 

(2020) mukaan tehty havaintoja, että autismikirjon riski on suurempi, jos suvussa esiintyy psy-

kiatrisia sairauksia kuten skitsofreniaa. Tämä voi selittyä sillä, että neurobiologisilla kehitys-

häiriöillä ja psykiatrisilla sairauksilla on useiden tutkimusten pohjalta havaittu olevan yhtenäi-

siä perinnöllisyystekijöitä (Leppä & Tammimies, 2020). 

Perimän ja geenien lisäksi autismikirjon taustalla voi olla erilaisia riskitekijöitä. Tällaisiksi esi-

merkeiksi Leppä ja Tammimies (2020) nostavat raskauden ja synnytyksen aikaan ilmentyneet 

komplikaatiot. Castrén (2019) kuvailee, että lapsen syntymää edeltävässä vaiheessa eli prena-

taalivaiheessa riskitekijöinä voivat toimia lapsen vanhempien korkea ikä, raskaudenaikainen 

äidin diabetes, raskaudenaikainen lääkkeiden käyttäminen ja lasten syntymäjärjestys. Lasten 

syntymäjärjestyksestä hän kertoo, että ensimmäisenä syntyvällä lapsella on suurempi autismi-

kirjon riski verrattaessa myöhemmin syntyneisiin.  Syntymän jälkeisiksi riskitekijöiksi hän erit-

telee muun muassa alhaisen syntymäpainon. Edellä mainittujen lisäksi hän nostaa esiin myös 

ympäristötekijöiden vaikutukset, sillä syntymänjälkeisillä ympäristötekijöillä ja immunologi-

silla häiriöillä on todettu olevan autismikirjoa lisäävä riski. Kuitenkaan tutkimuksien pohjalta 

ei voida nostaa mitään tiettyä tekijää, joka yksistään aiheuttaisi autismikirjon syntymistä 

(Castrén, 2019). Voidaan havaita, että autismikirjon syntyminen ei johdu mistään tietystä yk-

sittäisestä tekijästä, vaan häiriön taustalla näyttäisi olevan useampi tekijä. 

3.2 Diagnosointi 

Suomessa on käytössä Tammisen ja Marttusen (2016) mukaan maailman terveysjärjestön 

WHO:n ICD-tautiluokitus (International Classification of Diseases). ICD-luokituksen viimei-

sin versio on ICD-10 ja se on otettu käyttöön Suomessa vuotena 1996 (Tamminen & Marttunen, 

2016.) Raaska ja Vanhala (2020) kertovat, että ICD:n lisäksi länsimaissa on käytössä DSM-

luokitus (Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders), joka on Amerikan psykiat-

riyhdistyksen luoma. DSM-luokitusta käytetään heidän mukaansa paljolti tutkimuskirjallisuu-

dessa. Viimeisin päivitys DSM-häiriöluokitukseen julkaistiin vuonna 2013 ja tässä päivitetyssä 
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DSM-5 julkaistiin uudistuneet autismikirjon diagnoosikriteerit (Raaska & Vanhala, 2020). Uu-

simmissa tautiluokituksissa ei enää erotella eri autismikirjon häiriöitä erillisiksi diagnooseiksi 

kuten Aspergerin oireyhtymäksi (Socanda, 2020). Autismikirjon häiriö toimii muuttuneessa 

ICD-11 tautiluokitusjärjestelmässä ikään kuin tietynlaisena sateenvarjo-käsitteenä monimuo-

toiselle autismikirjolle. Raaskan ja Vanhalan (2020) mukaan ICD-11 tautiluokitusjärjestel-

mässä autismikirjon häiriö voidaan jaotella kahteen alatyyppiin tarkentavilla alakoodeilla kie-

lenkäytön ja älyllisen kehityksen häiriön mukaan. ICD-11 on suunnitteilla ottaa Suomessa käyt-

töön vuonna 2022 (Raaska & Vanhala, 2020). Nykyisessä ICD-10-tautiluokituksessa autismi-

kirjon häiriöt sijoittuvat psykologisen kehityksen pääryhmään F80-89 ja siellä alaluokkaan 

laaja-alaiset kehityshäiriöt eli F84 (Kerola & Kujanpää, 2009; Raaska & Vanhala, 2020).  

Autismikirjon häiriön diagnosoinnissa on ensiarvoisen tärkeää varhainen tunnistaminen 

(Socanda, 2020). Viiveettömällä autismikirjon diagnosoinnilla on Moilasen ja kumppaneiden 

(2012) mukaan merkitystä varhaiskuntoutuksen aloittamisen näkökulmasta. Mitä nopeammin 

oikeat interventiot saadaan aloitettua diagnosoinnin myötä, sitä parempi mahdollisuus on vai-

kuttaa lapsen kehitykseen ja ohjata kehityspolkua niin sanotusti normaalimpaan suuntaan (Moi-

lanen ym., 2012). Autismikirjon häiriön diagnosointi pohjautuu henkilön käyttäytymiseen 

(Mattila, 2013; Lord, Elsabbagh, Baird & Veenstra-Vanderweele, 2018). Tyypillisesti diagnoo-

sin tekemisessä on hyödynnetty myös henkilön käyttäytymishistoriaa (Mattila, 2013). Seuraa-

vaksi tarkastellaan vaihevaiheelta millä tavalla lapsen autismikirjon diagnosointiprosessi ete-

nee. 

Moilanen ja Rintahaka (2016) kuvaavat, että autismikirjon diagnosointiprosessi aloitetaan las-

tenneuvolasta, kun esimerkiksi lapsen vanhemmilla tai terveydenhoitajalla on herännyt huoli 

lapsesta tai mikäli lapsella esiintyy riskioireita. Riskioireiksi he mainitsevat sen, että lapsi ei ala 

esimerkiksi 12 kuukauden ikään mennessä jokeltelemaan, osoittelemaan sormellaan tai lapsella 

on puutteita vuorovaikutustaidoissa. Lastenneuvolasta lapsi lähetetään heidän mukaansa kehi-

tyksen arviointiin, jonka suorittaa alan ammattilainen esimerkiksi psykologi tai puheterapeutti. 

Kehityksen arvioinnin jälkeen he kertovat, että lapsi lähetetään erikoissairaanhoitoon, jossa teh-

dään moniammatillisessa yhteistyössä kokonaisvaltainen diagnostinen arvio. Tämän seurauk-

sena heidän mukaansa voidaan antaa autismikirjon diagnoosi, joka johtaa moniammatilliseen 

yhteistyöhön. Moniammatillisessa yhteistyössä laaditaan kuntoutussuunnitelma ja seurannan 

suunnittelu yhdessä lapsen perheen kanssa (Moilanen & Rintahaka, 2016). Tarvittavat tutki-

mukset tehdään lasten tapauksessa Socandan (2020) mukaan lastenpsykiatrisella poliklinikalla 
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tai lastenneurologisella osastolla. Aikuisten kohdalla tutkimukset hoidetaan puolestaan psyki-

atrian yksikössä, joka on perehtynyt kehityksellisiin häiriöihin (Socanda, 2020).  

Diagnostiikassa hyödynnetään Moilasen ja Rintahakan (2016) mukaan erilaisia seulontalomak-

keita ja diagnostisia arviointivälineitä. He kertovat, että ne toimivat apuna tunnistettaessa au-

tistisia käyttäytymispiirteitä. Niiden avulla voidaan joko poissulkea tai varmistaa autismikirjon 

diagnoosi (Moilanen & Rintahaka, 2016). Useimmat seulontavälineet on kehitelty lapsen var-

haisvuosiin (Mattila, 2013). On kehitelty myös seulontavälineitä, jotka sopivat paremmin kou-

luikäisten ja nuorten sekä aikuisten havainnoimiseen (Mattila, 2013). Vaikka autismikirjon 

diagnoosi saadaan yleensä 3–4 vuoden ikäisenä, on diagnoosin saaminen nuoruudessa ja aikui-

suudessa mahdollista (Moilanen ym., 2012; Moilanen & Rintahaka, 2016). Diagnosointia nuo-

ruudessa ja aikuisuudessa kuitenkin hankaloittaa se, että autistiset oireet ovat lapsuudessa puh-

taimmillaan, jolloin niiden tunnistaminen ja havaitseminen on selkeämpää ja helpompaa (Moi-

lanen & Rintahaka, 2016).  

