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Nuorten aikuisten parempaa huomioimista yhteiskunnassa ja heidän tukemistaan erilais-

ten palveluiden avulla on korostettu viime vuosina. Nuorten tarpeiden huomioiminen ja 

heidän tukeminen on ollut päättäjien agendalla pitkään. Tutkimuksessa selvitetään sosi-

aalityöntekijöiden kokemuksia autismikirjon nuorten palvelutarpeiden arvioinnista. Tut-

kimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten sosiaalityöntekijät ylipäänsä ymmärtävät 

”hyvätasoinen autismikirjon häiriö”-ilmiön, millaista osaamista heillä on ilmiöön liittyen 

sekä miten he kokevat saavansa nuorten palvelutarpeet selvitettyä. Tätä tutkittiin kah-

dessa suuressa suomalaisessa kaupungissa teemahaastattelemalla sosiaalityöntekijöitä. 

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu autismikirjon häiriö -ilmiöstä ja sosi-

aalityön palveluohjausprosessin tärkeimmästä vaiheesta eli palvelutarpeen arvioinnista. 

Palveluohjausprosessia ei voida nähdä jonkun tietyn sektorin tehtävänä, vaan se tulee 

nähdä asiakkaan tarpeista lähtevänä monen eri sote-sektorin asiantuntijuutta hyödyntä-

vänä toimintana. 

 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Haastatteluun osallistui sosiaa-

lityöntekijöitä, joiden asiakkaina on autismikirjon nuoria aikuisia. Tutkimusaineiston ke-

ruu toteutettiin pienryhmähaastatteluina kahdessa eri kaupungissa. Valitsemieni kaupun-

kien tapa hoitaa kohderyhmän palvelutarpeen arviointi oli erilainen. Siksi haastateltavina 

oli sosiaalityöntekijöitä kahdelta eri sosiaalityön sektorilta. Aineisto analysoitiin aineis-

tolähtöisellä sisällönanalyysilla, teemoittelun avulla. 

 

Tutkimustulosten mukaan autismikirjon nuorten aikuisten palvelutarpeen arviointi toteu-

tuu tutkimuskaupungeissa sekä lähestymistavaltaan että sisällöltään erilaisena. Kohde-

ryhmän sosiaalihuollon vastuutahona oli toisessa kaupungissa vammaispalvelu ja toisessa 

aikuissosiaalityö riippumatta siitä, mitkä ne nuoren tuen tarpeet tosiasiallisesti olivat. Ar-

vioinnin erot aiheutuivat pääosin eroista osaamisessa ja moniammatillisuudessa sekä käy-

tössä olevasta tietojärjestelmän suunnitelmapohjasta. Eroja oli myös sosiaalityöntekijöi-

den vuorovaikutusosaamisessa ASD-nuorten kanssa sekä läheisten huomioimisessa. Tu-

losten mukaan vammaispalvelun yksilökohtaisen palveluohjauksen menettelytavalla saa-

tiin aikuissosiaalityötä paremmin selvitetyksi nuoren toimintakyky ja tuen tarpeet. Kiin-

nostava jatkotutkimusaihe olisi selvittää kohderyhmän palvelutarpeen arvioinnin menet-

telytapa eri kaupungeissa valtakunnan tasolla. 
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The purpose was to establish the social workers’ experiences of assessing the service 

needs of the young adults with autism spectrum disorder (ASD). The focus is on the pe-

riod of independence. The aim was to gather information about how accurately the needs 

of young people with ASD are recognized. 

 

The study is qualitative in nature and the data were collected through three group inter-

views with social workers in two cities. It appeared that the policy in the cities was dif-

ferent. The two groups consisted of social workers in the adult social work and one group 

consisted of social workers in disability services. The material was analyzed through 

qualitative content analysis.  

 

According to the research results, social workers in disability services experienced they 

managed well in assessment. Social workers in the adult social work experienced many 

challenges during the assessment. The key challenges experienced in the assessment were 

focused on the ASD-expertise and the lack of multi-professional cooperation. According 

to the results, for young ASD persons it would be a better policy of assessment in the 

disability services. It would be interesting to investigate how the assessment of the needs 

of services of young people with ASD is implemented nationwide. 
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ERITYISSANASTO  

 

Hyvätasoinen autismi Henkilö täyttää autismikriteerit, mutta hänen kognitiiviset ja 

oppimistaidot ovat melko normaaleja (hlö ei ole henkisesti jäl-

keenjäänyt). Henkilön kykyprofiili voi olla hyvin epätasainen. 

Kielen kehitys on voinut olla hitaampaa, mutta henkilö on lo-

pulta saavuttanut ikätasoisen kielen kehityksen. Esimerkiksi 

epätyypillinen autismi ja aspergerin oireyhtymä lukeutuvat 

hyvätasoiseen autismiin. (Ozonoff, Dawson & McPartland 

2008, 31, 145-147). Sana ”hyvätasoinen” on peräisin lääketie-

teen määrittelyistä ja tarkoittaa hyvätasoista suhteessa vaka-

vaan autismiin. Sana ”hyvätasoinen” ei siten kerro suoranai-

sesti henkilön arkisuoriutumisen tasosta. 

 

Neurotyypillinen henkilö Henkilö, jolla ei ole autismikirjon häiriötä. 

 

Erityisen tuen tarpeessa oleva 

”Erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä ja asiakkaalla tarkoi-

tetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada 

tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai 

psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, 

usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun vastaavan syyn 

vuoksi ja jonka tuen tarve ei liity korkeaan ikään –” (Sosiaa-

lihuoltolaki 1301/2014, 3§). 

 

Erityinen tuki SHL 1301/2014 8§ määrittelee tehtäviä ammattilaisille eri-

tyistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraa-

miseksi ja edistämiseksi.  

 

 Palveluja annettaessa ja niitä kehitettäessä on kiinnitettävä 

erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tar-

peisiin ja toivomuksiin. Laki ei määrittele erityistä tukea ”pal-

velulupauksena” asiakkaalle. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aihe syntyi seuratessani julkista keskustelua liittyen nuoriin aikuisiin ja 

heidän asemaansa yhteiskunnassa sekä sosiaali-ja terveys- (jatkossa sote-) palvelujärjes-

telmässämme. Nuorten aikuisten syrjäytymisriski on ollut julkisen keskustelun teemana 

viime vuosina. Ilmiöstä kertoo myös kesällä 2016 ilmestynyt tutkimus nimeltään: 

”Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi?” (Harkko, Lehikoinen, Lehto & Ala-

Kauhaluoma, 2016) 

Eräs syrjäytymisriskissä oleva ryhmä on autismikirjon nuoret aikuiset (Kirjanen, Tuulio-

Henriksson & Autti-Rämö 2014). Niinpä päädyin tutkimaan neurologisesti oireilevien 

nuorten aikuisten tilannetta sote-palvelujärjestelmässämme kohdistaen huomion nimen-

omaan sosiaalipalveluiden näkökulmaan ja siellä tarkemmin palveluohjausprosessin al-

kuvaiheeseen eli palvelutarpeen arviointiin. Autismikirjon nuoret tarvitsevat usein mo-

nialaisia tukitoimia (Sandberg 2016, 202) ja tukitoimien puute näyttäytyy riskitekijänä 

kumuloituviin monialaisiin ongelmiin ja syrjäytymisriski on suuri näiden nuorten koh-

dalla (Sandberg 2016, 211, Lämsä ym. 2015, 13). 

 

Neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten hoito- ja kuntoutuspolkuja koskeneissa ammatti-

laisten tutkimushaastatteluissa havaittiin, että monet nuoret jäävät palvelujärjestelmässä 

väliinputoajiksi selkeän hoitopolun puuttuessa (Lämsä ym. 2015, 57).  Neuropsykiatrisen 

diagnoosin omaavat nuoret ovat usein olleet väliinputoajia sosiaali-, terveys- sekä kun-

toutuspalveluissa johtuen muun muassa siitä, että palvelutarpeen arviointi on erityisen 

haastavaa heidän kohdallaan ja edellyttää usein monialaista yhteistyötä (Loippo 2015, 33, 

40; Loippo 2016, 20). Etenkin itsenäistymisvaiheessa tuen tarve on suuri, mutta juuri it-

senäistymisvaiheessa olevat nuoret kärsivät puutteellisista palveluista, esimerkiksi asu-

mispalveluita on vaikea saada (esim. Lämsä ym. 2015, 57-58). Riittävien tukitoimien 

puute hidastaa myös työmarkkinoille siirtymistä (Kirjanen ym. 2014). 

 

Riittämättömien palveluiden vuoksi nuorten elämän kriisit voivat hankaloitua ja pitkittyä. 

Vaikeuksien syveneminen johtuu osaltaan siitä, että kohderyhmään kuuluvien on jostain 

syystä vaikea saada apua. (Sandberg 2016, 26, 131.) Satu Loippo (2015, 32) on sosiaali-

asiamiehen selvityksessään todennut, että neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten 

kohdalla palveluiden yhteensovittaminen ja koordinointi on haastavaa. Myös Lämsä ym. 

(2015, 47) ovat havainneet, että yhteistyö, vastuu ja työnjako perusterveydenhuollon, so-
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siaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välillä on monin paikoin epäselvä neuropsykiatri-

sesti oireilevien nuorten tukemisessa, hoidossa ja seurannassa. Heidän mukaansa yhteis-

työtä, vastuuta ja työnjakoa tulisi edelleen kehittää. Tätä ehdottavat myös Koskentausta, 

Koski ja Tani artikkelissaan (2018).  

 

Neuropsykiatrisista oireista kärsivien nuorten tilannetta sote-palvelujärjestelmässä on eri 

yhteyksissä kuvattu sanalla ”väliinputoaja” (mm. Lämsä ym. 2015, 57). Kiinnostuin sel-

vittämään kohderyhmän nuorten tilannetta tarkemmin sosiaalityön näkökulmasta. Sosi-

aalityön näkökulmasta siksi, että tukitoimien järjestäminen kuuluu pitkälti sosiaalisekto-

rin vastuulle. Lähemmin tarkastelen sitä, miten sosiaalityöntekijät kokevat palvelutarpeen 

arvioinnin tekemisen autismikirjon nuorille. Tutkin palvelutarpeen arviointia asiakasnä-

kökulman eli autismikirjon nuorten aikuisten tarpeita ”silmällä pitäen”, joten haastattelun 

aiheet liittyivät seikkoihin, jotka ovat tärkeitä kohderyhmän palvelutarpeen arvioinnissa.  

 

”Kohderyhmän nuoret” tai pelkkä ”nuoret”- ilmaisu tarkoittaa tässä opinnäytetyössä 18 

– 24-vuotiaita autismikirjon diagnoosin / diagnooseja (autismi, epätyypillinen autismi, 

asperger) saaneita nuoria, heitä, joiden autismi ei kovin helposti näy ulospäin. Heidän 

diagnoosinsa voi sisältää edellä mainittujen lisäksi myös liitännäisdiagnooseja, kuten esi-

merkiksi ADHD tai ADD. Ainoa ehto / rajaus oli, että diagnoosissa tulee olla sana ”au-

tismi”. Mikäli diagnoosina on kehitysvamma tai vakava autismi, johon liittyy esimerkiksi 

puhumattomuutta, ne nuoret eivät kuulu tämän opinnäytetyön piiriin. Tässä opinnäyte-

työssä kiinnostus kohdistuu ainoastaan niin sanottuihin hyvätasoisiin autismikirjon (High 

Functioning Autism, HFA) nuoriin aikuisiin (18-24 v.), joilla ”vamma” ei juurikaan näy 

ulospäin. Tästä syystä vaikeuksia ei välttämättä tunnisteta riittävän ajoissa. Sandberg 

(2016, 51) käyttääkin ilmiöstä termiä ”näkymätön vammaisuus”.  

 

Sandbergin (2016) mukaan suomalaisessa lainsäädännössä on huomioitu näkyvä, fyysisiä 

toimintarajoitteita aiheuttava vammaisuus. Näkymätön vamma voi hänen mukaansa kui-

tenkin aiheuttaa henkilölle jopa suuremmat toimintarajoitteet kuin näkyvä vamma (Sand-

berg 2016, 52). Tämä olisi tärkeää huomioida. Tässä raportissa käytän käsitettä ”autismi-

kirjon nuori aikuinen” tarkoittaen niitä ”hyvätasoisia” autismikirjon nuoria aikuisia, jotka 

ovat käyttäneet sosiaalihuollon palveluita. Heille laadittavaa palvelutarpeen arviointia 

tutkin sosiaalityöntekijöiden kokemusten kautta. En halua raportillani väittää, että kaikki 

autismikirjon nuoret olisivat sosiaalityön asiakkaina. Se ei pitäisi paikkaansa. 
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Opinnäytetyö etenee seuraavasti: johdannon jälkeen luvussa kaksi avaan tarkemmin tut-

kimuksen tarkoituksen ja tavoitteen sekä esittelen tutkimuskysymykset. Kolmannessa lu-

vussa kuvaan opinnäytteeni kannalta keskeisiä käsitteitä sekä hieman sosiaalityön vai-

heita erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kannalta. Neljännen luvun aiheena on 

palveluohjaus, keskittyen pääosin prosessin alkuvaiheeseen eli palvelutarpeen arviointiin. 

Viidennessä luvussa kuvaan käyttämäni tutkimusmenetelmän sekä aineiston analyysin 

toteutuksen. Kuudes luku koostuu tuloksista. Tulosten jälkeen luvut seitsemän ja kahdek-

san sisältävät johtopäätökset ja pohdintaa käsittäen myös tutkimuksen luotettavuuspoh-

dinnan sekä eettisten näkökulmien pohdinnan. 
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole tarjota autismikirjon häiriöstä lopullista määritel-

mää. Tutkimuksen tarkoituksena on lähinnä kerryttää tietoa sosiaalihuollon tekemästä 

palvelutarpeen arvioinnista nuorten autismikirjon asiakkaiden osalta, pois lukien vakava 

autismi. Tietoa hankin tutkimalla sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kohderyhmän 

nuorten palvelutarpeen arvioinnista. Lisäksi tarkoitus on lisätä ymmärrystä autismikir-

jon nuorten tuen tarpeiden ymmärtämisen ja huomioimisen tärkeydestä sosiaalihuollon 

palvelutarpeen arviointia tehtäessä. 

Edellä mainittuja asioita tutkin ainoastaan itsenäistymisvaiheessa olevien (18-24-vuoti-

aiden) nuorten näkökulmasta. Nuorten, joilla on hyvätasoinen autismikirjon diagnoosi 

(High Functioning Autism, HFA). Rajaus itsenäistymisvaiheeseen on tehty siksi, koska 

siirtymävaiheiden tiedetään olevan autismikirjon henkilöille haasteellisia. Hyvätasoinen 

autismi on määritelty sivulla viisi (5). Tämä opinnäytetyö ei koske autismikirjoa, johon 

liittyy kehitysvamma tai puhumattomuutta. Joudun tekstin sujuvuuden vuoksi käyttä-

mään myös ASD-nuori-ilmaisua (ASD = Autism Spectrum Disorder) tarkoittaen kuiten-

kin 18-24-vuotiaita nuoria aikuisia. 

 

Tutkimustehtävät 

1) Millaisia kokemuksia sosiaalityöntekijöillä vammaispalveluissa ja aikuissosiaali-

työssä on palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä ja tuen tarpeiden tunnistamisesta 

autismikirjon nuorten aikuisten osalta?  

2) Miten moniammatillisuus palvelutarpeen arvioinnissa toteutuu sosiaalityöntekijöi-

den kokemuksen mukaan edellä mainituilla sosiaalihuollon sektoreilla?  

3) Miten palvelutarpeen arviointia tulisi kehittää kohderyhmän näkökulmasta? 

 

Tutkimuksen tavoite 

Palvelutarpeen arviointivaihetta tutkimalla saadaan samalla tietoa siitä, miten tuen tar-

peita tunnistetaan ja minne tai kenelle / keille vastuu autismikirjon nuorten aikuisten 

palvelutarpeen arvioinnista viime kädessä paikantuu. 
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3 AUTISMIKIRJON HÄIRIÖ, NUORET JA SOSIAALITYÖ 

 

Autismikirjon häiriöitä ovat muun muassa lapsuusiän autismi, aspergerin oireyhtymä ja 

epätyypillinen autismi. Näiden häiriöiden esiintyvyys on 6 – 7 / 1000 henkilöä. (Moila-

nen, Mattila, Loukusa & Kielinen 2012, 1453-62.) Autismikirjon häiriöt (Autism Spect-

rum Disorder, ASD) ovat kehityksellisiä, neurobiologisia ja neuropsykiatrisia häiriöitä. 

Sana kehityksellinen tarkoittaa sitä, että häiriö on ollut ihmisellä jo syntymästä saakka. 

Autismikirjon häiriö ei siis voi puhjeta myöhemmällä iällä, vaikka se tunnistettaisiinkin 

vasta aikuisena. Tavallisimmin ASD diagnosoidaan lapsuus- tai nuoruusiässä. Epäily 

ASD:stä voi herätä myös, mikäli aikuistuminen tai itsenäisen elämän aloittaminen ei 

etene odotusten mukaisesti (Koskentausta ym. 2018). ASD vaikuttaa sosiaaliseen käyt-

täytymiseen ja toimintakykyyn läpi elämän (emt. 2018). 

Sana neurobiologinen tarkoittaa sitä, että häiriön oireet johtuvat aivojen toimintahäiri-

östä. Siksi autismikirjon henkilöiden aivot toimivat eri tavalla kuin neurotyypillisten 

henkilöiden aivot. Tietokonekielellä ilmaistuna heillä on ikään kuin erilainen ”käyttöjär-

jestelmä”. Aivojen erilaisesta toiminnasta aiheutuu eriasteisia vaikeuksia tarkkaavuu-

dessa, muistamisessa, ajattelussa, oppimisessa, oman toiminnan ohjaamisessa, visuospa-

tiaalisessa hahmottamisessa, havaintojen tekemisessä, tunne-elämän kehityksessä sekä 

sosiaalisessa kanssakäymisessä. (Virta & Salakari. 2012, 12-13, 25-34) Autismikirjon 

henkilöistä 75 % on Järvelän (2013) mukaan poikia / miehiä. 

Autismikirjon häiriöt muodostavat kliinisesti tunnistettavan monimuotoisen ryhmän ke-

hityksellisiä häiriöitä (Castrén & Kylliäinen 2013, 569-574). Autismikirjon häiriöiden 

ydintä ovat vuorovaikutuksen, kommunikaation, kehityksen, keskittymisen ja käyttäyty-

misen poikkeavuudet. Pääoireet muodostavat niin sanotun autistisen triadin, joka tar-

koittaa sitä, että vaikeudet ilmenevät kolmella osa-alueella: sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa ja kommunikaatiokyvyn poikkeavuutena sekä käyttäytymisen stereotypioina. 

(Moilanen ym. 2012, 1453-62) ”Autismikirjon häiriöillä tarkoitetaan neurobiologisia 

häiriöitä, joissa sosiaalinen vuorovaikutus ja vastavuoroinen kielellinen ja ei-kielellinen 

kommunikaatio ovat poikkeavia ja lisäksi käyttäytymisessä esiintyy stereotyyppistä, tois-

tavaa toimintaa.” (Vanhala 2016)  

Autistista käyttäytymistä voi ilmetä älylliseltä päättelykyvyltään kaiken tasoisilla henki-

löillä (Castrén & Kylliäinen 2013, 569-574). Autismikirjon häiriöön liittyy toisinaan 
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myös kehitysvamma. Tarkan diagnoosin tekeminen autismin ja älyllisen kehitysvam-

man välillä on lääkäreiden mukaan joskus haastavaa (Järvelä 2013). Tämä on haastavaa 

siksi, koska autismikirjon häiriössä kahdella kolmasosalla henkilöistä todetaan myös 

henkisen kehityksen viivästymistä ja taas noin 28 %:lla kehitysvammaisista on autistisia 

piirteitä (Kaufmann, Ayub & Vincent  2010, 182-209). Koskentaustan, Kosken ja Tanin 

(2018) mukaan autistisista henkilöistä noin 60 prosentilla on arvioitu olevan älyllinen 

kehitysvamma. He toteavat lisäksi, että kognitiivisilta toiminnoiltaan normaaleilla on 

usein neuropsykologisia oireita, kuten toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmia. 

Lääkärit Aaltonen ja Arvio (2011) väittävät, että esimerkiksi epätyypilliseen autismiin 

liittyy käytännössä aina kehitysvammaisuutta. 

Autismikirjon häiriöt ovat ilmiasultaan ja vaikeusasteeltaan hyvin vaihtelevia oireistoja, 

eivät siis spesifisiä sairauksia. Häiriöiden esiintyvyys vaikuttaa yleistyneen huomatta-

vasti viime vuosikymmeninä. (Heiskala 2012, 1735-6, Castrén & Kylliäinen 2013, 569-

574). Diagnostiikkakin on parantunut, mutta se ei silti autismialan asiantuntijoiden 

Castrénin ja Kylliäisen mukaan täysin selitä autismikirjon häiriöiden yleisyyden lisään-

tymistä. 

En tässä määritelmässä yritä antaa kaiken kattavaa kuvaa autismikirjon häiriöistä, sillä 

ilmiö on niin moninainen, että sen täsmällinen määritteleminen on mahdotonta. Määrit-

telyn vaikeutta lisää se, että vaikka kahdella ihmisellä olisi täsmälleen sama diagnoosi, 

heidän vaikeutensa ja vahvuutensa ovat silti yleensä erilaisia ja ilmenevät hyvin yksilöl-

lisesti eri asioissa ja tilanteissa. Kokonaan määrittelyn ja tämän opinnäytetyön ulkopuo-

lelle jätän ”syvän autistisuuden”, johon liittyy usein myös kehitysvamma tai puheen 

puuttuminen kokonaan. 

Autismikirjon häiriöistä puhuttaessa käytetään myös ilmaisua ”neuropsykiatriset häi-

riöt”, epävirallisemmissa yhteyksissä ja puhekielessä käytettään joskus “nepsy”-lyhen-

nettä. Neuropsykiatristen häiriöiden määritelmä on Walldenin ym. (2015) mukaan: 

 Neuropsykiatrisissa häiriöissä aivojen toiminnan kehitykselliseen häiriöön tai sai-

rauteen liittyy kognitiivisia, psyykkisiä tai käytösoireita (tai kaikkia näitä), jotka 

haittaavat merkittävästi toimintakykyä, osallistumista ja kokemusta sosiaalisesta 

osallisuudesta. 

 Oireita voi olla hahmotuksen, kielenkehityksen, motoriikan, tarkkaavaisuuden, 

oman toiminnan ohjauksen ja oppimisen alueella tai sosiaalisen vuorovaikutuksen, 

käyttäytymisen säätelyn, sopeutumisen ja psyykkisen kehityksen alueella. 

 Näissä häiriöissä lähiympäristön ihmisten toimenpiteillä on vaikutusta nuoren toi-

mintakykyyn ja osallistumiseen.   
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Tietoa aiheesta voi hakea myös ”neurologiset eritysvaikeudet”- käsitteellä. Hyvätasoi-

nen autismikirjon henkilö kärsii nimenomaan neurologisista erityisvaikeuksista. Käsit-

teenä ”neurologiset erityisvaikeudet” on ehkä neutraalimpi kuin ”autismikirjon häiriö”. 

Uskoakseni ”autismi” -sana yhä edelleen luo hyvinkin erilaisen mielikuvan ja todennä-

köisesti mielikuvan vakavammasta häiriöstä kuin ”neurologiset erityisvaikeudet” -kä-

site. Kaikilla ihmisillä on jossain määrin autismikirjon tai adhd:n piirteitä. Siksi on en-

siarvoisen tärkeää ymmärtää se, että mikäli henkilöllä on diagnosoitu autismikirjon häi-

riö, tällöin piirteet eivät ole aivan lieviä, vaan ne aiheuttavat lääkäreiden mukaan vaka-

vaa haittaa arkisuoriutumisessa (Wallden ym. 2015). Haittaa voi olla vaikea havaita ja 

tunnistaa, koska oireet ja haasteet ovat autismikirjon häiriössä niin yksilöllisiä ja moni-

naisia, kuten ovat heidän vahvuutensakin. 

Hyvätasoisesta autismista puhutaan silloin kun henkilöllä on autistisia piirteitä ja autis-

min kriteerit täyttävää käyttäytymistä sekä autismin aiheuttamia toimintarajoitteita, 

mutta hänellä saattaa silti olla normaali älykkyys, melko hyvät kielelliset taidot sekä 

normaalit tai lähes normaalit kognitiiviset ja oppimistaidot. (Ozonoff, Dawson & 

McPartland 2008, 17) Tosin hyvin tavallista on sekin, että autismikirjon henkilöllä on 

epätasainen kykyprofiili, mikä tarkoittaa sitä, että henkilö suoriutuu ikätasoisesti tai ikä-

tasoaan paremmin joistakin asioista, kun taas toisissa asioissa / tehtävissä hän saattaa 

olla merkittävästi ikätasoaan heikompi. (Ozonoff ym. 2008, 145) 

Tässä opinnäytetyössä otan vapauden käsitellä ”autismikirjon häiriöitä” siten, kuin asia 

uuden diagnoosimuutoksen myötä ymmärretään, eli ”autismikirjon häiriöt” on niin sa-

nottu sateenvarjokäsite, joka pitää sisällään monimuotoisia, yksilöllisiä oirekuvia ja 

diagnooseja (mm. lapsuusiän autismi, epätyypillinen autismi, asperger). Opinnäytetyöni 

päätavoite ei ole autismikirjon häiriön (ASD) määrittely. Ymmärrän autismikirjon laa-

jasti uuden sateenvarjokäsitteen mukaisena. Aineistonkeruussa rajaukseni oli, että haas-

tateltavat vastasivat palvelutarpeen arviointiin liittyviin kysymyksiin ainoastaan niiden 

nuorten osalta, joiden diagnoosissa esiintyi sana autismi (ei puhumattomuutta, eikä ke-

hitysvammaa). Kielenkäyttöön ja lauseiden sujuvuuteen liittyvistä syistä joudun käyttä-

mään usein myös lyhennettä ASD-nuori, tarkoitukseni ei silti ole nähdä nuoria vain 

diagnoosiensa kautta. Olisi hankalaa kirjoittaa toistuvasti esimerkiksi: ”nuori aikuinen, 

jolla on autismikirjon häiriöstä aiheutuvia haasteita arjesta selviytymisessä”. Käytän sen 

sijaan esimerkiksi ilmaisua autismikirjon nuori tai ”ASD-nuori” -lyhennettä tarkoittaen 

näillä ilmaisuilla nuoria aikuisia, joilla on hyvätasoinen autismikirjon häiriö. Mikäli 
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viittaan raportissa autismitutkimuksiin, tarkoitan sillä ainoastaan hyvätasoista autismia 

koskevia tutkimuksia. 

Mikäli opinnäytetyössäni käytän sanaa ”neurotyypillinen”, se tarkoittaa henkilöä, jolla 

ei ole diagnosoitu mitään neurologisia erityisvaikeuksia, hän on niin sanotusti neurolo-

gisesti ”normaali, tyypillinen” ihminen. Lähes kaikilla ns. neurotyypillisilläkin ihmisillä 

on jossain määrin autismikirjon oireita, mutta ei niin vakavana ja niin paljon elämää 

haittaavana tai rajoittavana, että olisi syytä asettaa diagnoosi. Hyvätasoisen autismikir-

jon häiriö -diagnoosin saaneiden osalta vaikeudet alkavat konkretisoitua osalla selvem-

min vasta nuoruusiässä, jolloin itsenäisen suoriutumisen vaatimukset kasvavat. Nuo-

ruusiässä henkilön tulisi kyetä käyttäytymään kypsemmin ja ottamaan monimutkaisem-

pia sosiaalisia ja emotionaalisia rooleja ihmissuhteissa (Ozonoff ym. 2008, 193).  

Autismikirjon häiriöiden kliinisessä kuvassa on paljon päällekkäisyyttä ja sosiaalisten 

taitojen ja arjenhallinnan osalta ongelmat ilmenevät arkielämässä samankaltaisina haas-

teina onpa diagnoosina sitten ADHD, asperger tai vaikkapa epätyypillinen autismi. (ks. 

Lämsä ym. 2016, 5.) Oireiden samankaltaisuus on omalta osaltaan edesauttanut diag-

noosimuutosta. Autismiin liittyvässä kansainvälisessä diagnosoinnissa on siten tapahtu-

massa muutos, kun ICD-10 tautiluokituksen korvaava ICD-11-luokitus otetaan käyt-

töön. Tämänhetkisen tiedon mukaan ICD11 käyttöönotto tapahtuisi vuonna 2022 

(www.autismiliitto.fi, luettu 22.8.2018). Autismikirjon diagnoosimuutos tarkoittaa sitä, 

että nykyisessä tautiluokituksessa laaja-alaisiin kehityshäiriöihin sisältyvät erilliset diag-

noosit (lapsuusiän autismi, aspergerin oireyhtymä, epätyypillinen autismi, disintegratii-

vinen kehityshäiriö) poistuvat ja tilalle tulee yksi sateenvarjodiagnoosi "autismikirjon 

häiriö". Suomessa tätä käsitettä on jo yleisesti käytettykin ja Ysan (yleisen suomalaisen 

asiasanaston) virallinen kokoava termi edellä mainituille erillisille diagnooseille on jo 

nyt ollut ”autismikirjon häiriöt”. Diagnoosimuutokseen liittyvistä uudistuksista ei vielä 

tässä vaiheessa ole saatavissa kattavasti tietoa, koska ICD-11-luokituksen luonnosta 

muokataan jatkuvasti. (www.autismiliitto.fi. 22.8.2018.) 

Vamma, sairaus, toimintarajoite, ominaisuus vai häiriö?                                                     

Autismikirjon häiriön ja sen aiheuttamien haasteiden ymmärtämistä vaikeuttaa se, että 

autismikirjoa käsitellään eri tavoin eri yhteyksissä. Autismikirjon häiriö ei ole Autismi- 

ja aspergerliiton määritelmien mukaan sairaus tai vamma (Tunne autismi-verkkokoulu-

tus 6.4.2018). Usein lainsäädäntö on kuitenkin rakennettu siten, että vammaa tai sai-

http://www.autismiliitto.fi/
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rautta edellytetään etuuden, palvelun tai kuntoutuksen saamiseksi. Myös palvelujärjes-

telmä on organisoitu siten, että autismikirjon henkilö saa joitakin palveluita vammais-

palveluiden sosiaalityön kautta. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi joudun tässä opin-

näytetyössä käyttämään myös sanaa ”vamma”, vaikka siitä ei ole kyse. 

Autismikirjon häiriö ilmiönä on asiaan perehtymättömälle usein epäselvä. Epäselvyyttä 

lisää myös se, että diagnosoinnissa tapahtuu muutosta yhä edelleen. Tällä hetkellä 

(22.8.2018) Autismi- ja aspergerliiton sivut kertovat muutoksesta seuraavasti:  

”Pohjana ICD-11 suunnitelluille muutoksille on Amerikan psykiatrisen yhdistyksen 

(APA) luomassa DSM- tautiluokitusjärjestelmässä tapahtuneet muutokset autismin 

diagnosoinnissa. Muutoksiin DSM-luokituksessa päädyttiin, koska monesti rajat eri au-

tismidiagnoosien välillä jäivät epäselviksi ja joskus henkilöt saivat samoilla oireilla eri 

diagnooseja. Lisäksi laaja tutkimustyö ei tuonut näyttöä siitä, että autismi ja aspergerin 

oireyhtymä olennaisesti eroaisivat toisistaan. Uusin versio DSM-5 otettiin käyttöön 

vuonna 2013.” 

Autistinen triadi on muuttumassa dyadiksi, eli keskeinen oirekuva muodostuisikin eri 

tavalla kuin aiemmissa määrittelyissä (Woods, Mahdavi & Ryan 2013; Koskentausta, 

Koski & Tani 2018) ja kommunikoinnin vaikeudet eivät enää diagnosointikriteereinä 

korostuisi. Näin siksi, että hyvätasoisessa autismissa, esimerkiksi aspergerin oireyhty-

mässä, henkilöllä saattaa olla erittäin hyvät kielelliset taidot. Aspergeriin liittyvät vai-

keudet syntyvät lähinnä sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmien ja kontekstisokeuden 

vuoksi, eivät varsinaisesti kommunikaatiokyvyn puutteista. Autismiliiton määritelmä 

kuvaa autismikirjon häiriötä tällä hetkellä seuraavalla tavalla: 

“Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa 
siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, 
miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, 

joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.”  (www.autismiliitto.fi 22.4.2018) 

 

Autismi- ja aspergerliiton määritelmä korostaa vuorovaikutuksen erilaisuutta ja ympä-

röivän maailman kokemisen erilaisuutta. Autismikirjon häiriö vaikuttaa jokapäiväisessä 

elämässä, sillä edellä mainittujen haasteiden vuoksi henkilöllä on erilaisia toimintara-

joitteita. Autismikirjon häiriö -diagnoosi saattaa vaikuttaa vaikeasti hahmotettavilta, to-

dettakoon kuitenkin, että DSM-IV:ssä kuvatuista häiriöistä, autismikirjon oireyhtymät 

kuuluvat Ozonoffin ym. (2008, 50) mukaan luotettavimpien kuvausten joukkoon. 
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3.1   Keskeisiä piirteitä autismikirjon nuoren elämässä 

Toimintarajoitteet                                                                                                        

Autismikirjon häiriöihin liittyy usein laaja-alaista toimintakyvyn heikentymistä, joka tu-

lee esiin sekä arjen toiminnoissa että sosiaalisessa kanssakäymisessä ja oppimisessa. 

(Koskentausta, Sauna-Aho & Varkila-Saukkola, 2013, 587-592) Seuraavissa kappa-

leissa kuvatut oireet ja vaikeudet aiheuttavat nuoren elämään eriasteisia toimintarajoit-

teita, jotka vaikuttavat merkittävästi sekä vapaa-ajalla että myös työssä tai työnsaannissa 

sekä työssä pysymisessä. Oireet ja vaikeudet ovat vaikeasti kuvailtavia jopa lääkäreil-

lekin (Lämsä ym. 2015, 62), ne ovat myös hyvin moninaisia ja yksilöllisiä, eivätkä aina 

silti näy päällepäin. Oireilla on kuitenkin usein erittäin suuria vaikutuksia henkilön elä-

mään ja arkiaskareista, ruokahuollosta, erilaisista asioinneista, työstä sekä sosiaalisista 

tilanteista suoriutumiseen (Virta & Salakari 2012, 32, Partanen 2010, 36-42, 120-122).  

Neurokognitiiviset puutteet                                                                                          

Autismikirjon häiriössä henkilön kognitiiviset kyvyt (muisti, ajattelu, oppiminen) poik-

keavat normaalisti kehittyvien kyvyistä. (Moilanen ym. 2012, 1453-62) Kognitiivisilla 

toiminnoilla tarkoitetaan ihmisen mielessä tapahtuvaa tiedonkäsittelyä, kuten esimer-

kiksi tarkkaavuus, toiminnanohjaus, hahmottaminen, ongelmanratkaisu ja päättely. 

(Virta & Salakari. 2012, 25.) 

Kognitiiviset kyvyt voidaan jakaa perustason ja korkeamman tason kykyihin. Perusta-

son prosesseissa erilaisuutta ilmenee tarkkaavuudessa, muistitoiminnoissa ja havainto-

kyvyssä. Korkeamman tason kognitiivisten kykyjen erilaisuutta on pyritty selittämään ja 

ymmärtämään mielen teorian (Theory of Mind), koherenssiteorian ja eksekutiivisen teo-

rian avulla. (Virta & Salakari. 2012, 25-33, Moilanen ym. 2012, 1453-62, Kerola, 

Kujanpää & Timonen 2009, 23 - 27) 
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Kuva 1. Kognitiivisten toimintojen hierarkkinen jaottelu. (Latvala 2012, 128) 

 

 

Yleinen kognitiivinen kapasiteetti voidaan jakaa kognition osa-alueisiin, joista jokainen 

koostuu vielä monesta alemman tason prosessista. ”Alimmalla tasolla on tuntematon 

määrä yksinkertaisempia prosessointivaiheita.” (Latvala 2012, 128) Kognitiivisten toi-

mintojen osa-alueet “korreloivat usein keskenään siten, että suoriutuminen yhdellä osa-

alueella ennustaa suoriutumista toisia osa-alueita arvioivissa tehtävissä.” (Latvala 2012, 

128) 

 

Autismia ja autistista ajattelua on pyritty ymmärtämään eri teorioiden kautta. Autistinen 

ajattelu muotoutuu tiettyjen tyypillisten oireiden ja haasteiden myötä. Kuviossa 1. on esi-

tettynä osa-alueet, joissa autismin keskeiset vaikeudet ilmenevät. 

 
Kuvio 1. Autistisen ajattelun taustalla olevat tekijät (Partanen 2010, 28) 
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Eksekutiivisen teorian mukaan autismikirjon häiriöitä sairastavilla on vaikeuksia toi-

minnanohjauksessa. Toiminnanohjaus tarkoittaa muun muassa kykyä aloittaa jokin toi-

minta, suunnitella toimintaansa ja päättää missä järjestyksessä tekee asiat sekä tarvitta-

essa muuttaa suunnitelmaansa. Toiminnanohjaukseen kuuluvat päämäärän valitseminen, 

toiminnan suunnittelu ja suunnitelman toteutus, tarkkaavuuden suuntaaminen ja ylläpito 

sekä tehdyn toiminnan arviointi. Vaikeudet toiminnanohjauksessa näkyvät muun mu-

assa toimintoihin jumittumisena sekä vaikeutena muuttaa suunnitelmia tilanteen mukai-

sesti. (Moilanen ym. 2012, 1453-62, Kerola ym. 2009, 23, 93, Partanen 2010, 36-38).  

Koherenssiteorian mukaan autismista kärsivä havaitsee ympäristönsä yksityiskohdista 

käsin ja hänen on vaikea nähdä kokonaisuutta. Hän kiinnittää huomionsa yksityiskoh-

tiin, eikä havainnoissaan ja ajattelussaan pysty muodostamaan niistä kokonaisuutta. 