3.3 Ilmeneminen 

Ensimmäiset merkit autismikirjosta voivat olla havaittavissa 18–24 kuukauden iässä (Hyman 

ym., 2020). Usein jo alle 12 kuukauden iässä voidaan havaita, että lapsella on puutteita katse-

kontaktissa. Hänellä voi olla myös heikentynyt reagointi muihin ihmisiin ja katseisiin (Moila-

nen & Rintahaka, 2016). Mattila (2013) jaotteleekin käyttäytymisestä neljä eri muotoa, joista 

on mahdollista tehdä autistisen käyttäytymisen havaintoja. Nämä neljä muotoa ovat osoittele-

minen, kohteiden näyttäminen, toisiin ihmisiin katsominen ja omaan nimeen reagoiminen (Mat-

tila, 2013). Moilanen ja Rintahaka (2016) puolestaan erittelevät muutamia varhaisimpia oireita, 

jotka voivat kertoa autismikirjosta alle kaksivuotiailla. Näitä ovat heidän mukaansa ensinnäkin 

puutteellinen tai epätyypillinen kommunikaatio ja vuorovaikutus. Toiseksi kehitykseen nähden 

lapsi leikkii poikkeavasti. Kolmanneksi kognitiot ja kieli sekä erityisesti näiden viivästyminen, 

puutteellisuus tai poikkeavuus. Neljänneksi sosiaalisemotionaalisen kanssakäymisen ja ensisa-

nojen taantuminen. Viidentenä oli mainittuna aistien yli- tai aliherkkyys sekä motorisen käyt-

täytymisen poikkeavuudet. Lapsella voi olla myös poikkeavuuksia syömisen, unen tai tarkkaa-

vuuden säätelemisessä (Moilanen & Rintahaka, 2016).  

Lievien oireiden tunnistaminen voi olla hankalaa alle kolmevuotiaiden lasten kohdalla (Hyman 

ym., 2020). Autismikirjon oireet ovat kuitenkin yleensä Socandan (2020) mukaan havaittavissa 
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normaalista poikkeavana käytöksenä viimeistään lapsen kolmantena ikävuotena. On mahdol-

lista, että autismikirjon lapsi kehittyy normaalisti muutaman ensimmäisen kuukauden tai elin-

vuoden ajan. Tämän jälkeen lapsen käyttäytyminen voi muuttua vetäytyneemmäksi ja aggres-

siivisemmaksi sekä jo opituissa taidoissa voi tapahtua taantumista (Socanda, 2020). Autismi-

kirjossa oireiden kuva on hyvin moninainen ja oireet esiintyvät yksilöllisesti, joka voi haastaa 

oireiden tunnistamista. Varhaisessa iässä lasten kehittymisen eteneminen on hyvin yksilöllistä, 

joka puolestaan voi luoda haasteita normaalin ja epänormaalin toiminnan ja kehityksen määrit-

telemiselle. Seuraavaksi tarkastellaan autismikirjolle tyypillisiä ydinoireita. 

3.4 Ydinoireet 

Autismikirjon henkilöt ovat hyvin erilaisia verrattuna toisiinsa, mutta häiriölle on ominaista 

ydinoireet kahdella eri alueella (Lord ym., 2018). Autismikirjon oireiden ilmenemisen kaksi 

pääaluetta ovat 1.) puutteet/poikkeavuudet vastavuoroisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

ja kommunikoinnissa ja 2.) rajoittuneet, toistuvat ja joustamattomat käyttäytymismallit sekä 

rajoittuneet ja poikkeavat kiinnostuksen kohteet (Raaska & Vanhala, 2020; Socanda, 2020). 

Moilanen ja kumppanit (2012) puhuvat myös autismikirjon oireiden muodostamasta niin sano-

tusta autistisesta triadista, johon kuuluvat poikkeavuudet vuorovaikutuksessa ja kommunikaa-

tiokyvyissä sekä erilaiset stereotypiat. Hyman ja kumppanit (2020) kertovat, että oireilla on 

neurologinen perusta ja ne ilmenevät käyttäytymisen kautta. Yksilön käyttäytymisominaisuu-

det ovat yhteydessä yksilön ikään, kielen kehitykseen ja kognitiivisiin kykyihin (Hyman ym., 

2020).  

Kielenkehityksen vaikeudet ovat Moilasen ja kollegoiden (2012) sekä Moilasen ja Rintahakan 

(2016) mukaan usein osana autismikirjon häiriötä. Siihen saattaa liittyä poikkeava kehitys au-

ditiivisessa kanavassa, joka puolestaan vaikuttaa puheen tuottamisen ja vastaanottamisen ke-

hittymiseen ja äänteiden erottelukyvyn vaikeutena (Moilanen ym., 2012; Moilanen & Rinta-

haka, 2016). Kielellinen ilmaisu on osa sosiaalista toimintaa, joka pohjautuu kognitiiviseen 

sekä neurologiseen perustaan (Frick ym., 2021). Kielenkehityksen haasteet vaikuttavat väistä-

mättä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikointitilanteissa toisten kanssa. Jos lapsella 

on puutteita auditiivisessa kanavassa, hän Moilasen ja kumppanien (2012) sekä Moilasen ja 

Rintahakan (2016) mukaan keskittyy visuaalisiin viesteihin ja pyrkii näiden avulla jäsentämään 

ympäröivää maailmaa. Puheessa voi tällöin esiintyä myös ekolaliaa eli kaikupuhetta, sekä lapsi 

voi puhella yksinään ja juuttua puheessaan (Moilanen ym., 2012; Moilanen & Rintahaka, 
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2016). Pragmaattisia ja nonverbaalin kommunikaation vaikeuksia käsitellään tarkemmin lu-

vussa neljä.  

Autismikirjon henkilön käyttäytymismallit voivat olla hyvin rajoittuneita ja itseään toistavia 

(Raaska & Vanhala, 2020). Moilanen ja Rintahaka (2016) kertovat, että autismikirjon henki-

löllä voi olla suuri tarve päästä toteuttamaan omia rutiineja, jonka kautta käyttäytyminen voi 

olla kaavamaista. Kaavamainen liikehdintä kuten vartalon heijaaminen ja käsien läpsyttely ko-

rostuu erityisesti lapsuudessa (Moilanen & Rintahaka, 2016). Hyman ja kollegat (2020) kerto-

vat, että toistava käyttäytyminen ja joustamattomuus voivat olla luonnostaan tulevia niin sanot-

tuja pakotteita. Ne voivat heidän mukaansa olla lopputulos siitä, kun henkilö ei ymmärrä muita. 

Toistava ja joustamaton käyttäytyminen voi johtua myös aistien epätyypillisestä käsittelystä 

(Hyman ym., 2020). Sensoriset poikkeavuudet ovat Moilasen ja Rintahakan (2016) mukaan 

yleisiä autismikirjon henkilöllä ja niiden esiintyvyys on jopa 73 prosenttia. Aistipoikkeavuuden 

voivat altistaa yksilöä esimerkiksi negatiiviselle käyttäytymiselle, ahdistukselle tai masennuk-

selle (Moilanen & Rintahaka, 2016). Aistipoikkeavuudet vaikuttavat omalta osaltansa myös 

tapaan kommunikoida ja olla muiden ihmisten kanssa (Frick ym., 2021).  