(Kerola ym. 2009, 23, Partanen 2010, 29) Yksityiskohtien havaintokyky hänellä taas on 

osittain tarkempikin kuin normaalisti kehittyvillä, mikä saattaa hankaloittaa kommuni-

kointia niiden kanssa, joiden havainnot eivät ole yhtä tarkkoja. (Moilanen ym. 2012, 

1453-62) Tämä näkyy myös kielen käytössä ja ymmärtämisessä, muun muassa siten, 

että kertomuksen keskeinen sanoma jää ymmärtämättä, mutta yksittäiset sanat ja asiat 

voivat jäädä tarkasti mieleen. (Moilanen ym. 2012, 1453-62) 

Mielen teorian mukaan autismista kärsivän on vaikea ymmärtää toisen ihmisen mieltä, 

ajatuksia ja tunteita. (Kerola ym. 2009, 23 - 27) Hänen on siis vaikeata ymmärtää toisten 

uskomuksia, aikomuksia ja tuntemuksia (Ozonoff ym. 2008, 62) johtuen siitä, että kriit-

tiset aivoalueet eivät toimi kuten neurotyypillisillä (Ozonoff ym. 2008, 62). Tämä ilmenee 

muun muassa vuorovaikutuksen vaikeuksina ja sosiaalisen kielen ymmärtämisen ja käy-

tön ongelmina. (Moilanen ym. 2012, 1453-62, Partanen 2010, 30-33) Lisäksi tämä ilme-

nee siten, että autismikirjon henkilöillä voi herkkäuskoisuutensa vuoksi olla riski tulla 

hyväksikäytetyksi. Tätä riskiä kuvaa maailman johtaviin autismiasiantuntijoihin lukeu-

tuva professori Simon Baron-Cohen (2008, 60). Myös Kerola ym. (2009, 41) ajattelevat, 

että autismikirjon nuoret saattavat joutua jollakin tavalla hyväksikäytetyksi. Lisäksi Peter 

Vermeulen (2001, 88) kuvaa autismikirjon henkilöiden olevan sosiaalisesti naiiveja ja 

tämän vuoksi haavoittuvia. Sosiaalisen naiviiuuden ja hyväuskoisuuden mainitsi myös 

Paula Tilli TV1:n ”Inhimillinen tekijä” -ohjelman haastattelussa (29.10.2017). Saman-

kaltaisesta havainnosta kertoo myös Kajasteen kuvaus (Kajaste 2012, 39, 41, 48, 250-

251, 252). Henkilöt, joilla on puutteita ongelmanratkaisukyvyissään, ovat Kerolan ym. 

(2009, 124) mukaan usein ulkoapäin ohjattavia. Vastaavia havaintoja kuvaa myöskin au-
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tismikirjoa pitkään tutkinut Leneh Buckle (2017). Hän totesi Suomessa 18.11.2017 luen-

noidessaan, että autismikirjon henkilöt joutuvat hyvin usein hyväksikäytetyksi, muun mu-

assa taloudellisesti. Leneh Bucklen kotimaassa on Simon Baron-Cohenin johdolla tehty 

tutkimusta autismikirjon henkilöiden haavoittuvuudesta (Why are autistic people more 

vulnerable?)  

Kielenkehityksen vaikeudet                                                                                        

Vaikeudet ilmenevät esimerkiksi puutteina ymmärtää ilmausten tilanteeseen sidottuja, 

epäsuoria tai moniselitteisiä merkityksiä ja sanatonta viestintää. Autismikirjon henkilö 

saattaa tulkita toisen kasvonilmeitä ja kehonkieltä väärin - ja ylipäänsä kieltä väärin. 

Hän kaipaa suoraa puhetta, hienovaraiset vihjailut menevät täysin ”ohi”. Näin ollen on-

gelmia esiintyy vuorovaikutuksellisessa kielenkäytössä ja keskustelussa. Autismikirjon 

häiriötä potevilla esiintyy puheessaan joskus ekolaliaa (kaikupuhetta), juuttumista ja pit-

kiä yksinpuheluita. Erityisen vaikeaa on käyttää kieltä ryhmätilanteissa toisten kanssa. 

(Moilanen ym. 2012, 1453-62, Virta & Salakari. 2012, 30, Kerola ym. 2009, 316-322.) 

Hyvätasoiseen autismikirjoon kuuluvien kielelliset kyvyt ovat suhteellisen hyvin kehit-

tyneitä ja he puhuvat usein sujuvasti, kokonaisilla lauseilla tehden kielioppivirheitä vä-

hän tai ei lainkaan. Sanallisesti itseään hyvin ilmaisevien, älykkäiden henkilöiden autis-

mia voi olla hyvin vaikea tunnistaa (Ofonoff ym.  2008, 47).  Heillä kuitenkin ilmenee 

todennäköisesti vaikeuksia kielenkäytössä sosiaalisissa tilanteissa ajatusten ja informaa-

tion vaihtamiseksi muiden kanssa. (Ozonoff ym. 2008, 85.) Heillä on myös rajoittunut 

kyky puhua abstrakteisiin käsitteisiin liittyvistä asioista (esim. tukitoimi / palvelu yms.) 

(Ofonoff ym. 2008, 44).  

Keskustelu sisältää sääntöjä, joita me muut opimme luonnostaan. Näihin sääntöihin 

kuuluvat vuorottelu, riittävän informaation antaminen asian välittämiseksi, muttei liian 

vuolaasti, sekä relevantin tiedon antaminen ja aiheessa pysyminen. (Ozonoff ym. 2008, 

85) Vaikka puhuminen onnistuu, niin avun pyytäminen on monelle autismikirjon henki-

lölle jo lapsuudesta lähtien hyvin vaikeaa (Ozonoff ym. 2008, 159, Kerola ym. 2009, 

73, 125). Mikäli autismikirjon lapsi ei ymmärrä jotakin, hän ei todennäköisesti pyydä 

selvennystä asiaan. Ozonoffin ym. kirjan alussa kerrotaan lapsia kuvaavien autismipiir-

teiden pätevän myös nuoriin ja aikuisiin. (Ozonoff ym. 2008, 148). Tästä syystä samoja 

kuntoutuksellisia ideoita ja käytäntöjä voi soveltaa niin lapsiin kuin aikuisiinkin, sovel-

taen ne ikätason mukaiseksi (Kerola ym. 2009, 16).  
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Aistipoikkeavuudet                                                                                                      

Sensorinen integraatio on aivoissa tapahtuva prosessi, joka jäsentää kehosta ja ympäris-

töstä saatua aistitietoa tehden näin toiminnasta ja käyttäytymisestä tarkoituksenmukai-

sempaa. (Kerola ym. 2009, 97) Aistit ja niiden aivoille välittämä tieto ovat elintärkeitä 

selviytymisemme kannalta. Kuulo-, näkö-, haju-, maku- ja tuntoaistilla on tärkeät tehtä-

vät kullakin. Esimerkiksi haju- ja makuaisti auttavat, ettemme syö pilaantunutta ruokaa. 

Tuntoaistin myötä aistimme kivun ja hakeudumme tarvittaessa lääkäriin siinä vaiheessa, 

kun vaiva on vielä helposti hoidettavissa. Tuntoaistin myötä aistimme pakkasen ja pu-

keudumme sen mukaisesti. Aistit voivat ASD-henkilöllä olla ali- tai yliherkkiä. Vaikka 

autistinen henkilö olisi aisteiltaan erityisherkkä, esimerkiksi herkkä valolle ja äänille tai 

kosketukselle, hän ei silti välttämättä aisti kipua (Huttunen 2017). Kivun aistiminen 

olisi tärkeää eri sairauksien toteamiseksi ja oikea-aikaisen hoidon saamiseksi. 

Autismikirjon henkilöillä aistien kautta saatu tieto kehon toiminnoista tai ympäristöstä 

ei aina jäsenny normaalisti tai tieto jää epäselväksi (Kerola ym. 2009, 98, Partanen 

2010, 33-36). Heidän kykynsä havainnoida selkeästi kehoaan sekä ympäristöään saattaa 

olla aistipoikkeavuuksien vuoksi eriasteisesti heikentynyt. Autismikirjon häiriöissä sen-

soriset (= aisti) poikkeavuudet ovat yleisiä. Aistien ali- ja yliherkkyyttä esiintyy jopa 73 

%:lla diagnoosin saaneista. Hypo- ja hypersensitiivisyyttä ilmenee kaikkien aistien alu-

eilla. Autismikirjon henkilöllä tietyn aistin yli- tai aliherkkyys saattaa vaihdella, jopa sa-

man päivän kuluessakin. (Moilanen ym. 2012, 14, 53-62) Esimerkiksi janon ja nälän 

sekä kylläisyyden aistimus näyttää autismikirjon ihmisillä usein toimivan hyvin eri ta-

voin kuin muilla. Jotkut autismikirjon ihmiset eivät syö juuri mitään päiväkausiin tai  

valikoiva syöminen voi johtaa ravintoaineiden puutoksiin, toiset taas saattavat ahmia 

lempiherkkujaan aivan rajattomasti. Poikkeavat syömistottumukset mainitsee myös Nie-

minen von Wendt ym. (2005). Syömisen ongelmia, valikoivaa syömistä ja ruuansulatus-

kanavan oireita esiintyy hyvin yleisesti autismikirjon henkilöillä (mm. Puustinen 2014, 

14-15). Osalla heistä on laihuushäiriön oireita. On havaittu, että syömishäiriöpotilailla 

on verrokkeja useammin autismikirjon piirteitä (Koskentausta ym. 2018). ASD:hen liit-

tyy usein somaattisia terveysongelmia, esimerkiksi maha-suolikanavan ongelmat, kuten 

ummetus ja vatsakivut ovat tavallisia (Koskentausta ym. 2018). Ravitsemuksellisilla 

seikoilla on havaittu olevan vaikutuksia autismikirjon henkilöiden hyvinvointiin, tuntei-

den säätelyyn, käyttäytymiseen ja mielialaan (Ozonoff ym. 2008, 98). 

Henkilön aistipoikkeavuus voi olla luonteeltaan pysyvä tai aaltoilevasti muotoaan muut-

tava. (Kerola ym. 2009, 108.) Aistipoikkeavuutta ilmenee kaikkien aistien kohdalla, 
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mutta poikkeavuudet ovat hyvin yksilöllisiä. Aistipulmat vaikuttavat luonnollisesti 

myös oman toiminnan ohjaamiseen ja hidastavat siten erilaisten arkielämässä tarvitta-

vien taitojen oppimista. (Kerola ym. 2009, 100) 

Kontekstisokeus                                                                                                            

Autismikirjon henkilöt kärsivät edellä kuvattujen haasteiden vuoksi kontekstisokeudesta 

(Partanen 2010, 38-42), mikä tarkoittaa muun muassa puutteita tilannetajussa. He saat-

tavat ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan tilanteeseen nähden sopimattomalla tavalla. 

Heille tuottaa vaikeutta mukauttaa puhettaan eri tilanteisiin ja erilaisten kuulijoiden mu-

kaisesti. Heille voi tuottaa vaikeuksia ymmärtää, mitä puhutaan ja kenelle puhutaan. 

Kontekstisokeuden takia autismikirjon henkilö saatetaan ymmärtää väärin tai hänen pu-

heensa saattavat hämmentää ja tuntua loukkaaviltakin. (Kerola ym. 2009, 127.) Tilanne-

tajua tarvitaan siihen, että henkilö kykenee mukauttamaan joustavasti käytöksensä kul-

loisenkin tilanteen vaatimalla tavalla. Kontekstisokea tarvitsee tulkkia, joka sanallistaa, 

konkretisoi, antaa tarkat ohjeet ja mahdollisesti myös visualisoi sen, mitä itse ei hah-

mota. (Kerola ym. 2009, 127, Vermeulen 2001, 87) 

Tunne-elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet                                         

Autismikirjon tyypillisiin vaikeuksiin lukeutuu puutteet tunteiden tunnistamisessa ja ni-

meämisessä sekä tunteiden säätelyssä. (Kerola ym. 2009, 149-154) Niinpä useimmilla 

autismikirjon nuorilla aikuisilla on tunne-elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen vai-

keuksia. Moni on joutunut myös kiusatuksi erilaisuutensa vuoksi koulussa sekä sosiaali-

sessa mediassa (Ozonoff ym. 2008, 190; Autismi-lehti 2015:1, 39). Tunteet ohjaavat 

toimintaamme sosiaalisissa tilanteissa ja vaikuttavat siihen, miten tulkitsemme ympäris-

töämme ja sosiaalisia tilanteita. Autismikirjon psykiatrisiin liitännäisoireisiin liittyy 

tunne-elämän vaikeuksia (Virta & Salakari. 2012, 30). Autismikirjon häiriöihin liittyviä 

liitännäisdiagnooseja voivat olla käytöshäiriöt, aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, 

masennus ja / tai ahdistus (Ozonoff ym. 2008, 206).  

Nuoruudessa erilaiset mielenterveyshäiriöt ovat muutenkin yleisempiä kuin aikuisuu-

dessa. Nuorista noin 20 – 25 prosenttia kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä. (Mart-

tunen, Huurre, Strandholm ja Viialainen 2013, 10) Yleisimpiä näistä häiriöistä ovat 

mieliala-, ahdistuneisuus-, käytös- ja päihdehäiriöt. (Marttunen, Huurre, Strandholm ja 

Viialainen 2013, 10) Psykiatrinen komorbiditeetti on yleistä autismikirjon häiriöissä. Se 

tarkoittaa, että erilaisia liitännäissairauksia esiintyy autismikirjon häiriön ohella, joko 
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itsenäisinä sairauksinaan tai autismista aiheutuvina. Autismikirjon häiriön taustalla ole-

vat neurokognitiiviset erityisvaikeudet altistavat sekundäärisille mielenterveyden häiri-

öille (Ozonoff ym. 2008, 206; Autismi-ja aspergerliitto 2018). Koskentausta ym. (2018) 

toteavat, että erityisesti kuormittavat tilanteet ja elämänvaiheet altistavat psykoottisille 

häiriöille. Masennuksen, ahdistuksen ja muiden tunteiden ilmaiseminen on autismikir-

jon henkilölle usein vaikeaa. Heillä on usein heikko tuntuma omiin tunteisiinsa 

(Ozonoff ym. 2008, 46). Hyvätasoisen autismin yhteydessä esiintyy usein itsetuhoista 

käytöstä (Ozonoff ym. 2008, 46; Hirvikoski ym. 2016). 

Mikäli komorbiditeetti jää havaitsematta ja hoitamatta, se vaikuttaa toimintakykyä hei-

kentävästi (Ozonoff ym. 2008, 45). Vaikka henkilö ei ilmaisisi tunteitaan, lääkärit voi-

vat silti objektiivisesti (Koskentausta ym. 2018) havaita masennukseen viittaavia oireita, 

kuten esimerkiksi sosiaalista vetäytymistä, kiinnostuksen vähenemistä, unihäiriöitä, ruo-

kahalun muutoksia, mieluisista toiminnoista kieltäytymistä ja itsestä huolehtimisen 

heikkenemistä. (Koskentausta ym. 2018.) Näin ollen henkilön tilanteen arvioinnissa ob-

jektiivinen havainnointi oli jopa tärkeämpää kuin pelkän keskustelun perusteella muo-

dostettu arvio. 

Oheinen kuvio esittää komorbiditeettiä eli autismikirjon ohella tyypillisesti esiintyviä 

liitännäishäiriöitä (Partanen 2010, 20). 

 

Kuvio 2. Autismikirjon päällekkäisyys muiden häiriöiden kanssa (Partanen 2010, 20, al-

kuperäislähde: Ghaziuddin, 2005) 
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Autismikirjon häiriön ja ADHD:n komorbiditeettia on tutkinut muun muassa Sokolova 

ym. (2017). Heidän tutkimuksensä koskee vain pientä osaa yllä olevasta kuviosta, mutta 

joka tapauksessa käytettävissä on jo paljon tutkittua tietoa autismikirjoon liittyvistä lii-

tännäisoireista ja -sairauksista. On siis yleistä, että autismikirjon häiriön kanssa saman-

aikaisesti esiintyy jokin liitännäissairaus, kuten esimerkiksi ADHD. ASD:n ja ADHD / 

ADD-piirteiden esiintyminen samanaikaisesti vaikeuttaa Koskentaustan ym. (2018) mu-

kaan itsenäistä selviytymistä. Autismikirjon häiriöstä kärsivät ovat usein keskimääräistä 

stressiherkempiä (Huhtiniemi 2018; www.autismiliitto.fi). Heidän on vaikea ymmärtää 

ja ilmaista tunteitaan sekä tulkita toisten tunteita. Monille on vuosien varrella kehittynyt 

heikko itsetunto, jonka johdosta he ovat taipuvaisia tulkitsemaan tilanteita ja muiden 

tarkoitusperiä itselleen negatiivisella tavalla. Tällainen taipumus omalta osaltaan lisää 

stressiä ja heikentää itsetuntoa entisestään. (Virta & Salakari. 2012, 30-32, 67-75) Toi-

saalta jatkuvaa stressiä sisältyy luonnostaan jokapäiväiseen elämään, sillä elämä on tois-

tuvaa sopeutumisyritystä maailmaan, joka on suunniteltu neurotyypillisille. (Ozonoff 

ym. 2008, 206) 

Edellä kuvattujen moninaisten haasteiden vuoksi autismikirjon henkilöiden osalta on 

erityisen tärkeää, että Maslowin hierarkian alimman tason perustarpeet olisivat joka 

hetki mahdollisimman hyvin tyydytetty. Tämä on selvästi tärkeämpää kuin neurotyypil-

listen henkilöiden kohdalla. (Kalliomäki, Käyhkö, Mykkänen, Isolauri & Lähdesmäki 

2018; Huhtiniemi 2018; Haaste-hanke) Tästä viitteitä antaa myös lääkärilehdessä jul-

kaistu artikkeli otsikolla ”Suoli säätää päätä” (Kalliomäki ym. 2018). Artikkelissa tode-

taan, että suoli-aivoakselin toiminta on häiriintynyttä autismissa ja ADHD:ssa ja että ra-

vitsemussuositusten mukainen ravinto edistää suoli-aivoakselin normaalia toimintaa, 

millä on suoraan vaikutuksia myös työ- ja toimintakykyyn. On esitetty, että suolisto-oi-

reiden hoitaminen auttaisi mahdollisesti esiintyviin käytöshäiriöihin (mm. Puustinen 

2014, 14-15; Bjelogrlic-Laakso, 2015, 37-38). Kuviossa 3. on Maslowin tarvehierarki-

asta tarkoituksellisesti valittu hyvin pelkistetty versio korostamaan sitä, että alimman ta-

son tarpeiden täyttyminen parantaa autismikirjon henkilön terveyttä, hyvinvointia sekä 

työ- ja toimintakykyä (Kalliomäki ym. 2018; Huhtiniemi 2018; Haaste-hanke). Toki 

muut tasot ovat myös tärkeitä, mutta perustan on ensin oltava kunnossa, jotta ylemmälle 

tasolle päästään.  
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Kuvio 3. A.Maslow (1943)  (kuvio on alkuperäisestä pelkistetympi versio) 

 

3.2   Itsenäistyminen autismikirjon nuoren elämänvaiheena 

Nuoruudessa tehdään usein hyvin kauaskantoisia ja tulevaisuuden kannalta tärkeitä va-

lintoja. Nuoruus on siis äärimmäisen tärkeä elämänvaihe ja ikään kuin risteyskohta. 

Nuoruusiässä voi pilata tulevaisuutensa tuhoisinkin seurauksin tekemällä vääriä valin-

toja. (Marttunen 2013, 9, Hietala ym., 2010, 161). Onkin täysin yksilöllistä, miten täysi-

ikäisyys (myöhäisnuoruuden vaihe) nuoren elämässä toteutuu ja miten siihen liittyvät 

valinnat ja vastuunkanto onnistuvat (Hietala ym., 2010, 164). Nuorten itsenäistymisval-

miuksissa on suuria eroja. Etenkin nuoruusvaiheessa tarvitaan monenlaista tukea, toiset 

kaipaavat rohkaisua itsenäistymiseen, toiset taas suojelua vaaroilta. Samankin nuoren 

osalta tarpeet vaihtelevat suurestikin kehityksen eri vaiheissa. (Marttunen 2013, 9.)  

Nuoren itsenäistymisvalmiuksia voidaan THL:n mukaan hahmottaa itsenäistyvän nuo-

ren roolikartan avulla. Roolikarttaan on linkki muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen verkkosivuilla (www.thl.fi/lastensuojelun käsikirja). Nostan tämän esiin, 

koska autismikirjon nuoret eivät kehitykseltään aina vastaa kronologista ikäänsä, vaan 

kypsyvät muutaman vuoden hitaammin kuin neurotyypilliset ikätoverinsa (ks. esim. 

Vihreälehto; Kajaste 2012, 129; Partanen 2010, 121; Baron-Cohen 2008, 60) ja itsenäis-

tymisvaihe voi kestää pidempään. 

http://www.thl.fi/lastensuojelun
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Autismikirjon aiheuttamia oireita ja vaikeuksia on kuvattu edellä 3.1 -osassa. Autismi-

kirjon henkilöillä on paljon myös vahvuuksia, mutta tässä opinnäytetyössä keskitytään 

lähinnä tuen tarpeisiin, siksi vahvuudet jäävät tässä valitettavasti kokonaan huomioi-

matta. Autismikirjon aiheuttamat toimintarajoitteet muodostavat monenlaisia hidasteita 

ja esteitä tavanomaiselle itsenäistymiselle ja itsenäisyydelle. Vaikeudet eivät kuitenkaan 

saman tasoisesti koske kaikkia autismikirjon nuoria, sillä oireiden yksilöllinen vaihtelu 

on suurta. Joka tapauksessa tiedetään se, että autismikirjon nuoren integroituminen yh-

teiskuntaan on erityisen vaikeaa ilman tukea (Howlin ym. 2004). Nuoren toimintakyky 

ja työllistyminen riippuvat osittain tarjolla olevistaa tukitoimista ja palveluista (Kosken-

tausta, Koski & Tani 2018). Kognitiivisesti hyvätasoinen autismikirjon henkilö hyötyy 

todennäköisesti aikuisenakin päivästruktuurista, rutiineista ja tukikeskusteluista. Tehos-

tettua tukea tarvitaan elämän nivelvaiheissa, kuten lapsuudenkodista omilleen muuton ja 

työelämäsiirtymien yhteydessä. Tukea nuori tarvitsee usein arjen toimintakyvyn ja 

psyykkisen kuorman helpottamiseksi. (emt. 2018) Kognitiivisen ja sosiaalisen toiminta-

kyvyn erilaisuuden vuoksi ohjauksen tarve voi olla mittavaa. 

Oirekuvan yksilöllisestä vaihtelusta johtuen hyvinvoinnin vajeiden ja tuen tarpeiden 

tunnistaminen voi olla erittäin vaikeaa, sillä samallakin diagnoosilla oirekuva ja siten 

myös tuentarve voi olla hyvin erilainen. Tästä syystä yksilöllinen palvelutarpeen arvi-

ointi on ensiarvoisen tärkeää. Tuen tarvetta ei välttämättä havaitse pelkästään keskuste-

lemalla nuoren kanssa, sillä autismikirjon nuoren elämän haasteet näkyvät arjesta suo-

riutumisessa, eivät välttämättä nuoren puheessa. Nuoren käsitys omasta suoriutumises-

taan ei aina ole realistista (ks. Kallio-Laine & Pelkonen 2014, 46; Korhonen & Tani 

2016; Tuisku ym. 2012; Marttunen ym. 2013, 82, 116), koska ”neuropsykiatriset sai-

raudet heikentävät usein henkilön omaa kykyä arvioida toimintaansa ja pärjäämistään” 

(Juva 2013). Lisäksi autismikirjon henkilöiden aivot kehittyvät hitaammin, siksi he 

”kypsyvät hitaammin” ja heidän psyykkinen ikänsä on usein muutamia vuosia biolo-

gista ikää jäljessä, jopa 3-4 vuotta (ks. esim. Vihreälehto; Kajaste 2012, 129; Partanen 

2010, 121; Baron-Cohen 2008, 60). Nimenomaan itsenäistymisvaiheessa muutaman 

vuoden hitaammalla kypsymisellä on todella suuri merkitys arkisen suoriutumisen kan-

nalta. Hitaampi kypsyminen koskee myös älykkyydeltään normaalitasoisia autismikir-

jon henkilöitä (Baron-Cohen 2008, 60). Edellä mainituista syistä täsmällinen, kokonais-

valtainen ja moniammatillisesti tehty palvelutarpeen arviointi on korostuneen tärkeää 

juuri itsenäistymisvaiheessa oleville autismikirjon nuorille.  
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Autismikirjoon liittyy se, että erilaiset siirtymät ovat haasteellisia, ja siten myös it-

senäistyminen. (Ozonoff ym. 2008, 164, Kerola ym. 2009, 195-197) Siirtymiä nuoren 

elämänvaiheissa ovat esimerkiksi ala-asteelta yläasteelle siirtyminen, peruskoulusta am-

mattikouluun siirtyminen ja taas ammattikoulusta työelämään sekä lapsuudenkodista 

omaan kotiin. Siirtymiä ovat myös eri tukitoimista toisiin siirtymiset. Nuorella voi olla 

vaikeuksia myös siirtymisessä opettajalta toiselle ja heidän yksilöllisten odotusten ja 

standardien ymmärtämisessä (Ozonoff ym. 2008, 164). 

Autismikirjon henkilöiden kyvyt ja vaikeudet vaihtelevat huomattavan paljon ja heidän 

kuntoutuksen ja palvelujen tarpeensa on laaja ja yksilöllinen. (Castrén & Kylliäinen 

2013, 569-574). Ongelmat lisääntyvät usein juuri nuoruusvaiheessa, jolloin itseohjautu-

vuuden ja elämänhallinnan vaatimukset kasvavat. Täysi-ikäisen odotetaan suoriutuvan 

myös erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa itsenäisesti. Tuen tarve itsenäistymisessä ja ko-

toa irtautumisessa on suurempaa verrattuna neurotyypillisiin nuoriin. (Kallio-Laine & 

Pelkonen 2014, 8.) Toimintarajoitteet haittaavat merkittävästi sekä henkilön sosiaalista 

sopeutumista, että arki- ja työelämässä suoriutumista (Kerola ym. 2009, 191). Ozonoff 

ym. (2008, 197) kokemusten mukaan jatkuva tuki on tarpeen monille hyvätasoisen au-

tismikirjon henkilöille koko elämän ajan. 

Pelkkä vanhemman / vanhempien tuki ei välttämättä ole riittävää itsenäistymisvaiheessa 

olevalle nuorelle, vaikka valtavan iso osa vanhemmista auttaa autismikirjon häiriön 

omaavaa aikuista lastaan. Autismiliiton lehdessä (4/2016, 29) kuvatun selvityksen mu-

kaan lähes 90 prosenttia autismikirjon aikuisista koki tarvitsevansa tukihenkilöä tai hen-

kilökohtaista avustajaa. Heistä vain noin 40 prosentilla oli sellainen. Valtaosa tukeutuu 

apua tarvitessaan läheisiinsä. Suurin osa kyselyyn vastanneista läheisistä koki psyykkistä 

ja sosiaalista kuormitusta ollessaan vastuussa läheisensä hyvinvoinnin turvaamisesta. 

(Autismi-lehti 4/2016, 29). 

Moni autismikirjon nuori tarvitsee neuropsykologista valmennusta tai vastaavaa muuta 

tukea selviytyäkseen tavallisen arkielämän vaatimuksista ja nuoren elämän edellyttä-

mistä siirtymistä. Kallio-Laine ja Pelkonen (2014, 42-46) kuvaavat ne keskeiset asiat ja 

taidot, jotka itsenäistyvän autismikirjon nuoren tukemisessa / valmennuksessa tulisi 

huomioida. Näitä ovat arjessa selviytymisen taitojen harjoittaminen, sosiaalisten taitojen 

harjoittaminen ja vahvistaminen sekä lähiverkoston ohjaus. Tämän lisäksi opiskelu- ja / 

tai työelämävalmiuksien harjoittaminen sekä ammatillisten suunnitelmien selkiyttämi-

nen ovat usein niitä asioita, joihin nuori tarvitsee tukea. Hyvätasoisten autismikirjon 
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nuorten osalta on huomattu, että heillä on vaikeuksia itsestään, terveydestään ja ravitse-

muksestaan huolehtimisessa (ks. myös Lämsä ym. 2016, 5; Ozonoff 2008, 213). Vai-

keuksiin vaikuttavat omalta osaltaan erilaiset motivaatioon liittyvät seikat. Nuori ei mo-

tivoidu tekemään asioita, joista hän jo ennalta tietää, ettei hänellä toimintarajoitteensa 

vuoksi ole edellytyksiä suoriutua niistä. Nuori on oppinut välttelemään epäonnistumisen 

kokemuksia. Tästä syystä raja kuntoutujan motivaation herättelyn ja kuntoutukseen pai-

nostamisen välillä voi olla häilyvä (Lämsä ym. 2017, 21). Itsestä huolehtimiseen vaikut-

tavat selvästi myös adaptiivisen toimintakyvyn haasteet. Moni hyvätasoinen autismi-

diagnoosin saaneista kokevat elämänlaatunsa huonoksi, myös he, joiden älyk-

kyysosamäärä on normaali. He ovat usein huomattavan epäedullisessa asemassa mitä 

tulee työnsaantiin, psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja elämän-

laatuun (Kieseppä 2016; Howlin & Moss, 2012). 

Erilaiset asiointeihin liittyvät taidot (TE-toimisto, Kela, verotoimisto jne.) eivät välttä-

mättä ole iänmukaisella tasolla. ”Oma väylä”-hankkeessa kehitetty kuntoutusmalli kes-

kittyy muun muassa edellä mainittujen taitojen edistämiseen ja valmennukseen. Hank-

keen kehittämissuunnitelmaa lukiessa saa täsmällisen kuvan siitä, missä asioissa autis-

mikirjon nuoret aikuiset tarvitsevat tukea. (Kallio-Laine & Pelkonen 2014, 42-46.) Asia 

on täten jo selvitetty ja tiedossa, ainakin aspergerin ja adhd / add:n kannalta. ”Oma väy-

län” kohderyhmään ei siis selkeästi lukeudu esimerkiksi epätyypillinen autismi (”Oma 

väylä”-hankeraporteissa rajaus on: asperger ja adhd/add), eli epätyypillinen autismi-

diagnoosilla nuoresta saattaa tulla sote- ja kuntoutuspalveluissa väliinputoaja. Epäsel-

vyyttä näyttäisi olevan siitä, mille sosiaali- ja terveydenhuollon tai kuntoutuksen sekto-

rille vastuu näistä nuorista kuuluisi. Mikä olisi oikea vastuutaho silloin, jos tuen tarve ei 

kuntoutustoimenpiteiden avulla katoakaan? Julkisessa keskustelussa tunnemme lahjak-

kaat autismikirjon henkilöt ja janan toisessa päässä olevat, eli vaikeasti autistiset, mutta 

tunnemmeko riittävän hyvin hyvätasoista autismia?       

Neurologisista erityisvaikeuksista kärsivien tukitoimet ja palvelut ovat hajautuneet mo-

nelle eri toimijalle. Kuntoutusportin sivustolla (kuntoutusportti.fi) esitellään lyhyesti 

julkisen sektorin eri toimijoiden vastuita kuntoutuksessa seuraavalla tavalla: 

“Terveydenhuollon kuntoutusvastuu 

Kuntien velvollisuutena on järjestää asukkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen 

palvelut osana kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettua sai-

raanhoitoa 
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Sosiaalihuollon kuntoutusvastuu 

Kuntien sosiaalihuollon ja vammaispalvelujen avulla tuetaan henkilöitä, perheitä 

tai yhteisöjä, joilla on turvattomuutta tai toimintakyvyn ongelmia, vammaisia, ke-

hitysvammaisia, vajaakuntoisia, päihdeongelmaisia ja vanhuksia. 

Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, 

joilla on sairauden tai vamman aiheuttama työkyvyttömyyden uhka tai työkyky 

oleellisesti heikentynyt, vaikeavammaiset alle 65-vuotiaat ja muu kuntoutustar-

peessa oleva työikäinen väestö.”   

 

Tarpeenmukaisten arjessa suoriutumista edistävien tukitoimien ja palvelujen järjestä-

misvastuu kuuluu yleensä sosiaalihuollolle, mutta myös terveydenhuollon ja Kelan jär-

jestämään kuntoutukseen sisältyy usein arjen suoriutumista edistäviä elementtejä. 

                                                                                        

3.4   Erityisen tuen tarpeessa olevia nuoria 

 

Autismikirjon häiriö ei ole selkeä, tiettyyn määritelmään tai tietylle sote- / kuntoutuksen 

sektorille taipuva, joten myös tuen tarpeen arviointi sekä tukemisen keinoista päättäminen 

edellyttää usein moniammatillista harkintaa. Kaikilla autismikirjon nuorilla ei välttämättä 

ole sosiaalihuollon tarvetta, mutta itsenäistymisvaiheessa suurella osalla on tuen tarvetta 

enemmän kuin neurotyypillisillä ikätovereillaan (Kallio-Laine & Pelkonen 2014, 6).  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (thl.fi) määritelmän mukaan sosiaalihuoltolain mai-

nitsema ”erityistä tukea tarvitseva” on henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea tai 

saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 3§). 

Tämä viittaa pikemmin yksilön vaikeuteen, ei niinkään palvelujärjestelmästä johtuviin 

haasteisiin. Autismikirjon kohdalla tosin haastetta on usein molemmissa. On hyvin vah-

vaa näyttöä siitä, että neuropsykiatrisia oireita omaavien on vaikea saada tarvitsemiaan 

sosiaali- ja terveyspalveluita (Loippo 2016, Sandberg 2016, Lämsä ym. 2015). Jopa kes-

kussairaalan on joskus mahdotonta löytää potilasta uloskirjoitettaessa jatkohoidon ja kun-

toutuksen vastuutahoa. Korhonen & Tani (2016) kuvaavat artikkelissaan neuropsykiatri-

sen henkilön hoitopolun lapsuudesta nuoreksi aikuiseksi saakka ja toteavat, että: ”Kun-

toutuksen seurannan ja jatkohoidon järjestämiseksi yliopistosairaalasta otettiin toistu-

vasti yhteyttä potilaan kotikunnan psykiatrian poliklinikkaan ja vammaispalveluihin il-

man, että selvyyttä kuntoutuksen vastuutahosta saatiin.”  Saman huomion ovat tehneet 

myös Lämsä ym. (2015, 70) todeten, että ”erikoissairaanhoidossa on monessa paikassa 
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huoli kuntoutuksen ja seurannan toteutumisesta kuntatasolla, eikä neuropsykiatrisesti oi-

reilevia nuoria aina pystytä palauttamaan perustason vastuulle”.  

 

On ilmeistä, että autismikirjon nuorista moni lukeutuu erityisen tuen tarpeessa oleviin. 

Sosiaalihuoltolaki yleislakina on ensisijainen heidän sosiaalihuollon palvelutarpeen arvi-

ointia ja tukitoimien suunnittelua ohjaava laki. Sosiaalihuoltolaissa on säädetty myös eri-

tyistä tukea tarvitsevista asiakkaista ja sosiaalipalveluista, joilla turvataan ihmisten vält-

tämätön huolenpito, toimeentulo sekä terveys ja kehitys. (Autio & Niemelä 2017, 279.)  

Sosiaali- ja terveydenhuollolla on käytettävissään monia hyviä menetelmiä ja mittareita 

asiakkaiden toimintakyvyn ja arkisuoriutumisen selvittämiseksi (ks. esim. Kallio-Laine 

& Pelkonen 2014, 28-29; Paasio 2017, 410-412). Sosiaalihuollolla on mahdollisuus li-

säksi hyödyntää esimerkiksi parin kuukauden mittaista asumisvalmennusta, jossa asiak-

kaan arjen taidoista ja suoriutumisesta saadaan selkeä käsitys (mm. tämän opinnäytetyön 

empiirisen aineiston mukaan asumisvalmennus on keino tuen tarpeen arvioimiseksi). 

 

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä 

vastaa virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä (Sosiaalihuoltolaki 36 §, 5 mom).   Hänen 

tulee arvioinnissaan huomioida myös asiakkaan mahdollinen kuntoutuksen tarve. Sosiaa-

lihuoltolaissa mainittu ”erityinen tuki” tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaalle ni-

metään omatyöntekijä, joka on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä. Erityinen tuki tarkoit-

taa myös sitä, että asiakkaalle laaditaan asiakassuunnitelma. Aikuissosiaalityön asiakas-

suunnitelma laaditaan asiakkaalle, mikäli hän ei ole oikeutettu aktivointi- tai kotoutumis-

suunnitelmaan. Tavoitteena on minimoida päällekkäistä työtä ja kirjaamista, jolloin asi-

akkaalla on vain yksi voimassa oleva aikuissosiaalityön suunnitelma. (Miettinen & Röp-

pänen 2011, 11.) Sosiaalihuollon asiakkaalle laaditaan siis joko asiakassuunnitelma, ak-

tivointisuunnitelma tai palvelusuunnitelma. Palvelun järjestäjän vastuulla on palvelu-

suunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuraaminen ja arvioiminen (Miettinen & Röp-

pänen 2011, 11.) 

 

 

3.5   Sosiaalityön vaiheet ja erityistä tukea tarvitsevan henkilön huomiointi 

 

Sosiaalihuoltolaki (817/2015) korostaa asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisyä, varhaista tu-

kea ja hyvinvoinnin edistämistä. Sote-uudistuksessa koko palvelujärjestelmältä edellyte-
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tään sitoutumista asiakaslähtöisyyteen (asiakkaan tarpeet keskiössä, asiakkaan valinnan-

vapaus, asiakkaan osallistuminen, integraatio, inkluusio). Sosiaalityöllä on merkittävä 

rooli nuorten aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluihin ohjautumisen kannalta. Sosiaali-

työn yhtenä keskeisenä tehtävänä on toimia koko palveluverkostoa koordinoivana ja eri 

palveluihin ohjaavana tahona (Saikkonen ym. 2015, 41). Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksen verkkosivujen mukaan erityistä tukea tarvitsevat henkilöt on huomioitava erityi-

sesti seuraavissa sosiaalihuoltolain kuvaamissa sosiaalityön vaiheissa: 

 asiakkaan edun määrittelemisessä (4 §), 

 neuvonnassa ja ohjauksessa (6 §), 

 erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraamisessa ja edistämisessä 

(8 §), 

 palvelutarpeen arvioinnissa (36 §), 

 nimettäessä omatyöntekijää  (42§), 

 hoidon ja huolenpidon turvaavia päätöksiä tehtäessä (46 §).   

(Vammaispalvelujen käsikirja, THL verkkosivut) 

 

Lakia soveltaessaan työntekijä tekee yksilökohtaisen arvion henkilön erityisen tuen tar-

peesta. Viranhaltijalla, joka arvioi erityistä tukea tarvitsevan henkilön palvelutarvetta, on 

oltava sosiaalityöntekijän pätevyys.  Sosiaalityöntekijä tekee tarpeen mukaan yhteistyötä 

esimerkiksi sosiaaliohjaajan tai kuntoutusohjaajan kanssa. Sosiaalihuollon viranhaltijan  

on huolehdittava siitä, että arvioinnissa on käytettävissä asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin 

nähden riittävästi asiantuntemusta ja osaamista. (Vammaispalvelujen käsikirja, THL 

verkkosivut.)  