Autismikirjon häiriössä on yleistä, että autismikirjon lisäksi henkilöllä on muita vaikeuksia 

(Lord ym., 2018). Yli 70 prosentilla ilmenee autismikirjon ohella myös lääketieteellisiä, kehi-

tyksellisiä tai psykiatrisia häiriöitä (Lai ym., 2014; Moilanen & Rintahaka, 2016).  Tällaisina 

Socanda (2020) mainitsee muun muassa kielelliset häiriöt, oppimisvaikeudet ja kehitysvam-

maisuuden sekä erilaiset psyykkiset häiriöt, kuten ahdistuneisuuden. Oireiden muodostama ko-

konaisuus ja liitännäisoireet ovat autismikirjossa yksilöllisiä ja niiden vuoksi häiriön vaikeus-

astetta voi olla hankala määrittää (Socanda, 2020). ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 

häiriö on yleisin liitännäissairaus autismikirjon yhteydessä (Lord ym., 2018). ADHD:n lisäksi 

Moilanen ja Rintahaka (2016) mainitsevat liitännäissairauksiksi käytöshäiriöt ja ahdistunei-

suushäiriöt, joita esiintyy yli 40 prosentilla. Heidän kertomansa mukaan myös masennusta 

esiintyy 15 prosentilla, nukahtamisvaikeuksia 30 prosentilla ja nykimishäiriöitä 20 prosentilla. 

Näistä erityisesti käytös- ja ahdistuneisuushäiriöt sekä masennus vaikuttavat suurelta osin las-

kevasti yksilön psyykkiseen toimintakykyyn (Moilanen & Rintahaka, 2016). Edellä mainittujen 

lisäksi Socanda (2020) nostaa esille epätyypillisten pelkojen yhteyden autismikirjoon. Hän ko-

rostaa myös sitä, että liitännäissairaudet ovat tärkeää tunnistaa ja erottaa, jotta niitä voitaisiin 

hoitaa tehokkaasti erillään autismikirjon häiriöstä (Socanda, 2020). Liitännäissairauksien oirei-

den lievittämiseen ja hoitoon esimerkiksi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön sekä käy-

töshäiriöihin on tarjolla lääkehoitoa (Moilanen ym., 2012). Jos autismikirjon häiriöön liittyy 
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siihen päällekkäistyviä vaikeuksia, voivat ne aiheuttaa yksilölle lisää haasteita. Liitännäisoirei-

den tunnistaminen mahdollistaa niiden huomioimisen autismikirjon henkilön tukea suunnitel-

taessa. 
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4 Autismikirjon häiriö ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet 

Sosiaalinen vuorovaikutus on osana meidän jokapäiväistä elämäämme. Sosiaalisella vuorovai-

kutuksella tarkoitetaan Kauppilan (2005) mukaan erilaisissa ympäristöissä tapahtuvaa ihmisten 

välistä toimintaa. Sosiaalinen vuorovaikutus on hänen mukaansa laaja käsite, joka sisältää 

muun muassa sosiaaliset taidot ja sosiaaliset suhteet. Sosiaaliset taidot ovat osa yksilön sosiaa-

lista kompetenssia (Kauppila, 2005, s. 19). Sosiaaliset suhteet ovat erilaisia suhteita kuten äiti-

lapsi-suhde ja sisarussuhteet, joissa opitaan sosiaalisuutta (Kerola & Kujanpää, 2009, s. 42). 

Konteksti eli paikka ja tilanne liittyvät oleellisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen, sillä ne luo-

vat vuorovaikutukselle tietynlaiset edellytykset (Kauppila, 2005, s. 20). Autismikirjon häiriössä 

Kerolan ja Kujanpään (2009, s. 37) mukaan yhtenä keskeisenä ongelmana on erikoinen ja poik-

keava sosiaalinen vuorovaikutus.  Kyse ei ole pelkästään sosiaalisuuden ongelmasta, vaan vai-

keudet muodostuvat useista sosiaalisen toiminnan tekijöistä (Kerola & Kujanpää, 2009, s. 37). 

Autismikirjossa haasteita esiintyy erityisesti juuri sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Nämä 

haasteet tuottavat erilaisia ongelmia yksilön päivittäiseen elämään ja vaikuttavat yksilön sosi-

aalisiin suhteisiin ja niiden muodostumiseen. Seuraavaksi käsittelemme tarkemmin sosiaalisen 

vuorovaikutuksen haasteita autismikirjon häiriössä. 

Autismikirjoon liittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin vaikeudet ovat mo-

ninaisia (Wiklund & Stevanovic, 2018). Stevanovic ja Koskinen (2018) erottelevat vuorovai-

kutukselliset haasteet kolmeen ryhmään. Näistä ensimmäinen ryhmä on kehollinen toiminta, 

joka tarkoittaa kehollisen toiminnan poikkeavuuksia vuorovaikutuksen aikana. Toisena ryh-

mänä on kontekstin huomioiminen. Tällä he tarkoittavat sitä, että autismikirjon henkilöllä on 

hankaluuksia ymmärtää ja havaita vuorovaikutuksen kannalta oleellisia tilanteeseen liittyviä 

ominaisuuksia. Kolmantena on vuorovaikutuksen affektiivisuus. Tämä näkyy vuorovaikutusti-

lanteissa, sillä tavalla, että autismikirjon henkilöllä esiintyy haasteita sosioemotionaalisessa 

vastavuoroisuudessa, jolloin esimerkiksi tunteiden ja kokemusten jakaminen on haasteellista 

sekä vähäistä (Stevanovic & Koskinen, 2018). Autismikirjon oireilla on vaikutusta siihen, mi-

ten yksilö on vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, millä tavalla hän ilmaisee itseään ja 

ymmärtää toisia sekä miten ja millaisena hän kokee itseään ympäröivän maailman (Frick ym., 

2021). Dindar (2017) tuo esille, että sosiaalisessa vuorovaikutuksessa autismikirjon henkilön 

kanssa on suuri mahdollisuus väärinymmärryksille. Väärinymmärrykset voivat johtua joko 

siitä, että autismikirjon henkilö ymmärtää väärin tai autismikirjon henkilö ymmärretään väärin 
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(Dindar, 2017). Näiden haasteiden lisäksi autismikirjon henkilölle on ominaista heikentynyt 

sosiaalinen kommunikaatio (Williams, 2021). 

Moilanen ja Rintahaka (2016) kertovat, että esi- ja peruskoulun alkaessa ympäristön sosiaaliset 

vaatimukset kasvavat. Tämä puolestaan voi heidän mukaansa käynnistää lapsessa autistista oi-

reilua, jonka johdosta lapsen käyttäytymisestä voidaan havaita autistisia piirteitä, mikäli niitä 

ei ole vielä aiemmin havaittu. He kertovat, että esikouluikäiselle autismikirjon lapselle on omi-

naista empatian puutteellisuus, muutosten suuri vastustaminen, vähäinen kiinnostus muita ih-

misiä kohtaan, kommunikoinnin ja puheen viivästyminen, rajoittuneet mielenkiinnon kohteet 

sekä stereotyyppiset liikkeet. Kouluiässä poikkeavuudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 

kommunikoinnissa jatkuvat (Moilanen & Rintahaka, 2016). Seuraavaksi tarkastellaan sosiaali-

sen vuorovaikutuksen haasteita tarkemmin pragmaattisten vaikeuksien ja nonverbaalin kom-

munikaation näkökulmasta. 

4.1 Pragmaattiset vaikeudet 

Mannisen ja Oeschin (2001) mukaan pragmatiikka tarkoittaa vuorovaikutustilanteissa puheen 

ja kielen käyttämistä. Roselló, Berenguer, Navio, Baixauli & Miranda (2017) kertovat, vuoro-

vaikutuksessa ja sosioemotionaalisen kehityksen näkökulmasta pragmaattiset taidot ovat vält-

tämättömiä. Pragmaattiset taidot liittyvät oleellisesti sosiaalisiin taitoihin ja tunteiden käsittä-

miseen (Roselló ym., 2017). Pragmaattiset vaikeudet aiheuttavat arkipäiväisiin sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen kommunikaatiotilanteisiin suuria hankaluuksia (Loukusa, 2007).  