 

Sosiaaliasiamies Satu Loipon mukaan sekä sosiaalihuoltolaki että terveydenhuoltolaki si-

sältävät kumpikin useita sellaisia säädöksiä, joilla velvoitetaan eri ammattilaiset sellai-

seen yhteistyöhön, jota tehtävien asianmukainen hoitaminen ja asiakkaiden sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tarve edellyttävät. Sosiaaliasiamiehen vuotta 2016 koskevan selvityk-

sen (Loippo 2016, 10) mukaan ”yhteistyömuodot hakevat yhä monelta osin paikkaansa, 

mikä voi tosiasiassa estää tai rajoittaa asiakkaiden ja potilaiden riittävien ja oikea-ai-

kaisten palveluiden saantia”. Selvityksessään Loippo käytti esimerkkinä yhteistyön su-

jumattomuudesta aikuisen ADHD-diagnoosin saaneen henkilön tapausta. (Loippo 2016, 

10-11) Myös tätä aiempien vuosien sosiaaliasiamiehen selvityksistä on luettavissa, että 

nimenomaan neuropsykiatrisia oireita potevat henkilöt jäävät ilman tarvitsemiaan palve-

luita ja tukitoimia, jolloin heidän kyvyt saattavat valua hukkaan. (Lämsä ym. 2014; 

Loippo 2011, 17-18; Loippo 2015, 30-33, 40.) Saman havainnon on tehnyt Erja Sandberg 
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väitöskirjassaan (Sandberg 2016, 26, 131) todeten muun muassa, että ADHD-oireiset 

henkilöt, joilla on merkittäviä toimintakyvyn alenemia, eivät pysty hakeutumaan tarvit-

semiensa tukitoimien piiriin. Neurologisten vammaisjärjestöjen jäsenkyselyn tulokset 

(Autismi-lehti 2/2015, 22) kertovat lisäksi palvelu- ja kuntoutussuunnitelmissa olevan 

vakavia puutteita. Tulosten mukaan suunnitelmien tekoa ja toteutusta ei valvo kunnolla 

kukaan. (Edellä mainittuun kyselyyn osallistui 697 neurologisten vammaisjärjestöjen jä-

sentä. Kyseessä olevaan järjestöön kuuluu muitakin neurologisia vammaisryhmiä kuin 

Autismi- ja aspergerliitto tai Adhd-liitto.) Palvelusuunnitelmien ja kuntoutussuunnitel-

mien puutteiden korjaamiseksi asiaa käsiteltiin eduskunnan kansalaisinfossa 11.3.2015, 

jossa paneelikeskustelijoina oli kansanedustajia, muun muassa Pirkko Mattila (ps). En 

tämän opinnäytetyön puitteissa selvitä, onko asiassa tapahtunut muutosta myönteisem-

pään suuntaan. Vain empiirisen aineiston (koskee ainoastaan sosiaalialaa) tulosten poh-

jalta voi ehkä saada joitakin viitteitä nykyhetken tilanteesta.  

 

Monet sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ovat varsin tietoisia siitä, että on olemassa 

tällainen väliinputoaja-asiakasryhmä: autismikirjon nuoret aikuiset. Tämä tuli selvästi 

myös tutkimusaineistossani esille. Sosiaalihuoltolain mukaan palveluja annettaessa ja 

niitä kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien henki- 

löiden tarpeisiin ja toivomuksiin (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 2 luku 8§). Lisäksi laissa 

todetaan, että palveluja annettaessa ja niitä kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huo-

miota nimenomaan lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin.  

 

Noora Törnqvist toteaa 2018 valmistuneessa aikuissosiaalityötä ja ”erityisen tuen tar-

peessa olevia” asiakkaita koskevassa gradussaan, että erityistä tukea tarvitsevien asiak-

kaiden tunnistamisessa on ensisijaisen tärkeää huolellisesti dokumentoitu tilannearvio. 

Dokumentointia ohjaavat käytössä olevat tietojärjestelmät. Törnqvist (2018, 67) toteaa, 

että hänen tutkimansa tilannearviot eivät sisältäneet kaikkia lain määrittelemiä palvelu-

tarpeen arvioinnin kohtia. Lisäksi hän toi esiin vakavia puutteita tämänhetkisessä Helsin-

gin aikuissosiaalityön käyttämässä sähköisessä asiakastietojärjestelmässä. (Eri kaupun-

geilla voi olla erilaisia tietojärjestelmiä, samoin sosiaalihuollon eri sektoreilla erilaisia.) 

Törnqvistin (2018, 68) mukaan erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisessa ja 

ohjautumisessa sosiaalihuoltoon on ollut haasteita jo pidemmän aikaa.  
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4 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

4.1   Palvelutarpeen arviointi osana palveluohjauksen työorientaatiota  

 

Palveluohjaus on sosiaalityön ydintä, työn keskeinen osaamisala (Hänninen 2007). Pal-

veluohjaus on prosessinomaista toimintaa, joka alkaa lähtötilanteen kartoituksella ja 

palvelutarpeen arvioinnilla. Sosiaalityön prosesseissa lähtötilanteen kartoitus ja palvelu-

tarpeen arviointi ovat olennainen osa ammatillisen työn perusosaamista (Kananoja ym. 

2017, 190). Suunnitelmallinen sosiaalityö ja palveluohjaus alkavat palvelutarpeen arvi-

oinnilla. Palveluohjauksella tarkoitetaan niitä toimintoja, joilla asiakkaan ja viranomai-

sia edustavan palveluohjaajan yhteistyötä suunnitellaan, organisoidaan, yhteensovite-

taan, ja joilla arvioidaan palveluja, joita asiakas tai hänen perheensä tarvitsevat nykyi-

sessä tilanteessaan elämänhallintansa tueksi (Pietiläinen & Seppälä 2003). 

Palveluohjausta tarvitaan Hännisen (2007) mukaan muun muassa siksi, että useita eri 

palveluja ja tukia tarvitsevat asiakkaat saisivat räätälöityjä palveluja ”yhdeltä luukulta”. 

Palvelujärjestelmän pirstaleisuuden ja sektorikeskeisyyden haittoja on Hännisen (2007) 

mukaan jo pitkään yritetty lieventää palveluohjausta kehittämällä. Hänninen (2007, 17) 

kuvaa palveluohjaus-käsitteen kolmitasoisena mallina (kuvio 4.). 

 

Kuvio 4. Kolmitasoinen neuvonta- ja palveluohjausmalli. (Hänninen 2007, 17) 
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Malli käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut perustason palveluista erityistason 

palveluihin. Näissä palveluissa toimivien työntekijöiden koulutus- ja osaamisperusteista 

työnjakoa on mahdollista tarkastella palveluohjausmallin tasojen mukaisesti. Myös nou-

datettavaa lainsäädäntöä on mahdollista tarkastella mallin tasojen mukaisesti. Kolmion 

kärjessä noudatetaan yleensä erityislakeja. (ks. Moilanen 2018, 95-96.) 

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkisten ja yksityisten toimijoiden lisäksi palveluita tuot-

tavat erilaiset kolmannen sektorin toimijat, esimerkiksi järjestöt. Kun autismikirjon 

nuorten palveluita kuvataan kuvio 4:ssa esitetyn mallin kautta, autismikirjon häiriöiden 

diagnosointi ja kuntoutuksen suunnittelu sekä osittain sen toteutuskin kuuluvat tavalli-

sesti erikoissairaanhoidon vastuulle eli kuvion kärkeen, jatkohoidon on yleensä tarkoi-

tus toteutua perustason palveluissa, mikäli mahdollista.  

Autismikirjon ollessa kyseessä, en osaa antaa vastaavaa tietoa sosiaalihuollon osalta 

siitä, mitä tehdään perustason sosiaalipalveluissa ja mitä erityistasolla tai miten asiakas 

pääsisi erityistason sosiaalipalvelujen piiriin. Käytännöt sote-palveluiden järjestämi-

sessä voivat vaihdella riippuen siitä, millaista osaamista eri kaupungeista löytyy. Sosiaa-

lihuollon puolella perustason ja erityistason vastuu voi myös vaihdella riippuen kaupun-

kien erilaisista palvelujen organisointikäytännöistä. Oikeanlaisten ja oikea-aikaisten so-

siaali- terveys- ja kuntoutuspalvelujen järjestäminen autismikirjon nuorille aikuisille on 

ollut haasteellista (Loippo 2016). Tähän haasteeseen vastaa omalta osaltaan myös Kelan 

”Oma väylä”-hanke (http://www.kela.fi/omavayla). 

Kelan ”Oma väylä”-hankkeessa on kehitetty kuntoutuspalveluita neuropsykiatrisesti oi-

reileville nuorille aikuisille. Hankkeen kehittämissuunnitelman kirjoittajien Kallio-Lai-

neen ja Pelkosen (2014, 5) mukaan sosiaali-, terveys-, koulutus- ja työllisyyspalveluja 

koskeva tutkimustieto on osoittanut, että ”syrjäytymisen ehkäisyssä päästään parhaisiin 

tuloksiin yhdistämällä eri palveluja ja toteuttamalla niitä samanaikaisesti”. Olemassa 

olevien palveluiden tunteminen edellyttää heidän mukaansa työntekijöiltä vahvaa osaa-

mista ja kykyä yhdistellä eri palveluita saumattomaksi prosessiksi asiakkaan yksilöllisten 

tarpeiden mukaisesti. Kallio-Laine ja Pelkonen (2014, 5) toteavat, että nuorille satunnai-

sesti tarjottavat yksittäiset palvelut johtavat harvoin syrjäytymiskierteestä ulospääsyyn. 

 

Kallio-Laine ja Pelkonen (2014, 5) viittaavat Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkai-

suun (1/2013 Osatyökykyiset työssä STM 2013:29), jossa suositellaan, että elämän nivel-
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vaiheiden tuen ja ohjauksen tulisi olla lakisääteistä. Nivelvaiheisiin liittyvä tuen tarve ko-

rostuu erityisesti nuorilla, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö. Ilman nivelvai-

heiden tukea ja kuntoutusta neuropsykiatisten häiriöiden on todettu altistavan nuoria ai-

kuisia psyykkisille oireille, opintojen keskeytämiseen sekä heikkoon menestymiseen työ-

elämässä. (Kallio-Laine & Pelkonen 2014, 6.) Käytännössä usein on ollut niin, että mikäli 

henkilöllä ei ole diagnosoitu autismikirjon häiriön lisäksi kehitysvammaa, nämä nuoret 

ovat usein jääneet ilman tarpeenmukaisia arjen tukitoimia (Koskentausta ym. 2018).  

 

Palveluohjaus on todettu hyödylliseksi erityisesti silloin, kun asiakkaalla on pitkäaikainen 

ja monimuotoinen palvelutarve (thl.fi). Tuija Nummelan (2011, 142-143) mukaan mo-

nenlaista tukea tarvitsevat asiakkaat hyötyvät yksilökohtaisesta palveluohjauksesta.     

Ala-Nikkola ja Valokivi (1997, 88-89) näkevät palveluohjauksen hyödylliseksi erilaisissa 

elämän muutostilanteissa, kuten esimerkiksi erityisen tuen tarpeessa olevan henkilön it-

senäistymisen vaiheessa tai erilaisissa elämän kriisivaiheissa. He toteavat lisäksi, että he, 

jotka ovat erityishuolto-ohjelman piirissä, ovat varsin hyvin palvelujen ja seurannan pii-

rissä. Palvelujen ulkopuolelle jäävät he, joille erityishuolto-ohjelmaa ei ole laadittu (Ala-

Nikkola ja Valokivi (1997, 88-89). Erityishuolto-ohjelman laadinta ei Terveyden- ja hy-

vinvoinnin laitoksen mukaan edellytä kehitysvammadiagnoosia (thl.fi). Silti monessa 

kunnassa yhä edelleen edellytetään kehitysvammadiagnoosia erityishuolto-ohjelman laa-

timiseksi. Tämä osaltaan aiheuttaa ASD-nuorten väliinputoajuutta. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelyssä (www.thl.fi) ”palveluohjaukseen 

kuuluu muun muassa asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen peruskartoitus ja konkreet-

tisten tukitoimien ja palvelujen yhdistäminen. Tukitoimina voidaan käyttää esimerkiksi 

kuntoutus- ja työkyvyn selvitystä, terveystarkastuksia tai tuettua työllistämistä”. THL:n 

mukaan palveluohjaus on tärkeää erilaisissa muutos- ja siirtymävaiheessa.  

Sosiaalityön osaamisella ja palveluohjauksella on erittäin tärkeä rooli tämän opinnäyte-

työn kohderyhmän monialaisiin tarpeisiin vastatessa. Palveluohjaukselle on yritetty löy-

tää yhteisesti hyväksyttyä kattavaa määritelmää jo vuosien ajan. (Hänninen 2007, 13). 

Käsitteen selkiytymättömyys johtuu Suomisen (2010,11) mukaan siitä, että palveluoh-

jaus on hyvin moniulotteista toimintaa, jolloin se ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä. 

Käsite määrittyy eri tavoin riippuen, minkä asiakasryhmän palveluohjauksesta on kyse 

ja mitkä osa-alueet kunkin asiakasryhmän kanssa toimiessa painottuvat. (Suominen & 

Tuominen 2007, 13; Hänninen 2007, 13) 

http://www.thl.fi/
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Palveluohjaus-käsitettä on siten käytetty eri yhteyksissä tarkoittaen hieman eri asiaa. 

Edellä mainituista syistä palveluohjaus on käsitteenä yhä jäsentymätön, eikä palveluoh-

jaukselle ole löydettävissä yhteisesti hyväksyttyä selkeää määritelmää. Palveluohjauk-

sen tarve sen sijaan on tunnustettu johtuen hajanaisen ja sektorikeskeisen palvelujärjes-

telmän aiheuttamista ongelmista ja haitoista. Palveluohjauksesta on esitetty paljon mää-

ritelmiä, eikä niitä kaikkia ole tarkoituksenmukaista käydä tässä läpi. Seuraavaksi esitte-

len hyvin lyhyesti muutamia poimintoja määrittelyn eri näkökulmista. 

Palveluohjaus voidaan nähdä ikään kuin siltana asiakkaan tarpeiden ja palveluntuotta-

jien mahdollisuuksien välillä (Suominen & Tuominen 2007, 14; Perttula 2003, 60). Kun 

työn sisältöä kuvataan ohjauksen, neuvonnan ja järjestämisen käsittein, tällöin Juhilan 

(2008, 24) mukaan on kyse palveluohjauksesta. Palveluohjaus on usein haluttu ymmär-

tää jonkinlaisena ”tekniikkana”, jossa palveluohjaaja kokoaa valmiista tarjonnasta asi-

akkaalle sopivan palvelukokonaisuuden. Tällöin palveluohjaus ymmärretään lähinnä 

erilaisista julkisen sektorin palveluista ja etuuksista tiedottamisena ja niiden yhteenso-

vittamisena asiakkaan tarpeisiin. Palveluohjaus-käsitettä käytetäänkin arkikielessä mo-

nesti aika kapeassa merkityksessä, kun tarkoitetaan palveluneuvontaa ja palveluihin oh-

jaamista (Koivula 2004, 27). Joissain määrittelyissä korostetaan palveluohjaajan roolia 

palveluiden organisoinnissa ja koordinoinnissa (Juhila 2008, 45). Mönkkönen (2007, 5) 

taas on sitä mieltä, että palveluohjauksen näkeminen pelkästään toimintana, jossa palve-

luohjaaja toimii asiakkaan palveluverkoston yhteen sovittajana, on hyvin kapeakatsei-

nen näkemys palveluohjauksesta. 

Joidenkin määritelmien keskiöön nousee asiakkaan ja työntekijän välinen suhde. Palve-

luohjaus-käsite saa erilaista sisältöä riippuen siitä, mitä painotetaan. Suomisen ja Tuo-

misen (2007, 13) mukaan ”palveluohjaus perustuu asiakkaan todelliseen kohtaamiseen 

ja hänen mahdollisimman itsenäisen elämänsä tukemiseen”. Suomen Palveluohjausyh-

distys ry (SPO ry) korostaa myös työntekijän ja asiakkaan välisen suhteen merkitystä. 

Yhdistyksen mukaan kontakti, kohtaaminen ja luottamus ovat asiakkaan ja palveluoh-

jaajan suhteessa keskeisiä tekijöitä. Niiden kautta on mahdollista tutustua asiakkaan elä-

mään ja arkeen sekä saada tärkeää tietoa hänen voimavaroistaan, vahvuuksistaan ja ta-

voitteistaan. Luottamuksellinen suhde nähdään palveluohjauksen onnistumisen edelly-

tykseksi ja samalla se muodostaa hyvän pohjan asiakkaan sitoutumiselle toimimaan yh-

dessä määriteltyjen tavoitteiden suuntaisesti. 
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Palveluohjauksesta on esitetty myös määritelmiä, joissa yhdistyvät molemmat edellä 

mainitut osa-alueet. Palveluohjaus on sekä palveluiden yhteensovittamista organisaa-

tioiden tasolla (service coordination) että asiakkaan kanssa tehtävän työn menetelmä 

(case management), näin asian näkevät Pietiläinen ja Seppälä (2003, 11). Myös THL:n 

verkkosivujen (2018) määritelmässä yhdistyvät nuo molemmat palveluohjauksen osa-

alueet.  

Ala-Nikkola ja Sipilä (1996, 16) ovat määritelleet ”case managementin” prosessiksi, 

jonka tarkoitus on saada selville ihmisen yksilölliset palvelutarpeet ja löytää tarpeisiin 

parhaiten sopivat palvelut.  Keskeistä prosessissa on tietylle työntekijälle keskitetty vas-

tuullinen palveluiden koordinointi, jota toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Ala-Nik-

kola ja Sipilä (1997) ovat suomentaneet ”case managementin” käsitteellä ”yksilökohtai-

nen palveluohjaus”, joka tarkoittaa erityistä sosiaalityön työmenetelmää. Suomessa case 

management on kuitenkin vakiintunut käyttöön puhuttaessa sekä yksilökohtaisesta pal-

veluohjauksesta että yksinkertaisesti palveluohjauksesta. (Ojala & Nurmi-Koikkalainen, 

2008). Teoreettisesti palveluohjauskäsitteellä (case management) tarkoitetaan hyvin eri-

laisia toimintoja ja rooleja riippuen toimintaympäristöstä ja asiakasryhmästä. 

Palveluohjauksen käsite (Case management) on tullut Suomeen Yhdysvalloista 1900 – 

luvulla. Jo tuolloin palveluohjaus liitettiin asiakkaan etujen puolustamiseen ja asianajoon. 

Palveluohjauksen periaatteina nähtiin Yhdysvalloissa tehokkuus ja tuottavuus palvelujen 

rahoittajille, mutta myös oikeudenmukaisuus ja tarpeita vastaavat palvelut asiakkaille. 

(Hänninen 2007, 11; Helminen 2015, 33.)    

Sosiaalityön käsikirjan mukaan palvelutarpeen arviointi työtapana edellyttää vammais-

sosiaalityöltä yksilökohtaista palveluohjausta (Autio & Niemelä 2017, 283), eli Hänni-

sen (2007) kolmitasoisen mallin ylimmän tason mukaista työskentelyä. Samaisen sosi-

aalityön käsikirjan aikuissosiaalityötä käsittelevä luku ei samassa määrin korosta yksilö-

kohtaista palveluohjausta tai edes palvelutarpeen arviointia, tosin palvelutarpeen arvi-

ointia käsitellään kyllä tarkemmin ”Yleiset lähtökohdat sosiaalialalla”- luvun ”Sosiaali-

työ prosessina”- kohdassa (Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2017, 190).  

Blomgren ym. (2016) ovat todenneet, että nykyisenkaltainen ja vallitseviin rakenteisiin 

sidottu sosiaalityö kykenee vain heikosti vastaamaan sille asettuviin haasteisiin. Siksi 

palveluohjauksen tarve Blomgrenin ym. (2016) mukaan kasvaa entisestään tulevaisuu-

dessa. Palveluohjaus työtapana huomioi asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. 
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Palveluohjauksessa tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet, järjestää asi-

akkaalle hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki sekä ennen kaikkea siirtyä instituutio- ja 

tarjontakeskeisistä palveluista käyttäjä- ja kysyntäkeskeisiin palveluihin. (thl.fi/ palve-

luohjaus). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (thl.fi) mukaan palveluohjaaja on palveluohjauk-

sesta vastaava ammattilainen, sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun sosiaaliturvan 

osaaja, joka toimii yli hallinnollisten sektorirajojen. Palveluohjaaja ratkaisee järjestel-

män yhteistyöongelmia ja tarkastelee palvelujärjestelmää asiakkaan elämäntilanteesta 

käsin. Hän myös nimeää asiakkaalle henkilökohtaisen vastuuhenkilön, joka tukee asia-

kasta ja hänen läheisiään oikeiden ja sopivien palvelujen valinnassa. Lisäksi palveluoh-

jaaja arvioi palvelujen tarpeen ja tekee päätökset palveluista mahdollisimman lähellä 

palvelujen käyttäjää. Hän myös seuraa tilanteen kehittymistä yhdessä asiakkaan kanssa. 

Palveluohjaajasta tulisi muodostua asiakkaan oma, vakituinen työntekijä, jolla on koko-

naisvastuu asiakkaan tilanteesta. Tällöin palvelu voi olla henkilökohtaista ja paneutu-

vaa. Palveluohjauksella on ylläpidetty tai parannettu asiakkaan toimintakykyä, itsenäi-

syyttä, yhteisöllisyyttä ja terveydentilaa. Osana palvelujen suunnittelua toimii palvelu-

jen tarpeen yksilöllinen arviointi (thl.fi/palveluohjaus).  

 

4.2   Palvelutarpeen arviointi lähtökohtana työn suunnitelmallisuudelle 

 

Uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) perusteella palvelutarpeen arvioinnista tuli velvoit-

tavampi ja sen laadinnalle asetettiin määräajat. Palvelutarpeen arviointi on suunnitelmal-

lisen sosiaalityön pohjana. Se tehdään, jotta saadaan riittävän täsmällinen kuva ongel-

masta ja/tai tuen tarpeesta sekä siitä, onko tuen tarve tilapäistä, toistuvaa vai pitkäaikaista 

(Törnqvist 2018, 13). Se tehdään myös siksi, että pitkälti sen perusteella asiakkaan pal-

velu- ja tukipolut määrittyvät. Aikuissosiaalityön suunnitelmien tavoitteellisuus on yh-

teydessä tilannearvioon: mitä tarkempi tilannearvio on, sitä konkreettisemmat ja ”oike-

ammat” ovat myös työskentelyn tavoitteet (Huotari & Hurtig 2008, 18). Vuonna 2015 

voimaan tulleessa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 36§, 37§) korostetaan palvelutarpeen 

arvioinnin merkitystä ja sen sisällön osalta laki määrää seuraavasti: 
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Palvelutarpeen arviointiin on kirjattava  

1) yhteenveto asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen 

tarpeesta  

2) sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyk-

sistä  

3) asiakkaan mielipide ja näkemys palvelutarpeestaan, ellei palvelutarpeen 

arvioimiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa ole ilmeistä estettä  

4) asiakkaan ja ammattihenkilön arvio omatyöntekijän tarpeesta.  

 

Kuntainfossa (4/2015) selostetaan uudistuneen lain (SHL 36 §:n) tarkoitus palvelutarpeen 

arvioinnin osalta seikkaperäisesti: 

 

”Asiakkuuden alussa tehtävä palvelutarpeen arvio vähentää tarvetta erillisen 

asiakassuunnitelman tekemiseen. Jos suunnitelma tehdään, muodostavat ar-

vio ja suunnitelma yhtenäisen kokonaisuuden. Palvelutarpeen arvion tekemi-

nen edeltää aina asiakassuunnitelman tekemistä, eikä suunnitelmaan kirjata 

uudelleen asioita, jotka on jo kirjattu palvelutarpeen arvioon. Vastaavasti 

palvelutarpeen arviointia täydennettäessä otetaan huomioon jo aiemmin 

saatu tieto. Vammaispalvelujen osalta palvelutarpeen selvittämisestä sääde-

tään lisäksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoi-

mista annetussa laissa.” 

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan sosiaalihuollon asiakkaalle on nimettävä asiak-

kuuden ajaksi omatyöntekijä. Työntekijää ei tarvitse nimetä silloin, jos asiakkaalle on jo 

nimetty muu palveluista vastaava työntekijä, tai nimeäminen on muutoin ilmeisen tar-

peetonta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla ohjeistetaan omatyöntekijästä 

seuraavasti: ”Omatyöntekijällä on oltava asiakkaan palvelukokonaisuuden 

kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tarkoitettu kelpoisuus. Erityistä 

tukea tarvitsevan lapsen tai muun asiakkaan omatyöntekijällä tai hänen 

kanssaan asiakastyötä tekevällä työntekijällä on oltava mainitun lain 3 §:n 

mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. 

Omatyöntekijänä toimivan henkilön tehtävänä on mm. asiakkaan tarpeiden 

ja edun mukaisesti edistää asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Jos asiakkaan 
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tuen tarve on pysyvä tai pitkäaikainen, omatyöntekijän on pyrittävä edistä-

mään tuen järjestämistä siten, että palvelujen jatkuvuus turvataan, ellei pal-

velujen muuttaminen ole asiakkaan edun mukaista.”   

 

Suunnitelmallisessa sosiaalityössä asiakasprosessi alkaa huolellisesti tehdyllä tilannear-

vioinnilla ja palvelutarpeen arvioinnilla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että työsken-

telyn kohteena oleva tilanne, ongelma tai kysymys on kyetty kuvaamaan mahdollisimman 

täsmällisesti. Palvelutarpeen arvioinnin merkitystä korostetaan usein kaiken sosiaalityön 

peruslähtökohtana (vrt. Kananoja 2017, 179; Paasio 2017, 409-412). Petteri Paasio ko-

rostaa tieteellisten tutkimusten ja standardoitujen mittareiden hyödyntämistä palvelutar-

peen arvioinnissa (Paasio 2017, 407-412). Palvelutarpeen arvioinnin sisältöä on sosiaali-

työn oppikirjoissa eritelty Noora Törnqvistin (2018, 5, 16) mukaan varsin vähän ja pal-

velutarpeen arviointiin liittyviä käytäntöjä on alettu kehittää vasta muutamissa kunnissa 

ennen perustoimeentulotuen Kela-siirtoa, joka tapahtui 1.1.2017. Sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) 41 pykälä edellyttää monialaista yhteistyötä palvelutarpeen arvioimiseksi, 

mikäli asiakkaan tilanne monialaista arviointia vaatii. Palvelutarpeen arviointia on jo pit-

kään tehty vammaisten parissa tehtävässä sosiaalityössä. Maarit Kinnunen (2012, 2) on 

tutkinut sosiaalityön asiantuntijuutta ja hänen mukaansa tiedollinen asiantuntijuus vam-

maissosiaalityössä on lainsäädäntötietoa ja tietoa palvelujärjestelmästä. Taidollinen asi-

antuntijuus liittyy hänen mukaansa erityisesti vuorovaikutusosaamiseen. Vammaissosi-

aalityössä myös kokemuksellinen tieto on merkittävää.  

 

Palvelujen asiakaslähtöisyys on Ovaskaisen, Suvivuon, Virjosen ja Leinon (2016, 53, 77-

79) mukaan nostettu keskeiseksi tavoitteeksi sekä hallitusohjelmassa että sosiaali- ja ter-

veyspalvelujärjestelmän kehittämisessä. Eri toimijoiden yhteistyötä halutaan heidän mu-

kaansa parantaa toimivien hoito- ja palveluketjujen turvaamiseksi ja asiakkaiden yksilöl-

lisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Heidän mukaansa asiakaslähtöiset toimintamallit ovat kus-

tannustehokkaita. He korostavat asiakaslähtöisyyden perustuvan lainsäädäntöön. Asia-

kaslähtöisen ja saumattoman palvelujatkumon toteuttamisessa asiakasprosessissa synty-

neen tiedon dokumentoinnilla ja tiedon onnistuneella siirtämisellä on heidän mukaansa 

keskeinen merkitys. (emt. 2016, 53, 77.)  

 

Sosiaalihuoltolain soveltamisoppaan (STM 2017:5, 110) mukaan pahoissa kriisitilan-

teissa sosiaalityöntekijän tulee tehdä kiireellinen palvelutarpeen arviointi. Koko palve-
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luohjausprosessin onnistumisen kannalta arviointivaihe on aivan keskeinen ja huolelli-

sesti tehtynä se antaa hyvät mahdollisuudet myös varhaiseen tukemiseen. Koska arvioin-

tivaihe on niin olennainen, katson tässä kohtaa aiheelliseksi palauttaa mieleen sen, mitä 

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas (STM 2017:5, 110) tarkalleen ottaen aiheesta sanoo: 

 

Kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi 

”Kiireellisen arvioinnin lisäksi henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeensa 

arvioiduksi kokonaisvaltaisesti – –  Koska palvelutarpeen arviointi on sosi-

aalihuoltoon kuuluva keskeinen palvelutehtävä, palvelutarpeen arvioinnin te-

kemisestä vastaa virkasuhteinen sosiaalihuollon ammattihenkilö, jolla on tar-

koituksenmukainen koulutus (36, 41 §). Laki jättää kunnille harkintavaltaa 

sen suhteen, mikä on tehtävän edellyttämä tarkoituksenmukainen koulutus eri 

tilanteissa. Asiakkaan tarpeet vaikuttavat siihen, kuka on tehtävään sovel-

tuva. Sosiaalityöntekijän on kuitenkin aina arvioitava erityistä tukea tarvitse-

van henkilön palveluntarve. Sosiaalihuoltolain 41 §:n mukaisesti palvelutar-

peen arvioinnin tekemisestä vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, 

että käytettävissä on riittävästi asiantuntemusta ja osaamista. Jos henkilön 

tarpeiden arviointi ja niihin vastaaminen edellyttävät muiden viranomaisten 

palveluja tai tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava toimenpiteestä vas-

taavan työntekijän pyynnöstä palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen. Muun 

muassa terveydenhuollon henkilöstöllä on velvollisuus osallistua pyydettä-

essä arvion tekemiseen ja toisaalta heidän jo valmiiksi tekemäänsä arviointi-

työtä hyödynnetään selvitettäessä sosiaalipalvelujen tarvetta monialaisena 

palvelutarpeen arviointina. Asiakkuuden alussa tehtävä laaja-alainen palve-

lutarpeen arviointi on yksi niistä toimenpiteistä, jolla sosiaalihuollon palve-

luja on tarkoitus siirtää kohti varhaista tukea.” (Sosiaalihuoltolain sovelta-

misopas STM 2017:5, 110) 

 

Petteri Paasio (2017, 409-410) korostaa palvelutarpeen arvioinnin merkitystä myös vai-

kuttavuuden näkökulmasta. Hänen mukaansa tilannearviointia nimitetään palvelutarpeen 

arvioinniksi (ks. myös Törnqvist 2018, 12). Sosiaalityön asiakasprosessiin sisältyy jatku-

vaa arviointia prosessin eri vaiheissa. Sosiaalityön ydin on Paasion (2017, 409) mukaan 

tilannearviointi ja toistettu tilannearviointi, koska kaikki tieto asiakkaan hyvinvoinnin 

muutoksesta tulee vain siten. Hänen mukaansa asiakkaan hyvinvointia on mahdotonta  
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edistää, jos ei kyetä riittävän hyvin tunnistamaan, mikä on pääasiallinen ongelma ja 

kuinka vakava se on. Hyvässä palvelutarpeen arvioinnissa tulisi Paasion (2017, 410) mu-

kaan olla seuraavat kokonaisuudet: 

 

1) ”jäsentynyt määrittely asiakkaan ongelmasta, sen vakavuudesta ja siitä, 

miten se vaikeuttaa asiakkaan ja hänen ympäristönsä elämää 

2) kuvaus ongelman synnyn historiasta, esiintyvyydestä, vakavuudesta ja 

siitä, kuinka se vaikeuttaa asiakkaan elämää ja kuinka sitä on aikaisem-

min yritetty hoitaa 

3) hypoteesi siitä, mistä on kysymys ja mitä sille voi tehdä 

4) intervention tavoitteet, suunnitelma niiden saavuttamiseksi ja sopimus 

siitä, milloin ja miten niiden saavuttamista ja intervention tuloksellisuutta 

(vaikuttavuutta eli hyvinvoinnin muutosta) seuraavaksi arvioidaan”. 

(Paasio 2017, 410) 

 

Kun varsinainen ongelma ja sen dynamiikka on ensiksi selvitetty huolellisesti, on palve-

lutarpeen arviointiprosessin viimeinen vaihe sen pohtiminen, miten ja millä palveluilla 

tai tukitoimilla asiakasta voitaisiin auttaa. Suomalaisessa sosiaalityön käytännössä on ha-

vaittu sellainen ongelma, että palveluita myönnetään jo ennen kuin tilanteesta on muo-

dostettu riittävän tarkka kuva. (ks. Paasio 2017, 410) Hyvin laaditussa palvelutarpeen ar-

vioinnissa yhdistyy asiakkaan oma subjektiivinen näkemys avuntarpeestaan, tarvittaessa 

asiakkaan läheisten näkemykset sekä yhden tai useamman ammattihenkilön eri keinoja 

käyttäen tekemät arviot. Edellä mainittujen tietojen yhdistämisestä syntyy selvitys henki-

lön palvelutarpeesta.  

 

Sosiaalihuoltolaki korostaa palvelutarpeen arvioinnin merkitystä erityisesti erityisen tuen 

tarpeessa olevien osalta. Erityisesti nuorten osalta on haluttu turvata erilaisten palveluiden 

saatavuutta lisäksi muun muassa nuorisotakuulla ja nuorisopalvelutakuulla. Sosiaalihuol-

tolakiin (1301/2014, 17§, 36§, 42§) sisältyy nuorisopalvelutakuu. Nuorisopalvelutakuu-

seen kuuluu moniammatillinen palvelutarpeen arviointi, omatyöntekijä, kohdennettu so-

siaalinen kuntoutus sekä muut tarvittavat palvelut yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa.  
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Sosiaalihuoltolain uudistuksessa on pyritty siihen, että sote-integraation tavoitteita voi-

taisiin toteuttaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osalta. Sosiaalihuoltolain sovelta-

mis opas ilmaisee asiasta seuraavaa: 

 

”Päihdehuoltolain (41/1986) 5 §:ssä, mielenterveyslain (1116/1990) 1 §:ssä, 

terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12 luvussa sekä vammaislainsäädän-

nössä on säädetty hyvinvoinnin seuraamisesta ja edistämisestä. Vastaava 

sääntely on otettu myös uuteen sosiaalihuoltolakiin. Sääntelyn tarkoituksena 

on tukea tulevan rakenneuudistuksen tavoitteiden toteuttamista erityistä tu-

kea tarvitsevien henkilöiden osalta. Asiantuntija-avulla voidaan ehkäistä ti-

lanteiden kärjistyminen ja ongelmien paheneminen – – .” (Sosiaalihuoltolain 

soveltamisopas   2017:5, 36) 

 

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa 

palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia (alueuudis-

tus.fi). Jotta tavoitteisiin päästäisiin, meillä tulee olla yksimielinen näkemys hyvistä käy-

tännöistä koskien autismikirjon nuorten aikuisten palvelutarpeen arviointia. Rostila 

(2001, 66-67) nimeää kolme avainkysymystä, jotka ohjaavat tilannearvioinnin tekemistä. 

Yhtenä näistä hän korostaa sen pohtimista, mitä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ris-

kejä tulee asiakkaan kohdalla ottaa huomioon. Riskien tunnistamista korostaa myös Pet-

teri Paasio. Paasion (2017, 408) mukaan kaikkein arvokkain sosiaalityön tieteellinen tut-

kimus käytännön kannalta koskee muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä: 

 

1) ”Mitkä asiat tai elämäntilanteet muodostavat vakavan riskin ihmisen tai 

perheen hyvinvoinnille ja mitkä vastaavasti ovat keskeisiä voimavaroja 

hyvinvoinnille? 

2) Kuinka nämä ilmiöt ja elämäntilanteet voidaan tunnistaa luotettavimmin 

ja tehokkaimmin?” (Paasio 2017, 408) 

 

Paasion (2017, 409) mukaan sosiaalityön ydintoiminnassa korostuu ammattieettinen vel-

vollisuus hyvin tarkkojen havaintojen tekemiseen ihmisten hyvinvoinnin ongelmista ja 

elämäntilanteesta. Haavisto ja Kananoja (2017, 152) kuvaavat, milloin sosiaalityötä voi-

daan tehdä pelkästään sosiaalialan asiantuntemuksen varassa ja milloin tarvitaan mukaan 

myös terveydenhuollon osaamista. He nimeävät Sosiaalityön käsikirjassa (2017, 152)  
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sote-integraation kannalta keskeisiksi ryhmiksi muun muassa ihmiset, joilla on päihde- 

tai mielenterveysongelmia sekä ihmiset, joilla on vammaisuuden tai pitkäaikaissairauden 

aiheuttamia toimintarajoitteita tai kuntoutustarvetta. 

 

Asiakkaan etu 

Sosiaalihuoltolain 4 §:ssä korostetaan asiakkaan etua. Asiakkaan etua arvioitaessa on 

Lähteisen ja Hämeen-Anttilan (2017, 72) mukaan kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri 

toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat 

 

1. asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin 

2. asiakkaan itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuuden vahvistumisen 

sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet 

3. tarpeisiin nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen 

4. mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan 

5. kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen tausta huomioimisen 

6. toivomuksia, taipumuksia ja muita valmiuksia vastaavan koulutuksen, 

väylän työelämään sekä osallisuutta edistävän toiminnan 

7. asiakassuhteen luottamuksellisuuden ja yhteistoiminnan asiakkaan 

kanssa.   

(Lähteinen & Hämeen-Anttila 2017, 72) 

 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on Lähteisen ja Hämeen-Anttilan (2017, 72) mukaan kiin-

nitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen. 

Heidän mukaansa laissa korostetaan hyvinvoinnin edistämistä ja ongelmien ennaltaeh-

käisyä. Lisäksi he toteavat, että asiakasprosessissa tulee kiinnittää huomiota asiakkaan ja 

hänen perheensä kokonaistilanteeseen. (Lähteinen & Hämeen-Anttila 2017, 72.) 

 

Palveluohjauksessa on tärkeää asiakkaan sosiaalisen verkon kartoittaminen. Terveyden 

ja hyvinvoinninlaitoksen (THL 2018) mukaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tai 

muulloin asiakkuuden aikana kartoitetaan myös asiakkaan läheisverkosto. Kartoituk-

sella selvitetään, miten omaiset tai muut läheiset osallistuvat asiakkaan tukemiseen. 