Autismikirjon häiriöön voi liittyä puheen ymmärtämisen vaikeuksia (Kerola & Kujanpää, 2009; 

Manninen & Oeschin, 2001). Manninen ja Oeschin (2001) kertovat, että autisminkirjon lapselle 

laajojen lauseiden sijasta yksittäisten sanojen ymmärtäminen on helpompaa, sillä laajojen ko-

konaisuuksien ymmärtämiseen tarvitaan tietoa ja kokemusta asioista sekä niiden välillä olevista 

yhteyksistä. Haasteita autismikirjon lapselle voi heidän mukaansa tuottaa sanojen ja lauseiden 

monimerkityksellisyys. Tämä ilmenee esimerkiksi käsitteitä opeteltaessa, jolloin autismikirjon 

lapsella voi olla hankalaa ymmärtää, että sama käsite voi tarkoittaa eri asiaa erilaisessa asiayh-

teydessä (Manninen & Oeschin, 2001). Monilla autismikirjon henkilöillä puheen ymmärtämi-

nen on paljolti konkreettista ja tilannesidonnaista (Kerola & Kujanpää, 2009, s. 61).  Puheen 

ymmärtämistä voi haastaa Mannisen ja Oeschin (2001) sekä Wiklundin ja Stevanovicin (2018) 

mukaan taipumus ymmärtää asiat liian kirjaimellisesti. Autismikirjon lapsi ymmärtää ja tulkit-

see puheen kirjaimellisesti ja täten huumorin, valehtelun ja kielikuvien ymmärtäminen tuottaa 
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haasteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Manninen & Oeschin, 2001; Wiklund & Steanovic, 

2018). Puheen ymmärtäminen vaatii Mannisen ja Oeschin (2001) mukaan saadun informaation 

nopeaa käsittelyä aivoissa. He kertovat, että autismikirjon henkilöllä voi puheen ymmärtämis-

vaikeuden syynä olla puheen hidas prosessoiminen. Heidän mukaansa autismikirjon henkilö 

saattaa joutua aloittamaan puheen prosessoinnin sanatasolta lähtien. Tällöin sanan kuultua mie-

titään ensimmäisenä sanan merkitys ja siihen liittyvät määreet, jolloin voi olla kyse mielikuvien 

muodostamisen vaikeudesta, jonka vuoksi puheen ymmärtämiseen kuluu aikaa (Manninen & 

Oeschin, 2001). 

Autismikirjon henkilöillä puheen tuottamiseen liittyy monia erilaisia erityispiirteitä kuten per-

soonapronominien poikkeava käyttäminen, ekolalia ja puheen prosodiikka (Manninen & Oe-

schin, 2001). Persoonapronominien käyttäminen voi tuoda haasteita puhetilanteisiin ja autismi-

kirjon henkilön puheessa persoonapronominit yleensä sekoittuvat (Kerola & Kujanpää, 2009, 

s. 62). Väärien persoonapronominien käyttämisen takana voi olla vaikeus erottaa minää toisista 

tai persoonapronominien ekolalinen käyttö (Manninen & Oeschin, 2001). Ekolalialla tarkoite-

taan kaikupuhetta eli puhetta, jossa henkilö toistaa kuulemaansa heti tai viiveellä eikä henkilö 

välttämättä ymmärrä, mitä hän sanoo (Kerola & Kujanpää, 2009, s. 63; Manninen & Oeschin, 

2001). Tällöin henkilö voi puhua osoittamatta puhettaan kenellekään ja olla odottamatta vas-

tausta, jolloin tämän tapaisella puheella ei ole kommunikatiivista merkitystä (Manninen & Oe-

schin, 2001). Kerolan ja Kujanpään (2009, s. 63) mukaan puheeseen juuttuminen voi toimia 

autismikirjon henkilöllä turvallisuutta tuovana rutiinina. Manninen ja Oeschin (2001) puoles-

taan kertovat, että ekolaliaa voidaan tarkastella rajoittuneen kommunikointikyvyn sekä normaa-

lin puhekyvyn yhdistymisen tuotoksena. Kun puheen kommunikatiivinen merkitys alkaa avau-

tumaan, on havaittu ekolalian vähenevän (Manninen & Oeschin, 2001). 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen kommunikaatiotilanteissa puheen prosodialla voidaan luoda eri-

laisia merkityksiä (Wiklund & Stevanovic, 2018). Prosodialla tarkoitetaan puheen ominaisuuk-

sia kuten nopeutta, voimakkuutta sekä sävelkulkua, ja niillä voidaan luoda kommunikaatioti-

lanteisiin oleellisia merkityksiä (Manninen & Oeschin, 2001; Wiklund & Stevanovic, 2018). 

Usein autismikirjon henkilöllä on havaittavissa puheen prosodiassa epätyypillisiä piirteitä, joita 

ovat suuret sävelkulun vaihtelut, nopea ja melodisesti tasainen puhe (Wiklund & Stevanovic, 

2018). Kerola ja Kujanpää (2009, s. 64) puolestaan kertovat, että monien autismikirjon henki-

löiden puhe on monotonista ja sille on ominaista olematon kielen ilmaisullisuus. Manninen ja 

Oeschin (2001) nostavat näiden lisäksi vielä epätavalliset kysymysintonaatiot ja sopottavan pu-
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hetyylin autismikirjon henkilöille ominaisiksi prosodian piirteiksi. Wiklundin, Ihaksisen ja Vai-

nion (2021) mukaan vuorovaikutuksessa esiintyvät ymmärrysongelmat eivät ensisijaisesti 

johdu prosodisista piirteistä, mutta esimerkiksi hiljainen ääni tai suuren sävelkorkeuden vaih-

telut voivat olla osasyynä ymmärrysongelmissa. Edellä käsitellyssä ekolaliassa prosodisia on-

gelmia ei ole havaittavissa, vaan niitä esiintyy aina spontaanin puheen yhteydessä (Manninen 

& Oeschin, 2001). 

Erityisiä haasteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa autismikirjon henkilöille aiheuttaa Manni-

sen ja Oeschin (2001) mukaan spontaanin puheen tuottaminen. Spontaani puhe voi olla pouk-

koilevaa asiasta toiseen, joka johtuu autismikirjon henkilön pirstaleisesta ajattelutavasta (Man-

ninen & Oeschin, 2001). Puheen ja kielen käytön vaikeuksien takana voi olla dyspraktinen on-

gelma, jolloin tahdonalainen motorinen puheen suunnittelu on haastavaa eli tällöin henkilö ei 

esimerkiksi saa sanaa ääntymään, vaikka tietäisi kyseisen sanan (Kerola & Kujanpää, 2009, s. 

66; Manninen & Oeschin, 2001). Vaikeudet voivat johtua myös afasiatyyppisestä ongelmasta, 

jolla Kerolan ja Kujanpään (2009, s. 66) mukaan kuvataan sitä, että henkilö ei saa tarvittavaa 

sanaa mieleensä. He kertovat, että vaikeudet saattavat selittyä myös motivaation puutteella. 

Tällöin autismikirjon henkilö voi olla epätietoinen siitä, miksi hänen edes tulisi puhua ja kom-

munikoida kyseisessä tilanteessa eikä näin ollen ole motivoitunut yrittämään (Kerola & Kujan-

pää, 2009, s. 66). Kommunikaatiotilanteissa väärinymmärtämistä saattaa aiheuta edellä mainit-

tujen lisäksi myös siitä, että autismikirjon henkilöt voivat keksiä omia uudissanoja ja niiden 

merkitys voi jäädä ympäristölle epäselväksi (Manninen & Oeschin, 2001). Pragmaattiset vai-

keudet muodostavat yhdessä isoja haasteita sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Autismikirjon 

henkilöllä voi olla haasteita monen pragmaattisen seikan takana, jotka luovat vuorovaikutusti-

lanteisiin haasteita. 