Kartoittamiseen tarvitaan asiakkaan suostumus. Kartoittamisen voi tehdä 

ilman suostumusta vain, jos:  
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1. asiakas on kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydes-

tään ja turvallisuudestaan ja tieto on välttämätön palvelutarpeen selvittä-

miseksi tai  

2. tieto on tarpeen lapsen edun vuoksi.  (THL 2018) 

 

Palvelutarpeen kartoittamisen yhteydessä selvitetään tarvittaessa omaisten ja läheisten 

mahdollinen tuen tarve. (THL 2018) Palvelutarvetta arvioitaessa arvioidaan samalla 

aina myös asiakkaan toimintakykyä.  Sosiaalityö ja erityisesti sosiaalityössä tehtävät 

päätökset edellyttävät kykyä hahmottaa asiakkaan toimintarajoitteista johtuvat palvelun 

ja tuen tarpeet (thl.fi). Tuen tarpeiden hahmottaminen edellyttää, että viranomainen eri 

menetelmiä ja eri asiantuntijoita hyödyntäen saa selkeän käsityksen asiakkaan toiminta-

kyvystä ja arjessa selviytymisen tasosta. Muurisen (2017, 61) mukaan työntekijän tulee 

erittäin tarkasti arvioida asiakkaan toimintakykyä ja palveluiden tarvetta siten, että pal-

velutarpeet tulevat asianmukaisesti täytettyä. Hänen mukaansa työntekijällä on asiak-

kaan tilannetta arvioidessaan vastuu arvioinnin ja päätöksenteon avoimuudesta (Mt 

2017, 61). Nuorten ohjautuminen sosiaalityössä vastuulliselle sektorille määräytyy tuen 

tarpeiden ja toimintakyvyn mukaisesti, ei diagnoosin mukaisesti (Vammaispalvelulaki 

380/1987).   

 

Kognitiiviset toimintaedellytykset ovat eräs tärkeä työ- ja toimintakyvyn määrittäjä neu-

ropsykiatrisen diagnoosin omaavilla (Juva ym. 2011, 366). Palvelutarvetta arvioitaessa 

omatyöntekijän tulisi lisäksi pyrkiä huomioimaan myös asiakkaan mahdollinen kuntou-

tuksen tarve. Kuntoutussuunnitelma laaditaan toimintakyvyn kannalta tarvittavassa laa-

juudessa moniammatillisesti 1–3 vuoden ajalle.  Jos henkilön hoidossa ja kuntoutuksessa 

on useita vastuutahoja (erikoisaloja, terveys-, sosiaali-, sivistystoimi), on tärkeää tehdä 

suunnitelmasta kokonaisvaltainen ja yhteinen.  

 

Kuntoutumissuunnitelma ohjaa kuntoutuksen toteutusta ja välittää tietoa siitä, mitä teh-

dään. Perustana on yhteinen arviointi. Nuoria koskevat lait ja ohjeet, ja etenkin kuntou-

tusta tarvitsevia nuoria koskevat lait on kirjoitettu vahvasti moniammatillisuutta edellyt-

täen (mm. Nuorisolaki 1285/2016, nuorisotakuu ja nuorisopalvelutakuu). Kotitöistä ja ar-

jen askareista suoriutuminen antavat kuvaa perustoimintakyvystä. Kuva täydentyy, kun 

tiedetään myös henkilön keskittymis-, aloite- ja toimeenpanokykyyn liittyviä keskeisiä 

asioita. Tietoyhteiskunnassa aivojen hyvä toimintakyky on korostuneen tärkeää, ja sillä 

on vaikutuksensa myös käytöksen ja tunteiden riittävään hallintaan. (Juva ym. 2011, 367.) 

 

Palvelutarpeen arviointia koskevat tietokantahaut eivät tuota juurikaan tuloksia, varsin-

kaan nuorten aikuisten tai työikäisten sosiaalihuollon osalta. Palvelutarpeen arviointia 
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koskevia tuloksia on löydettävissä lähinnä ikääntyneiden asiakkaiden ja lapsiperheiden 

osalta. Samankaltaisia havaintoja on tehnyt Minna Niemi (2014, 244) Sosiaalihuollon tila 

ja tulevaisuus -julkaisussa todeten, että palvelutarpeen arviointi on ollut tärkeä käsite so-

siaalipäivystyksessä, sillä laki on velvoittanut arvioimaan sosiaalipalvelujen tarpeen vii-

pymättä kiireellisissä tilanteissa (laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta 125/2006, 40 a §).  

Ennen sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistusta palvelutarpeen arviointi ei ole ollut eri-

tyisemmin tutkimusten keskiössä. Lakiuudistus on muuttanut tilannetta ja nyt löytyy 

muutamia nimenomaan palvelutarpeen arviointia koskevia tutkimuksia. Uuden sosiaali-

huoltolain (1301/2014) mukaista palvelutarpeen arviointia ovat tutkineet muun muassa 

Anne Hakkarainen (2017) pro gradussaan ja Annukka Mäkeläinen (2017) AMK-opin-

näytetyössään. Samoin Noora Törnqvist (2018) tarkastelee gradussaan erityisen tuen tar-

peessa olevien aikuisten (30-64-vuotiaiden) tilannearviodokumentteja. Sekä Törnqvist 

että Hakkarainen ovat toimineet aikuissosiaalityössä ja tehneet palvelutarpeen arvioin-

teja. Hakkaraisen havaintojen mukaan kaupungeilla on kirjava käytäntö palvelutarpeen 

arvioinneissa ja arviointi tehdään hyvinkin eri tavalla, eikä varsinaista yhteistä toiminta-

tapaa hänen mukaansa ole havaittavissa (Hakkarainen 2017, 40). Hakkarainen keräsi kau-

punkien palvelutarpeen arvioinnissa käyttämiä lomakkeita ja hän löysi 11 erilaista käy-

tössä olevaa lomaketta. Lomakkeita voi toki olla enemmänkin. Tämä tarkoittaa sitä, että 

palvelutarpeen arvioinnissa saattavat painottua eri asiat, riippuen mikä lomake on käy-

tössä ja kuka palvelutarvetta arvioi. Hänen mukaansa on olemassa riski, että osa olennai-

sen tärkeistä kysymyksistä saattaa jäädä kysymättä. Myös Niiranen (2016) arvelee, että 

näin voi tapahtua.  

 

Mäkeläinen (2017, 2) nostaa esiin palvelutarpeen arvioinnin prosessin selkiyttämisen tar-

peen, jotta palvelutarpeen arvioinnissa voitaisiin toimia yhtenäisten käytäntöjen mukaan. 

Mäkeläinen laati palvelutarpeen arvioinnin prosessikuvauksen selkiyttämään tilannetta 

seudulla, jossa hän asiaa tutki, eli peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kunnissa. Pelkäs-

tään sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointia koskevaa tutkimusta on työikäisten osalta   

niukasti löydettävissä. Noora Törnqvistin (2018) gradu on uusin tältä saralta ja kiinnos-

tava siksikin, että siinä tutkitaan nimenomaan erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden 

tilannearviodokumentteja. Törnqvist on työskennellyt pitkään aikuissosiaalityössä. Törn-

qvistin gradun tuloksiin viittaan tämän raportin muissa kohdissa. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Opinnäytetyössäni tutkin sosiaalityöntekijöiden kokemuksia siitä, miten sosiaalihuollon 

palvelutarpeen arvioinnilla saadaan selvitettyä autismikirjon nuorten aikuisten tuen tar-

peita. Hain vastauksia tähän kysymällä sosiaalityöntekijöiltä, miten he itse palvelutar-

peen arviointeja tekevinä ja arvioinneista vastaavina työntekijöinä kokevat asian. Tutki-

muksessa käytän kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. Kvalitatiivinen tutkimus-

ote mahdollistaa syvällisemmän paneutumisen aiheeseen kuin kvantitatiivinen metodi 

(Hirsjärvi & Hurme 2009, 34-35; Tuomi & Sarajärvi 2009, 73).  

Haastateltaviksi valitsin kahden suurten kaupungin sosiaalityöntekijöitä siksi, koska suu-

rissa kaupungeissa autismikirjon nuorta asiakaskuntaa on enemmän kuin pienissä kau-

pungeissa. Tällöin autismikirjon nuorten aikuisten määrä asiakkaissa oli luultavasti riit-

tävän suuri. Näin pyrin varmistamaan sen, että haastateltavilla olisi riittävästi kokemusta 

kohderyhmän nuorten palvelutarpeen arvioinnista. Tutkimusta koskevassa saatekirjeessä 

toivoin haastateltavaksi juuri heitä, joilla olisi kokemusta autismikirjon nuorten parissa 

tehtävästä sosiaalityöstä. Suuremmasta kaupungista haastatteluun osallistui kaksi pien-

ryhmää, joissa kummassakin oli kolme aikuissosiaalityötä tekevää henkilöä. Pienem-

mästä kaupungista haastatteluun osallistui yksi pienryhmä, jossa oli kaksi vammaispal-

velun sosiaalityötä tekevää henkilöä. 

 

Tutkimuskaupunkien ja haastateltavien anonymiteetti säilytetään tässä raportissa, eli tut-

kimuskaupunkien nimiä ei ole mainittu missään kohtaa. Samoin olen poistanut tai muut-

tanut haastatteluvastauksista joitakin yhteistyötahojen nimiä tai ilmaisuja, joista paikka-

kunnan voisi päätellä. Sosiaalityö autismikirjon nuorten aikuisten osalta oli organisoitu 

eri tavalla näissä tutkimuskaupungeissa. Tästä syystä haastateltaviksi valikoitui sekä ai-

kuissosiaalityöntekijöitä että vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöitä. Oma tavoitteeni 

oli haastatella ainoastaan heitä, jotka tekevät palvelutarpeen arviointeja autismikirjon 

nuorille aikuisille. Näin ollen en itse valinnut kahden eri sosiaalityön sektorin edustajia 

tutkimusaineistoni tuottajiksi.  

 

 

5.1   Teemahaastattelut pienryhmissä 

 

Tutkimuksessani käytin aineistonkeruumenetelmänä ryhmähaastatteluita, koska haastat-

telu soveltuu hyvin kokemusten tutkimiseen. Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu on 
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joustava tapa, joka mahdollistaa tiedonhankinnan tarkan suuntaamisen ja tiedonhankin-

nan syventämisen itse vuorovaikutustilanteessa. Haastattelun etuna on myös se, että haas-

tatteluun osallistujat saavat mahdollisimman vapaasti kertoa omista ajatuksistaan ja ko-

kemuksistaan. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 34-35; Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.)  

 

Tutkimuskysymyksiin hain vastauksia teemahaastattelemalla sosiaalityöntekijöitä pien-

ryhmissä. Pienryhmiä haastattelin yhteensä kolme (2-3 henkilöä jokaisessa ryhmässä). 

Haastatteluista kaksi toteutui yhden kaupungin aikuissosiaalityössä ja yksi ryhmähaastat-

telu (2 henkilöä) eri kaupungin vammaispalvelussa. Aikuissosiaalityön haastateltavia oli 

kaikkiaan kuusi henkilöä ja vammaispalveluista kaksi henkilöä. Tästä syystä aineistot 

ovat eri kokoiset ja siksi tekstissä on enemmän kuvausta aikuissosiaalityön osalta. Kum-

mankin sosiaalityön sektorin kanssa käytiin läpi aivan samat teemarungon (liite 2.) mu-

kaiset kysymykset. Toki jokainen haastattelu muodostui omanlaisekseen, sillä keskustelu 

jokaisessa pienryhmissä eteni hieman eri tavalla. Teemarunko koostui kolmesta yläotsi-

kosta. Liitteessä 2. on mainittuna myös tarkentavat apukysymykset. Teemarungon kysy-

mykset on laadittu siitä näkökulmasta, millaisia seikkoja autismiteorioiden valossa olisi 

tärkeätä selvittää itsenäistymisvaiheessa olevien autismikirjon nuorten osalta. 

 

Haastattelin sosiaalityöntekijöitä, joilla oli kokemusta kohderyhmän nuorten kanssa teh-

tävästä sosiaalityöstä / palveluohjauksesta. Haastateltavien asiakkaana oli ollut nuoria ai-

kuisia, joiden diagnoosissa esiintyi sana ”autismi” (esim. ”epätyypillinen autismi”). Rin-

nakkaisia diagnooseja sai olla muitakin. Kohderyhmän rajauksen kerroin selkeästi ennen 

haastattelujen aloittamista. Aikuissosiaalityön osalta haastattelin ainoastaan heitä, jotka 

työskentelivät alle 30-vuotiaiden nuorten parissa. 

 

Teemahaastattelut toteutuivat kesäkuussa 2017 aikuissosiaalityöntekijöiden osalta ja elo-

kuussa 2017 vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden osalta. Haastatteluun valitut kau-

pungit lukeutuvat kumpikin 15 väkiluvultaan suurimman suomalaisen kaupungin jouk-

koon. Kaupungit valitsin satunnaisesti, asukasluvun perusteella, eli kaupunkien tuli olla 

suhteellisen suuria, jotta sosiaalityöntekijöille olisi kertynyt riittävästi kokemusta kohde-

ryhmäni asiakaskunnasta. Tämä toteutuikin aika mukavasti, haastateltaville oli kertynyt 

riittävästi tarpeeni mukaista kokemusta. Tosin kummassakin aikuissosiaalityön ryhmässä 

oli yksi haastateltava, jolla oli vähäisempi kokemus kohderyhmäni sosiaalityöstä verrat-

tuna muihin ryhmäläisiin. Kokeneimmille oli kertynyt sosiaalityön kokemusta keskimää-



48 

rin noin 17 vuoden ajalta. ”Vähäisempää kokemusta” ei ole mahdollista työvuosien pe-

rusteella määrittää tarkemmin, sillä kokemukseen ei vaikuta niinkään työvuodet, vaan se, 

onko kokemusta kertynyt juuri autismikirjon nuorista aikuisista. Kaksi aikuissosiaali-

työntekijää koki, että heillä on suhteellisen vähäinen kokemus kohderyhmän asiakkaista. 

Aikuissosiaalityön osalta sain sovituksi kaksi pienryhmähaastattelua samalle päivälle, sa-

maan toimipisteeseen. Haastattelujen välissä oli parin tunnin ruokatauko. Kummassakin 

ryhmässä oli kaksi pitkän työkokemuksen omaavaa ja yksi, jolla oli vähäisempi kokemus 

kohderyhmästäni. Haastattelut toteutin heidän työpaikallaan kokoustilassa. Tila oli heille 

tuttu ja häiriötön ja heidän näkökulmastaan varmastikin aika arkinen. Tuo tilavalinta mah-

dollisti kaiken ajan käyttämisen varsinaiseen aiheeseen, kun esimerkiksi matkoihin ei ku-

lunut haastateltavien työaikaa. 

 

Toisessa kaupungissa hyvätasoisen autismikirjon kaikki asiakkaat, olivatpa nuoria tai 

vanhempia, olivat vammaispalvelujen asiakkaina. Kyseessä olevassa kaupungissa toteu-

tin yhden pienryhmähaastattelun, johon osallistui kaksi henkilöä. Heidän työkokemuk-

sensa ei ollut vuosina pitkä, mutta autismikirjon henkilöistä heille oli kertynyt kokemusta 

melko paljon. Haastattelu toteutui toisen haastateltavan työhuoneessa. Kaupunki oli vä-

kiluvultaan pienempi kuin tutkimuksen toinen kaupunki.  

 

Kaikkien haastattelujen aluksi kerroin vielä hyvin täsmällisesti rajaten sen, mikä tulee 

olemaan haastattelun aiheena. Keskustelemme vain ja ainoastaan itsenäistymisvaiheessa 

olevista hyvätasoisen autismikirjon nuorista aikuisista, iältään 18-24 vuotta. Kuvasin, 

mitä tarkoitan hyvätasoisella autismilla. Hyvätasoinen tarkoittaa sellaista autismikirjon 

nuorta, josta ei kovin helposti ilmene ulospäin, että hänellä on autismikirjon diagnoosi. 

Hyvätasoisen rajasin tarkoittamaan niitä nuoria aikuisia, joilla ei ole kehitysvammaa, eikä 

puhumattomuutta. Diagnoosissa tuli silti näkyä sana ”autismi”, esimerkiksi epätyypilli-

nen autismi. Hyvätasoiseen autismiin lukeutuu myös aspergerin oireyhtymä. Liitännäis-

diagnooseja sai olla muitakin kuin autismikirjon häiriö. Näillä saatesanoilla aloitettiin 

keskustelu jokaisen ryhmän kanssa. Uskon, että sain aineiston avulla aika hyvän kuvan 

näiden kahden eri sektorin toiminnasta ja käytännöistä juuri kohderyhmäni nuoria aikui-

sia koskien.   

 

Raportissa on selkeästi kerrottu se, ovatko vastaukset aikuissosiaalityön vai vammaispal-

velun sosiaalityöntekijöiden antamia. Suuri osa tuloksista on aikuissosiaalityön puolelta 
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johtuen siitä, että vammaispalvelusta saatu aineisto on kooltaan pienempi. Teemahaastat-

teluissa kävimme läpi palvelutarpeen arvioinnin lisäksi autismikirjon nuorten hyvinvoin-

nin vajeita sekä sosiaalityön keinoja vastata palvelutarpeisiin.  Koska aineiston tärkeim-

mät tulokset liittyvät palvelutarpeen arviointiin, esittelen tuloksista pääosin ne.  

 

Esitän tuloksissa paljon sitaatteja, sillä ne kuvaavat aineiston tuloksia havainnollisemmin 

kuin liian tiivistetty tai pelkistetty teksti. Näin teen, jotta lukija saisi mahdollisimman to-

tuudenmukaisen kuvan siitä, miten sosiaalityöntekijät itse kokevat palvelutarpeen arvi-

oinnin kohderyhmän nuorten osalta, ja mitkä seikat haastatteluissa painottuivat. Pyrin 

huomioimaan sen, missä yhteydessä kukin kommentti on sanottu, jotta raportti vastaisi 

mahdollisimman tarkasti haastateltavien kokemuksia. Pienryhmien haastatteluista saa-

mani vastaukset olen pyrkinyt kuvaamaan hyvin tarkasti. Tulkitsin myös ryhmätilannetta, 

enkä esitä tuloksissa sellaista, mikä ei ollut tulkittavissa kyseessä olleen pienryhmän yh-

teiseksi vastaukseksi. Mikäli eriäviä ajatuksia esiintyi, kuvaan raportissa myös niitä. Kai-

ken kaikkiaan aineiston tuottamat tulokset olivat yllättävän selkeitä, eli niiden parissa ei 

syntynyt juurikaan tulkintaongelmia. 

 

 

5.2   Laadullisen aineiston analyysi 

 

Teemahaastattelulla kerätyn aineiston analyysimenetelmäksi soveltuu hyvin teemoittelu. 

Analyysiprosessia helpottaa osaltaan se, että haastattelut on toteutettu teemarungon mu-

kaisesti. Teemoittelun avulla aineistosta on mahdollista saada tutkimuskysymysten kan-

nalta kaikki olennainen tieto esille, kunhan analyysin tekee kurinalaisesti ja systemaatti-

sesti kadottamatta olennaista tietoa. Analyysi ei ollut varsinaisesti erillinen työvaihe, vaan 

tein sitä koko opinnäytetyöprosessin ajan. Laadullisessa tutkimuksessa analyysi käsite-

täänkin usein prosessiksi, joka alkaa aineiston käsittelyn alkaessa ja päättyy tulkinnalli-

siin lopputuloksiin (Hirsjärvi & Hurme 2006, 143). Analysoidessani pidin mielessäni au-

tismikirjon erityispiirteet. Tästä syystä myös teemarunko oli laadittu siitä näkökulmasta, 

mitkä seikat autismikirjon nuorten kannalta olisi tärkeätä selvittää ASD-nuorten palvelu-

tarvetta arvioitaessa. 