4.2 Nonverbaalinen kommunikointi  

Laine (1997) mukaan nonverbaalinen viestintä kuuluu oleellisena osana verbaaliseen kommu-

nikointiin. Hän kertoo, että nonverbaalia viestintää ovat erilaiset katseet, ilmeet ja eleet sekä 

kehon liikehdintä. Näillä voidaan viestittää tunteita, mielialaa, aikomuksia ja asenteita jopa tie-

dostamatta (Laine, 1997). Manninen ja Oeschin (2001) puolestaan kertovat, että sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa puhutun kielen lisäksi eleet, ilmeet ja kehonkieli ovat merkittävässä roo-

lissa osana kokonaiskommunikaatiota. Niillä voi heidän kertomansa mukaan olla kommunikaa-

tiotilanteessa erityisiä merkityksiä ja niiden väärinkäyttö tai väärä tapa tulkita voivat johtaa 
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kielellisen viestin väärinymmärrykseen. Autismikirjon henkilöillä esiintyy sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa suuria nonverbaalisen kommunikoinnin häiriöitä (Manninen & Oeschin, 2001). 

Nämä ilmenevät epätyypillisenä ei-kielellisenä käyttäytymisenä kommunikointitilanteissa ku-

ten epätavallisena katsekontaktina, ilmeinä ja eleinä sekä kehon asentoina (Wiklund, 2016). 

Heillä on esimerkiksi hankaluuksia tulkita ja ymmärtää ei-kielellistä kommunikointia (Kerola 

& Kujanpää, 2008, s. 68; Manninen & Oeschin, 2001).  

Mannisen ja Oeschinin (2001) mukaan kehonkieli on autismikirjon henkilöillä usein niukkaa ja 

näin ollen vaikeasti tulkittavaa. Kerola ja Kujanpää (2009, s. 68) puolestaan kertovat, että tämän 

takana voi olla autismikirjon henkilön vaikeudet hahmottaa omaa kehoaan sekä hienomotoriset 

pulmat. Epätyypillinen katsekontakti on Senjun ja Johnsonin (2009) mukaan yksi näkyvim-

mistä ja helpoiten erottuvimmista ilmentymistä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Wiklund 

(2016) kertookin, että katsekontaktin puute toimii usein ensimmäisenä oireena autismikirjon 

lapsella, johon aikuiset kiinnittävät huomiota. Senju ja Johnson (2009) erittelevät artikkelissaan 

mahdollisia syitä, jotka voivat olla epätyypillisen katsekontaktin takana. Tällaisiksi he mainit-

sevat esimerkiksi, että katsekontakti välttelyn takana voi olla ahdistusta tai se, että autismikirjon 

henkilö ei ymmärrä katsekontaktin merkitystä, jolloin he jättävät katsekontaktin huomiotta 

(Senju & Johnson, 2009). Wiklund ja Stevanovic (2018) puolestaan kertovat, että joskus katse-

kontaktin voi vaihtoehtoisesti olla hyvinkin tiivis ja tuijottava. Katsekontaktin poikkeavuus voi 

johtua siitä, ettei henkilö osaa käyttää sitä vuorovaikutukseen (Kerola & Kujanpää, 2009, s. 37). 

Wiklundin (2016) tutkimuksessa selvisi, että autismikirjon henkilön on vaikeampaa säilyttää 

kommunikointitilanteissa katsekontaktia silloin kun hän itse puhuu verrattaessa siihen, kun hän 

itse kuuntelee toisen puhetta. 

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa merkittäviä ongelmia autismikirjon henkilölle aiheuttaa vuo-

rovaikutustilanteen monikanavaisuus ja moniulotteisuus (Manninen & Oeschin, 2001). Monesti 

tätä voi selittää se, että kielellinen vastaanotto kyky on hidasta ja keskittyminen saattaa vuoro-

vaikutustilanteessa hajautua johtuen monista eri ärsykkeistä (Kerola & Kujanpää, 2009, s. 68). 

Autismikirjon henkilön voi olla haasteellista keskittyä moneen asiaan yhtä aikaa eli kielellisen 

viestin kuuntelemiseen ja ei-kielellisten viestien kuten henkilön ilmeiden sekä eleiden havain-

noimiseen. Manninen ja Oeschin (2001) kertovatkin, että tällaisissa ristiriitaisissa tilanteissa, 

jossa henkilön kielellinen viesti ja esimerkiksi ilmeet ja eleet eivät kohtaa, autismikirjon henkilö 

hämmentyy ja toimii kielellisen viestin mukaan, joka voi johtaa väärinkäsityksiin.  
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5 Mielen teoria 

Baron-Cohen (1995, s. 2) kuvailee, että meillä ihmisillä on kyky havaita, aistia ja kuvitella 

erilaisia mielentiloja, joita meillä tai muilla henkilöillä on. Hän kertoo, että me käytännössä 

luemme toistemme ajatuksia ja mielentiloja koko ajan automaattisesti ja yleensä tiedostamatta. 

Vaikka pystymme käytännössä lukemaan toistemme mielentiloja, emme hänen mukaansa voi 

kuitenkaan saavuttaa todellista varmuutta toisen henkilön ajatuksista. Tätä kykyä määrittää 

omien mielentilojen lisäksi muiden mielentiloja ja ennustaa sekä tulkita niiden pohjalta käyt-

täytymistä kutsutaan mielen teoriaksi (Baron-Cohen, 1995, s. 2–3). Mielen teoria on kognitii-

visen psykologian käsite ja sen kautta on pyritty kuvaamaan ihmisen mielen toimintaa (Timo-

nen, 2019). Wiklund ja Stevanovic (2018) kuvaavat mielen teoriaa taidoksi ymmärtää, että ih-

misillä voi olla keskenään erilaisia ajatuksia, uskomuksia, kuvitelmia ja tavoitteita, jotka voivat 

olla joskus todellisuuden vastaisia. Baron-Cohen, Leslie ja Frith (1985) ovat puolestaan määri-

telleet mielen teorian yksilön kyvyksi asettaa itselle ja muille mielentiloja, joiden pohjalta on 

mahdollista tehdä johtopäätöksiä muiden ihmisten uskomuksista. 

Timosen (2019) mukaan mielen teoria voidaan nähdä mielen toimintaa hahmottavana mallina 

sosiaalisissa yhteyksissä. Alun perin mielen teoria oli teoriaa mielen toiminnasta esimerkiksi 

yksilön prosessoidessa informaatiota (Timonen, 2019). Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa Man-

nisen (2001) mukaan mielemme työskentelee jatkuvasti tulkitakseen keskustelukumppanin toi-

mintaa, toiminnan taustaa ja vaikutuksia sekä tämän mielenliikkeitä.  Mielen teorian avulla yk-

silö kykenee siis tunnistamaan, tulkitsemaan ja ennustamaan omien tunnetilojen lisäksi myös 

muiden ihmisten tunnetiloja (Manninen, 2001). Baron-Cohen (2001) kuvailee mielen teoriaa 

toisen ja oman mielen reflektoinniksi. Mielen teoria on olennainen kyky, joka tekee meistä ih-

misiä (Baron-Cohen, 2001). 

Jotta voidaan ymmärtää toisen ihmisen mieltä, tarvitaan pohjalle kykyä kommunikointiin, so-

siaalisuuteen ja nonverbaalin kommunikoinnin prosessoimiseen, kuten ilmeiden ja eleiden tul-

kitsemiseen (Kerola & Kujanpää, 2009, s. 40). Mielen teoria edellyttää tietoa sekä olettamuksia 

oman mielen toiminnan lisäksi myös toisten ihmisten mielten toiminnasta (Manninen, 2001). 

Kerola ja Kujanpää (2009, s. 39) kertovat, että ihminen tarvitsee tietoa mielestä ja mielen eri 

tiloista ollakseen tietoinen omasta ja toisten ihmisten käyttäytymisestä. Heidän mukaansa, jos 

ihminen on kyvytön ymmärtämään ihmismielen mielentiloja ja olemusta, käytetään tästä nimi-

tystä mielen sokeus. Mieleltä sokealla ihmisellä on hankaluuksia ymmärtää ja tulkita toista ih-

mistä (Kerola & Kujanpää, 2009, s. 41). Tästä voidaan päätellä, että mielen teoria auttaa meitä 
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sosiaalisissa tilanteissa ymmärtämään toisten ihmisten näkökulmia ja mahdollisia syitä käyt-

täytymisen takana. Päinvastaisesti mieleltään sokean ihmisen voi olla raskasta ja hankalaa olla 

sosiaalisissa tilanteissa, kun hänellä ei ole tätä kykyä, jolloin sosiaalinen vuorovaikutus voi olla 

monimutkaisempaa. 

5.1 Mielen teorian kehittyminen 

Manninen (2001) kuvailee, että mielen teorian kehittymistä voidaan pitää perusehtona kehitty-

neelle sosiaaliselle toiminnalle. Kokemukset minästä tekijänä ja vuorovaikutussuhteen toisena 

osapuolena sekä yhdessä toisten ihmisten kanssa jaetut ja koetut asiat toimivat välttämättöminä 

tekijöinä mielen teorian kehittymiselle (Manninen, 2001). Timonen (2019) tuo esille näkemyk-

sen, jossa mielen teoria nähdään koostuvan kolmesta kehityksellisestä pääkomponentista. 

Näistä pääkomponenteista ensimmäisenä on kielellinen kehitys ja ymmärrys. Toiseksi pääkom-

ponentiksi on nostettu sosiaaliset valmiudet sekä sosiaalinen vuorovaikutus. Kolmantena on 

käsitteellisen ja kuvitteellisen ajattelun kyky. Edellä mainitut komponentit ovat keskenään riip-

puvaisia ja optimaalisen kehityksellisen valmiuden toteutumiseksi tarvitaan näitä kaikkia (Ti-

monen, 2019). Peterson, Wellman ja Slaughter (2012) puolestaan esittävät, että mielen teoria 

kehittyy lapsilla viiden eri vaiheen kautta. Ensimmäisenä vaiheena on ymmärrys ihmisten eri-

laisista haluista eli eri ihmiset voivat haluta eri asioita. Toisena vaiheena on eroavat uskomukset 

eli ihmisillä voi olla samasta asiasta keskenään erilaisia uskomuksia. Kolmantena vaiheena on 

tiedon hankkiminen eli näkeminen johtaa tietämiseen. Neljäntenä on väärät uskomukset eli ih-

misillä voi olla todellisuuden vastaisia uskomuksia. Viidentenä on piilotetut tunteet, joilla tar-

koitetaan sitä, että ihmiset voivat tuntea eriä tunnetta kuin mitä he näyttävät. Ymmärrys siitä, 

että ihmisen käyttäytymistä ohjaavat niin sanotut mielentilat kuten uskomukset, aikomukset ja 

haluaminen kehittyvät yleensä lapsille esikouluvuosina (Peterson ym., 2012).  

Ensimmäinen mielentila Baron-Cohenin (1995, s. 53) mukaan, jonka lapsi oppii ymmärtämään, 

on teeskentely. Lapsi alkaa ymmärtämään teeskentelyä noin 18–24 kuukauden iässä, tällöin he 

tunnistavat teeskentelyn ja ovat myös itse kyvykkäitä teeskentelemään (Baron-Cohen, 1995, s. 

53). Suurin osa kolme vuotiaista lapsista ei ole vielä tietoisia mielentiloista ja eivätkä näin ollen 

ymmärrä, että ihmisillä voi olla vääriä uskomuksia tai ne voivat olla omista uskomuksista poik-

keavia (Peterson ym., 2012). Baron-Cohen (1995, s. 53) kertoo, että 36–48 kuukauden iässä 

lapsi alkaa osoittamaan todisteita siitä, että hän ymmärtää muiden ihmisten mielentiloja kuten 
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tietämisen. Tällöin lapsi alkaa hahmottamaan periaatetta, jonka mukaan näkeminen johtaa tie-

tämiseen ja tieto on näkemisen tuotetta (Baron-Cohen, 1995, s. 53). Neljään ikävuoteen men-

nessä Mannisen (2001) mukaan lapsi oppii yhdistämään erilaisia tunnetiloja ihmisiin ja alkaa 

käyttämään puheessaan käsitteitä: tietää, muistaa ja luulla. Lapsi myös alkaa neljänteen ikävuo-

teen mennessä tiedostamaan mielen ja fyysisen maailman yhteyden (Manninen, 2001). Baron-

Cohen (1995, s. 54, 60) kuvailee, että neljännen ikävuoden aikana lapsella on mahdollista hah-

mottaa ja selvittää ihmisten tietämystä, ajatuksia ja uskomuksia. Tällöin lapsen on mahdollista 

ymmärtää se, että joskus ihmisen ajattelemat asiat ovat totta ja joskus uskomukset ovat epätosia 

(Baron-Cohen, 1995, s. 54, 60). 

Baron-Cohen (2001) kuvailee 3–4-vuotiaan lapsen käsitystä aivoista. Hänen mukaansa tässä 

iässä lapset ymmärtävät, että aivoissa tapahtuu erilaisia mielellisiä toimintoja kuten ajattelua ja 

unelmointia. Mielellisten toimintojen lisäksi lapsi on tietoinen myös aivojen fyysisistä toimin-

noista (Baron-Cohen, 2001).  Tästä poiketen autismikirjon lasten tietoisuus aivoista rajoittuu 

suurelta osin koskemaan pelkästään aivojen fyysisiä toimintoja (Baron-Cohen, 1995, s. 79). 

Tämä näkyy siten, että autismikirjon lapset eivät yleensä aivoja kuvaillessa kerro niiden mie-

lellisistä toiminnoista, vaan kerronta koskee aivojen fyysisiä toimintoja (Baron-Cohen, 2001). 

Lapsen ollessa 4–5 vuotta, alkaa hän ymmärtämään, että ihmisillä voi olla keskenään erilaisia 

uskomuksia ja ajatuksia samasta tilanteesta (Baldimtsi, Nicolopoulou & Tsimpli, 2020). Man-

nisen (2001) mukaan lapsen ollessa kuusivuotias hän ymmärtää, että mieli pystyy toimimaan 

irrallisena fyysisestä maailmasta. Tästä hän kertoo tarkemmin, että tällöin lapsi alkaa ymmär-

tämään, että ihminen on kykenevä ajattelemaan asioita, vaikka ne eivät olisikaan juuri fyysisesti 

läsnä tilanteessa. Tällöin lapsi myös hänen kertomansa mukaan oppii, että mielessä olevat edus-

tukset voivat olla vääränlaisia ja käyttäytyminen voi olla ristiriidassa tapahtuman kanssa. Kou-

luiässä lapsi alkaa oivaltamaan hänen kertoman mukaan, että mieli toimii aktiivisesti todelli-

suuden tulkkina ja siihen vaikuttajana. Lapsi alkaa havaitsemaan, että ihmisillä olevat aikai-

semmat kokemukset ovat vaikutuksessa tämänhetkisiin mielentiloihin ja jokaisella ihmisellä on 

oma kehityshistoria, jolla on vaikutusta yksilön käyttäytymiseen (Manninen, 2001). 

5.2 Mielen teoria autismikirjossa 

Autismikirjon henkilöt kamppailevat Baldimtsin ja kollegoiden (2020) mukaan sosiaalisen ym-

märryksen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunteisiin sopivalla tavalla vastaamisen haasteiden 
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kanssa. Näillä haasteilla on heidän kertomansa mukaan kielteisiä vaikutuksia yksilön sosiaali-

seen toimintaan ja sosiaaliseen viestintään sekä näiden kautta yksilön elämänlaatuun. He mai-

nitsevat, että useissa tutkimuksissa on tutkittu mahdollisia syitä ja kognitiivisia prosesseja, jotka 

voisivat olla autismikirjon häiriön käyttäytymisominaisuuksien takana. Yksi tällaisista on mie-

len teoria, jolla on pyritty selittämään autismikirjoon liittyviä sosiaalisia ja kommunikatiivisia 

häiriöitä (Baldimtsi ym., 2020). Melkein kaikilla autismikirjon henkilöillä on havaittu olevan 

heikosti kehittynyt mielen teoria (Manninen, 2001). Mielen teoria on Timosen (2019, s. 101, 

108) mukaan yksi näkökulma, jonka kautta on yritetty ymmärtää ja selittää autismikirjon hen-

kilöiden poikkeavaa ajattelumaailmaa ja käyttäytymistä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Mie-

len teorian näkökulmasta tarkasteltuna avataan autismikirjon henkilön ongelmia kognitiivisen 

kehityksen rakentumisen kautta, joka puolestaan avaa autismikirjon henkilöiden ajattelumaail-

man rakentumista (Timonen, 2019, s. 101, 108). Baron-Cohen ja kollegat (1985) kertovat, että 

suurin osa autismikirjon lapsista on niin sanotusti mentaalisesti jälkeenjääneitä, ja moni heidän 

oireistaan voi pohjautua tähän. Tämä ei kuitenkaan toimi yksistään sosiaalisten vaikeuksien 

selittäjänä (Baron-Cohen ym., 1985).  

 

Autismikirjon häiriössä yksilöiden sosiaaliset haasteet ovat liitetty puutteeseen mielen teoriassa 

(Kokina & Kern, 2010; Scheeren, de Rosnay, Koot & Begeer, 2013). Kerola ja Kujanpää (2009, 

s. 39–42) avaavat, miten erilainen mielen teorian vaikuttaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

He kertovat, että se näkyy ensinnäkin toisten mielten ymmärtämisen vaikeutena. Tällöin heidän 

mukaansa autismikirjon henkilön voi olla hankalaa eläytyä toisen ihmisen ajatuksiin ja toimin-

taan sekä hänen voi olla haasteellista muuttaa omaa toimintaansa erilaisten sosiaalisten vihjei-

den pohjalta. Toiseksi heidän kertomansa mukaan erilainen mielen teoria voi näkyä puuttuvana 

herkkyytenä toisten ihmisten tunteisiin ja autismikirjon henkilöt saattavat olla hyvinkin suora-

sanaisia. Kolmanneksi autismikirjon henkilöllä voi olla haasteita ymmärtää, että toisen henki-

lön ajatukset ja tunteet voivat poiketa hänen omista ajatuksistaan ja tuntemuksista. Erityisesti 

tämä voi aiheuttaa väärinymmärryksiä (Kerola ja Kujanpää, 2008, s. 39–42). Liian kirjaimelli-

sesta ymmärtämisestä voi aiheutua kommunikaatiotilanteissa väärinymmärryksiä. Peterson ja 

kollegat (2012) kertovat, että kommunikaatiotilanteissa sarkasmin, huumorin ja ironian ymmär-

täminen vaatii kuuntelijalta kykyä ymmärtää viestin takana olevaa ajatusta ja mielentilaa. Tästä 

syystä autismikirjon henkilöiden voi olla hankalaa ymmärtää puheessa esimerkiksi huumoria.  
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Autismikirjon henkilöiden mielen teoriaa on testattu Timosen (2019, s. 106) mukaan erilaisilla 

tutkimusasetelmilla. Yksi näistä on Sally-Ann-testi, joka perustuu oikeisiin ja vääriin uskomuk-

siin (Timonen, 2019, s. 106). Tämän testin perusteella näyttäisi Happén (1994, s. 40) mukaan, 

että autismikirjon lapsilla on erityinen ongelma ymmärtää muiden ihmisten mielentiloja, jotka 

voivat poiketa heidän omista mielentiloistansa tai olla jopa todellisuuden vastaisia. Hänen ker-

tomansa mukaan on ehdotettu, että tällä voitaisiin selittää autismikirjon lasten haasteita sosiaa-

listumisessa, kommunikaatiossa ja mielikuvituksessa. Tämä edellä mainittu havainto on tois-

tettu useissa tutkimuksissa (Happé, 1994, s. 40). 

 

5.3 Kriittinen näkökulma mielen teoriaan 

 

Mielen teoria on Happén (1994, s. 38) mukaan osoittautunut toimivaksi näkökulmaksi selittä-

mään autismikirjon lapsella olevia erityisiä piirteitä. Autismikirjon henkilöltä puuttuu kyky aja-

tella ajatuksia sekä mielentiloja, ja tästä johtuen heillä on vaikeuksia sosiaalisissa, kommuni-

katiivisissa ja mielikuvituksellisissa taidoissa (Happé, 1994, s. 38). Timonen (2019, s. 108) ker-

too, ettei mielen teoria ole ainoa tapa ymmärtää autismikirjon henkilön kognitiivista toiminta-

kykyä. Mielen teorian ohella on otettava huomioon ympäristön hahmottamiseen ja huomioky-

vyn suuntaamiseen liittyvät kysymykset, jotka voivat omalta osaltansa liittyä autismikirjon hen-

kilön kognitiiviseen toimintakykyyn (Timonen, 2019, s. 108). Happé (1994, s. 38) myös koros-

taa, että mielen teorialla on mahdollista selittää tiettyjä autismikirjolle ominaisia puutteita, 

mutta ei kaikkia. On tärkeää huomata, ettei autismikirjolle ominaista käyttäytymistä sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa voida selittää kokonaan erilaisella mielen teorialla.  

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että autismikirjon henkilöillä on vaikeuksia päätellä muiden 

ihmisten mielentiloja (Mitchell, Sheppard & Cassidy, 2021). Milton (2012) mainitsee, että 

usein autismikirjon henkilöllä on kyvyttömyyttä lukea sosiaalisia tilanteita. Mitchellin ja kump-

paneiden (2021) mukaan autismikirjon henkilöiden ja neurotyypillisten välillä on synnynnäisiä 

sosiaalisen vuorovaikutuksen eroja. Kyseessä on heidän mukaansa kaksi selkeästi erillään ole-

vaa ryhmää. Molemmilla ryhmillä on omat sosiaaliset vuorovaikutustyylit, jotka aiheuttavat 

väärinymmärryksiä (Mitchell ym., 2021). Neurotyypillisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole 

neurologista häiriötä (Stevanovic & Koskinen, 2018). Esille on nostettu näkökulma, jonka mu-

kaan neurotyypilliset eivät osaa päätellä autismikirjon henkilöiden mielentiloja (Milton, 2012; 

Mitchell ym., 2021). Tästä näkökulmasta voidaan käyttää nimitystä kaksinkertainen empatian 
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ongelma (Mitchell ym., 2021). Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvat väärinymmärryk-

set johtuvat molemmista osapuolista eivätkä vain autismikirjon henkilön erilaisesta sosiaali-

sesta käyttäytymisestä. Mitchell ja kollegat (2021) esittävätkin, että väärinymmärrykset voivat 

johtua siitä, että neurotyypilliset eivät osaa tulkita autismikirjon henkilölle ominaista sosiaali-

sen vuorovaikutuksen tyyliä. Neurotyypillisillä on muutenkin puutteita ymmärtää autismikirjon 

henkilön käyttäytymisen signaaleja (Mitchell ym., 2021). Milton (2012) kertoo, että mielen 

teoria ja empatia ovat psykologisia malleja, joilla kuvataan neurotyypillisten kykyä ymmärtää 

muiden ihmisten mielentiloja ja motiiveja. Kun näitä samoja malleja käytetään autismikirjon 

henkilöön, mallit ovat yleensä hyvin epätarkkoja (Milton, 2012). Voidaan havaita, että autismi-

kirjon henkilön erilainen mielen teoria, ja sen vaikutukset sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on 

saanut osakseen myös kritiikkiä. 
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6 Pohdinta 

Kandidaatin tutkielmassani käsittelin autismikirjon häiriötä, sosiaalisen vuorovaikutuksen piir-

teitä autismikirjon häiriössä ja mielen teoriaa. Lähdin selvittämään kandidaatin tutkielmassani, 

että millainen on autismikirjon henkilön mielen teoria ja millä eri tavoilla mielen teoria vaikut-

taa autismikirjon lapsilla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.  

Autismikirjon henkilön mielen teorian kerrotaan olevan erilainen kuin neurotyypillisillä henki-

löillä. Mielen teorian näkökulmasta voidaan sanoa, että suurella osalla autismikirjon henkilöistä 

on heikosti kehittynyt mielen teoria. Tälle teorialle, on pyritty perustamaan ja perustelemaan 

autismikirjon häiriölle ominaisia ja tyypillisiä sosiaalisia ja kommunikatiivisia haasteita. Poik-

keavaa mielen teoriaa voidaan kuvailla käsitteellä mielen sokeus. On myös kuvailtu, että autis-

mikirjon henkilöt olisivat erilaisen mielen teorian johdosta mentaalisesti jälkeenjääneitä. Au-

tismikirjon henkilön erilaisen mielen teorian kautta heillä on haasteellista ymmärtää muiden 

ihmisten mielentiloja ja sitä, että ne voivat poiketa heidän omistansa. Heidän erilainen mielen 

teoria vaikuttaa eri tavoilla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Se näkyy ennen kaikkea vaikeu-

tena ymmärtää toisten ihmisten mieliä ja ennustaa sitä kautta heidän reaktioitaan ja käyttäyty-

mistään. Heikentyneellä mielen teorialla on pyritty edellisen lisäksi selittämään myös prag-

maattisia vaikeuksia ja nonverbaalin kommunikaation tuottamia vaikeuksia sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa.  

Erilaisen mielen teorian kautta voidaan hakea ymmärrystä haasteelliseen kommunikaatioon ja 

sitä kautta poikkeavaan tapaan olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kerolan ja Kujanpään 

(2009, s. 61) mukaan autismikirjon lapsen voi olla haasteellista ymmärtää puhekielen merki-

tystä erilaisen mielen teorian näkökulmasta. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna autismikirjon 

lapsi voi olettaa, että muut ihmiset tietävät samat asiat kuin hän ja näin ollen ei ole tarpeellista 

keskustella kyseisestä asiasta (Kerola & Kujanpää, 2009, s. 61). Erilaisen mielen teorian kautta 

autismikirjon lapsi ei välttämättä tiedosta, että ihmisillä on toisistaan poikkeavia ajatuksia ja 

näkökulmia ja ne voivat erota yksilön omista. Tällä voi olla merkitystä autismikirjon lapsen 

motivaatioon oppia kommunikoimaan paremmin. Jos ajatellaan, ettei puhetta tarvita kommu-

nikointiin, koska muut tietävät joka tapauksessa omat ajatukseni ja ajattelevat itse samoin, voi 

kommunikoinnin merkitys jäädä epäselväksi. 
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Erilainen mielen teoria voi omalta osaltansa toimia selittäjänä autismikirjon sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen haasteille. Autismikirjon lapsen poikkeava tapa toimia sosiaalisissa tilanteissa voi 

aiheuttaa väärinymmärryksiä puolin ja toisin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tästä hyvänä 

esimerkkinä toimii liian kirjaimellinen ymmärtäminen. Autismikirjon lapsi ei välttämättä ym-

märrä huumoria ja sarkasmia, joka voi johtaa väärinymmärryksiin. Kerola ja Kujanpää (2009, 

s. 68) kertovat, että autismikirjon lapsen vaikeus ymmärtää eleitä ja viittomia voidaan nähdä 

erilaisen mielen teorian näkökulmasta. Tällöin autismikirjon lapsen on hankalaa tulkita nonver-

baalia viestiä, sillä häneltä puuttuu kyky eläytyä ja samaistua toisen ihmisen tunteisiin ja aja-

tuksiin (Kerola ja Kujanpää, 2009, s. 68). Näin ollen erilaisen mielen teorian kautta on mahdol-

lista hakea selitystä myös nonverbaalin kommunikaation vaikeuksille. 

Autismikirjon henkilöiden mielen teoriaa tutkiessa on havaittu, että heidän mielen teoriansa on 

erilainen entä neurotyypillisten mielen teoria. Erilaisella mielen teorialla on pyritty selittämään 

autismikirjolle tyypillisiä sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita. Autismikirjon henkilöiden 

erilainen mielen teoria sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteiden selittäjänä on saanut osakseen 

myös kritiikkiä. Mitchell ja kollegat (2021) ovat nostaneet esille käsitteen nimeltä kaksinker-

tainen empatian ongelma, joka muodostaa erilaisen lähestymistavan tarkastella väärinymmär-

ryksiä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kaksinkertainen empatian ongelma tarkastelee sosi-

aalisen vuorovaikutuksen haasteita siitä näkökulmasta, että väärinymmärryksien takana voi olla 

se, etteivät neurotyypilliset osaa tulkita autismikirjon henkilön käyttäytymisen signaaleja. Myös 

Milton (2012) kertoo, että psykologisten mallien kuten mielen teorian käyttäminen autismikir-

jon henkilöön on yleensä epätarkkaa. 

Autismikirjon oireiden aiheuttamat vaikeudet näkyvät autismikirjon henkilön jokapäiväisessä 

elämässä. Vaikeudet korostuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jota esimerkiksi koulussa 

esiintyy runsaasti. Autismikirjon oppilaat voivat opiskella osana yleisopetusta, jolloin heidän 

tulee saada tarvitsemansa tuki koulussa toimimiseen ja oppimiseen. Sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen haasteet tulee tällöin huomioida koulussa ja annettava tuki tulee rakentaa tarkasti sekä yk-

silölle sopivaksi. Luokanopettaja voi tukea autismikirjon lapsen sosiaalista vuorovaikutusta esi-

merkiksi sosiaalisten tarinoiden avulla. Sosiaaliset tarinat ovat yksi interventiomenetelmä, jolla 

voidaan tukea sosiaalista vuorovaikutusta sekä auttaa autismikirjon lasta ymmärtämään muiden 

henkilöiden näkökulmia kyseisessä tilanteessa. Kokinan ja Kernin (2010) mukaan sosiaalisten 

tarinoiden avulla voidaan selittää vaikeita sosiaalisia käsitteitä yksinkertaisin sanoin. He kerto-

vat, että sosiaalisiin tarinoihin sisältyy usein kuvaukset eri näkemyksistä ja näkökulmista ja 
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muiden ihmisten tunteista. Sosiaalisilla tarinoilla on vahva käytännön peruste (Kokina & Kern, 

2010). 

Aiheeseen liittyvissä jatkotutkimuksissa voitaisiin tutkia tarkemmin sosiaalisia interventioita 

peruskoulussa sekä niiden toimivuutta. Lisäksi voitaisiin jatkotutkia opettajien valmiuksia tu-

kea autismikirjon henkilön sosiaalista vuorovaikutusta peruskoulussa. Lisäksi kiinnostavaa 

olisi esimerkiksi haastatella autismikirjon henkilöitä heidän kokemuksistaan sosiaalisesta vuo-

rovaikutuksesta ja heidän sosiaalisista suhteistansa. Pro gradu -tutkielmassa voisin tutkia tar-

kemmin sosiaalisia interventioita ja niiden toimivuutta. 
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7 Johtopäätökset 

Autismikirjon henkilön mielen teoria on erilainen ja se kehittyy erillä tavalla kuin neurotyypil-

listen henkilöiden mielen teoria. Suurella osalla autismikirjon henkilöistä mielen teoria on hei-

kosti kehittynyt ja heidän kuvaillaan olevan mentaalisesti jälkeenjääneitä. Erilaisen mielen teo-

rian näkökulmasta tarkasteltuna autismikirjon henkilön on haasteellista ymmärtää muiden hen-

kilöiden mielentiloja, joka voi osittain selittää haasteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. So-

siaalisen vuorovaikutuksen haasteita ei voida kuitenkaan selittää pelkästään erilaisen mielen 

teorian näkökulmasta. Autismikirjon lapsi tarvitsee tukea koulussa oppimisen ohella myös so-

siaalisessa vuorovaikutuksessa. Tästä syystä luokanopettajilla tulee olla valmiuksia ymmärtää 

autismikirjon lapsen vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tarvittava tuki tulee raken-

taa yksilölle sopivaksi. 
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