 

Kun sain haastattelut tehtyä, litteroin ne sanatarkasti heti haastattelujen jälkeisinä päivinä, 

kun haastattelut olivat vielä tuoreessa muistissa. Sanatarkka litterointi ei olisi ollut vält-
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tämätöntä, mutta tein niin, koska siten pääsin nopeasti ”syvemmälle” aineistoon. Litte-

roidessa haastatteluja tein samalla alustavaa analyysia ja kirjoitin ajatuksiani ylös pitäen 

litteroidun tekstin tarkasti erossa omista ajatuksistani. Haastatteluissa oli ajallista eroa 

reilu kuukausi. Tähän vaikutti kesälomakausi, jonka vuoksi ajankohta haastattelujen to-

teutukselle ei ollut paras mahdollinen. Toisaalta ajan kuluminen saattoi vaikuttaa ajatte-

lun kypsymiseen toiseen haastatteluun ryhtyessäni (virallisesti kolmas haastattelu, mutta 

toinen kaupunki). Haastattelut olivat suhteellisen pitkiä, kunkin kesto oli puolestatoista 

tunnista lähes kahteen tuntiin. Tulkintani mukaan aihe vaikutti haastateltavienkin kan-

nalta kiinnostavalta ja puhetta siitä riitti. Haastattelujen loppua kohden osa haastatelta-

vista nosti esille vielä tärkeitä asioita aihetta koskien. 

 

Kun olin litteroinut kaikki haastattelut ja tehnyt jo alustavaa analyysiäkin, luin litteroituja 

tekstejä useaan otteeseen monena eri päivänä, sillä aineiston on tultava tutkijalle tutuksi, 

jotta sitä olisi mahdollista analysoida (Hirsjärvi & Hurme 2006, 143). Lukiessani kirjoit-

telin jälleen ylös ajatuksiani, joita aineistosta heräsi. Vasta usean lukukerran jälkeen, kun 

aineisto oli jo todella tuttua minulle, aloin etsiä ja merkitä aineistoon numeroilla 1-3 ne 

kohdat, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin 1-3. Lisäksi merkitsin yliviivaustussilla tut-

kimuskysymysten kannalta olennaiset kohdat, tavallaan ne ”parhaat osumat”, joista on 

aineksia myös sitaateiksi kuvaamaan aineiston vastauksia. Tuntui siltä, että aineistossa 

on valtavasti kiinnostavaa materiaalia. Pyrin olemaan todella tarkkana siitä, että otin mu-

kaan analysoitavaksi vain ne teemat, jotka olivat tutkimuskysymysten kannalta olennai-

sia. Kaiken muun rajasin ulkopuolelle. Valitut teemat pyrin käsittelemään kaikilta osin 

siten, mitä aineisto ko. teemasta kertoo, eli en poimien ”herkullisimpia” tai itseäni miel-

lyttäviä näkökulmia, vaan monipuolisesti kaiken sen, mitä haastateltavat ovat sanoneet 

valitusta teemasta.  

 

Aineistoon syventymällä ja sitä analysoimalla saadaan aineistosta olennainen tieto esille. 

Laaja ja hajanainen aineisto järjestetään mielekkääseen ja selkeään muotoon (Eskola & 

Suoranta 1998, 138; Tuomi & Sarajärvi 2011, 91). 

 

Aineiston analyysin olen tehnyt Tuomen ja Sarajärven (2013, 92) vaiheistuksen mukai-

sesti. Tuomi ja Sarajärvi (2013, 92) tiivistävät analyysin etenemisen neljään vaiheeseen: 

1) Päätä, mikä aineistossa kiinnostaa, 

2a) käy läpi aineisto, merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseesi, 

2b) kaikki muu jää pois tutkimuksesta, 
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2c) kerää merkityt asiat yhteen ja erilleen muusta aineistosta, 

3) Luokittele, teemoita tai tyypittele aineisto, 

4) kirjoita yhteenveto. 

 

Kun olin haarukoinut aineistot edellä kuvaamallani tavalla, aineistosta nousi keskeisiksi 

teemoiksi: palvelutarpeen arviointiin liittyvä osaaminen ja moniammatillinen arviointi, 

asiakas- / palvelusuunnitelmapohjan työskentelyä ohjaava vaikutus sekä autismikirjon 

nuorten erityisen tuen tarve, siis pitkälti teemarungon sisältämät teemat. Lisäksi keskus-

telussa ilmeni suhteellisen paljon työskentelyä hankaloittavia sosiaali- ja terveydenhuol-

lon toimijoiden rajapintaongelmia ja asiakasprosessiin liittyvää vastuutahon pohdintaa. 

Kirjoitin analyysia tutkimusprosessin eri vaiheissa, litterointia ja teemoittelua tehdessäni, 

pitäen kuitenkin tarkkaan erillään omat ajatukseni haastateltavien ajatuksista. Taulukossa 

1. on esimerkki aineiston analyysistä. Analyysin jälkeen pidin taukoa ja pohdin tuloksia 

melko pitkään. Ennen varsinaisen raportin kirjoittamiseen ryhtymistä kuuntelin kaikki 

haastattelut vielä kertaalleen uudestaan asioiden mieleen palauttamiseksi ja sen varmis-

tamiseksi, että raportista tulisi mahdollisimman tarkkaan haastateltujen kertomaa vas-

taava. 
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Taul.1. Esimerkki aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun aineiston pelkistyksistä: 

Me ei oo saatu sellasta koulutusta niinku autismin, 

niinku siihen oirekuvaan ja siihen, ett mun mie-

lestä  meill  ei oo tarpeex tietoo siitä. Kyll se on 

meillä aika niinku semmosena hämäränä möyk-

kynä kaikkinensa ett mitä tää niinku on. 

 

Kokee, että heillä ei ole riittävää koulutusta autis-

mikirjon oirekuvaan. 

Siitä on paljo täälä puhuttu, että onx toi niinkun 

riittävä tapa, ett tavallaan niinku kaipaisi siihen oi-

keesti sitä asiantuntemusta. ett sit  miten nää meien 

palvelut ett jos mietitää ett meill on tämmöne au-

tistinuori tässä niin tota joka tarvii vaikka tuettuu 

asumista ja päivätoimintaa niin me lähdetään ha-

keen sitä vähä niinku samaa kautta ku näille nor-

minuorillekin.   

 

Ovat pohtineet, onko nykyinen arviointikäytäntö 

riittävä. 

 

Kokee tarvitsevansa arviointiin mukaan asiantun-

temusta. 

Just ku se tilannearvio on, just ku se perustuu sii-

hen keskusteluun, mut sit kun se tökkää niinku jo 

siihen ett mä en niinku oikeestaan, tarvisin tietoo, 

ett miten mää niinku kommunikoisin sillai ett pääs-

tää yhteisymmärryksee.     

Kokee tarvitsevansa tietoa siitä, miten kohderyh-

män kanssa tulisi kommunikoida yhteisymmärryk-

sen saavuttamiseksi. 

Kaipaisin jotai toimintamaallii, jotain niinku sem-

most prosessointia tässä ett, et miten näitten kanssa 

niinku mennään, ett se on vähän niinku työntekijä-

kohtasesti sit mennään ja usein varmaan aika ha-

kuammunnalla ja sitä yritystä ja erehdystä ja ja sel-

lasel mutu-tuntumalla, ett mitä tää vois tarvita, 

mist tää vois hyötyä ilman ett sitä on niinku oi-

keesti seikkaperäisesti pystytty selvittään. 

Kaipaisi yhteisesti sovittua toimintamallia kohde-

ryhmän palvelutarpeen arvioimiseksi. 

 

Kokee, että arviointi perustuu nyt usein mutu-tun-

tumaan.  

 

Kokee, että seikkaperäistä selvitystä nuoren tilan-

teesta ei kyetä tekemään. 
Tietysti iso osa siitä on siellä neuropsykiatrian 

puolella sit kuitenkin, koska heill on sit viä siihen 

se, no se on lääketieteen, mutt ett erikoisosaaminen 

sielt sitte siihen, 

Kokee, että iso osa arviointitiedosta muodostuu 

neuropsykiatrian asiantuntemuksella. 

Se meien palvelusuunnitelma, ku se on nyt uusi, 

niin se on aika hyvä, ett ku ennen siinä oli vaa sem-

mone kohta ku toimintakyky ja sit siihen kirjotet-

tiin kaikkee, niin nykyään se on sit jaoteltu sillai 

ett siinä on niinku erikseen fyysinen, psyykkinen, 

kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky, niin sii-

hen tulee sit viel erilailla kirjattuu, ku ehkä sitte se 

aikasemmissa toimintakyky painottu tosi paljon 

semmosiin fyysisiin asioihin. Mut ett nyt siihen voi 

sit itte ihan kirjata jokaiseen kohtaan omia asioita 

just näistä meien autistisista nuoristakin ni, paljon 

tulee sitte kuitenki niihinki asiaa, että mitkä on 

niinku vahvuuksia ja mitkä ei. 

Kokee, että tietojärjestelmän suunnitelmapohja 

ohjaa arvioinnin sisältöä huomioiden toimintaky-

vyn eri osa-alueita. 

En mä nyt ihan usko, ett me tarvitaan mitää erillisiä 

lomakkeitakaan, että nehän, tavallaan se asiahan jo 

tutkitaan siellä neuropsykiatrisessa työryhmässä, 

siellä käytetään lomakkeita ja testejä ja kaikkea ja 

se tieto meillä on sitten tietysti käytettävissäkin 

sitte kyllä.  

Kokee, että arvioinnissa hyödynnettävä neuropsy-

kiatriselta työryhmältä saatava tieto on riittävää ar-

vioinnin pohjaksi. 

Kyllä mun mielest niinku se ihan perustoiminta-

kyky, niin se on sitte ihan selkeenä kyllä. 
Kokee, että perustoimintakyvystä saadaan muo-

dostettua selkeä käsitys. 
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6 TULOKSET 

 

Keskeisiksi teemoiksi palvelutarpeen arvioinnista keskusteltaessa nousivat osaaminen 

liittyen autismikirjon häiriöön, moniammatillinen arviointi, asiakas- / palvelusuunnitel-

mapohjan työskentelyä ohjaava vaikutus sekä autismikirjon nuorten erityisen tuen tarve 

ja vuorovaikutustilanne nuorten kanssa. Keskeisenä teemana nousi lisäksi vastuukysy-

myksiin liittyvät pohdinnat. Nämä samat teemat olivat esillä kummankin sektorin haas-

tatteluissa, mutta vastauksissa oli sisällöllisiä eroavaisuuksia aikuissosiaalityön ja vam-

maispalvelun välillä. Kolmanteen tutkimustehtävään vastaus on luettavissa tulosluvun 

alaluvuissa. 

 

Aihe, eli palvelutarpeen arviointi, herätti vaivattomasti runsasta keskustelua, josta päätel-

len aihe koettiin tärkeäksi ja sen käsittelylle oli varmastikin tarvetta. Keskeisinä teemoina 

kaikissa pienryhmissä esiin nousivat:  

1. osaamiseen liittyvät seikat 

2. moniammatillisuus palvelutarpeen arvioinnissa 

3. tietojärjestelmän asiakas- / palvelusuunnitelmapohjan merkitys arvioinnissa 

4. vastuuseen liittyvät kysymykset 

 

Autismikirjon henkilön palvelutarvetta arvioitaessa osaamiseen liittyvinä alateemoina 

nousivat esille (kohdista 2-3 aineisto on vähäinen, mutta tuloksissa ne on huomioitava):  

1. autismiosaaminen, jolla näytti olevan suora yhteys arviointi-osaamiseen, 

2. vuorovaikutus-osaaminen autismikirjon henkilöiden kanssa työskennellessä sekä 

3. palvelujärjestelmän mahdollisuuksien hyödyntämiseen liittyvä osaaminen (kap-

paleessa 6.7). 

 

Kuvassa 2. (tulosluvun lopuksi) on esitetty yksinkertaistettu kuvio keskeisistä tuloksista 

liittyen palvelutarpeen arvioinnin yhtäläisyyksiin ja eroihin aikuissosiaalityössä ja vam-

maispalveluissa.  

 

Aivan tulosten aluksi kuvaan sosiaalityöntekijöiden kokemuksia osaamisestaan liittyen 

autismikirjon häiriöön ja kohderyhmän palvelutarpeen arviointiin. Tämän jälkeen kuvaan 

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia moniammatillisuuden toteutumisesta palvelutarpeen 

arvioinnissa. Lisäksi käsittelimme tietojärjestelmien työtä ohjaavaa vaikutusta sekä sitä, 
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miten sosiaalihuollon organisaatiot tutkimuskaupungeissa ohjeistavat sosiaalityönteki-

jöitä toimimaan kohderyhmän nuorten kanssa ja millä tavalla nuorten ohjautuminen so-

siaalityön eri sektoreille määräytyy.  

 

 

6.1   Autismikirjoon liittyvä osaaminen aikuissosiaalityössä 

 

Eräs sosiaalityöntekijä oli sitä mieltä, että autismikirjossa ”se on jotenkin tärkeempää 

saada se, niinkun se oikee hoito ja tukitoimet, koska sillä se pystytään hoitaan sitten aika 

hyvin.”  Kommentti kuvastaa sitä, että kokemuksen myötä tullutta ymmärrystä sosiaali-

työntekijöillä on muun muassa siitä, että olisi tärkeää löytää ne kullekin asiakkaalle sopi-

vat palvelut sujuvasti, eikä yrityksen ja erehdyksen kautta. Haastateltaville oli kertynyt 

paljon niin sanottua hiljaista tietoa, vaikka he kokivat, ettei heillä ole osaamista autismi-

kirjon asioihin. Seuraavat sitaatit osoittavat, että autismiin liittyvää osaamista on kuiten-

kin kertynyt ja asiakasryhmän asiat herättivät paljon pohdintaa sekä kehittämisideoitakin. 

 

“Me ollaan kyllä tuotettu sitä tietoo, että nepsy-asiakkaat on yksi semmo-

nen ryhmä, jotka tarttis lisätukee ja palveluita ja on jonkin verran lisään-

tyny ja että ne tarttee vähä eri tyyppisiä asumisen palveluja ku nää meien 

muut asiakasryhmät.” 

 

“Ei oo vielä sillai, ett olis mietitty, ett mitkä on niitä erityisiä palveluita 

nepsy-asiakkaille tai onko sen prosessin kesto erilainen verrattuna muitten 

asiakkaitten kestoon, ei oo asumisen palveluissa erikseen kilpailutettu viä 

tähän mennessä niitä, että mitkä palvelut olis näille nepsy-asiakkaille, se 

on ehkä sitä tulevaisuutta.” 

 

“Kukaan ei ole erityisesti meillä erikoistunut tähän kohderyhmään. Pal-

veluntuottajiin on kyllä valittu sellaisia, joilla on erityisosaamista, tai ai-

nakin yksi sellainen palveluntuottaja on. Tai sitten palveluntuottajalla 

saattaa olla yksi ohjaaja, jolla on tämän alan erityisosaamista.” (autismin 

ja neuropsykiatristen häiriöiden osaamista.) 

 

Autismikirjon nuoren tuen tarpeita tunnistettaessa on olennaisen tärkeää osaaminen liit-

tyen autismikirjon häiriön aiheuttamiin hyvinvoinnin vajeisiin, toimintarajoitteisiin ja 

mahdollisiin riskitekijöihin, joille nuori on autismihäiriönsä vuoksi altis. Haastatteluvas-

tauksista poimin ne asiat, joista jollain tavalla ilmeni tuen tarpeiden tunnistamiseen liit-

tyviä seikkoja, sillä palvelutarpeen arvioinnissa on kyse juuri siitä, että ongelma tunnis-

tetaan. Aikuissosiaalityön vastauksissa korostui se, että heillä on tosi hatarat tiedot autis-
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mikirjoon liittyvistä eri diagnooseista ja siitä, mitä eri autismikirjon diagnoosit käytän-

nössä tarkoittavat. ”Hyvätasoinen autismi” käsitteenä oli melko jäsentymätön ja epäselvä. 

Myös lapsuusiän autismi käsitteenä on haastateltaville epäselvä. Diagnoosi-nimikkeeet 

ovat terveydenhuollosta peräisin olevia käsitteitä ja niiden sisältö jää haastateltaville epä- 

selväksi. Seuraavat sitaatit havainnollistavat sosiaalityöntekijöiden kokemuksia. Nämä 

sitaatit ovat erittäin kokeneiden sosiaalityöntekijöiden lausumia (noin 15-17 vuoden työ-

kokemus): 

”Se on meille aika hämärä, ett ku me on täss nyt keskusteltu niin vähä 

kaikillekin aika hämärä, – – ett ku diagnooseja on kauheen monenlaisia, 

saattaa lukee että lapsuusiän autismi, no mitä se tarkottaa sit käytännös 

tänä päivänä, ku nuori on vaikka kakskymppinen? – – siä lukee lapsuus-

iän autismi, että nytkö hänellä ei ole enää autismia?”   

”Meillä ei oikeesti ole sellasta koulutusta niinku autismin, niinku siihen 

oirekuvaan ja siihen ett, ett mun mielestä meill ei oo tarpeex tietoo siitä. 

Kyll se on meillä aika niinku semmosena hämäränä möykkynä kaikki-

nensa ett mitä tää niinku on.” 

”Mutta toi on mun mielest ongelmallinen ja siit on paljo täälä puhuttu, 

ett että onx toi niinkun riittävä tapa, ett tavallaan niinku kaipaisi siihen 

oikeesti sitä asiantuntemusta. – – autistinuori, joka tarvii vaikka tuettuu 

asumista ja päivätoimintaa, niin me lähdetään hakeen sitä vähä niinku 

samaa kautta, ku näille norminuorillekin – – ku siinä autismissa saattaa 

olla kuitenki sellasta, ett nää sosiaaliset tilanteet on todella vaikeita.” 

 

Haastateltavat kokivat, että autismikirjon häiriössä on sellaisia piirteitä, että tilannearvi-

oinnin tulisi olla kohderyhmälle hieman erilainen ja huolellisempi kuin neurotyypilli-

sille asiakkaille. Lisäksi vastaajat epäröivät käyttämiensä menetelmien riittävyyttä autis-

mikirjon nuorten palvelutarvetta arvioitaessa. Autismi-ilmiön epäselvyyttä lieventämään 

sosiaalityöntekijät olisivat toivoneet lisää koulutusta. Sosiaalityöntekijät olivat osallistu-

neet yhteen aamupäivän kestäneeseen Nepsy-infoon, joka toteutettiin Kaste-hankkeen 

yhteydessä. Haastateltavat kokivat tämän yhden infon riittämättömäksi heidän arjen 

työnsä kannalta. He kokivat, ettei heillä ole riittävää asiantuntemusta autismikirjoon ja 

sen eri ilmenemismuotoihin, mikä hankaloittaa kokonaisvaltaisen, täsmällisen tilannear-

vioinnin tekemistä ja tuen tarpeiden selvittämistä. Aikuissosiaalityössä laadittava palve-

lutarpeen arviointi on haastateltujen mukaan samanlainen kaikille nuorille aikuisille 

huolimatta siitä, onko henkilöllä autismikirjon diagnoosia vai ei, ja riippumatta siitä, 

minkä tasoisia toimintarajoitteita henkilöllä on. Seuraavissa sitaateissa ensimmäinen ku-

vastaa haastateltavien kokemaa osaamista autismikirjoon liittyen. 
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”Ja just sitä koulutusta mistä Ulla (nimi muutettu) mainitsi niin mä voin 

sanoo, ett meill on ollu näitten vuosien aikana – – yks semmone aamupäi-

vän info, miss oli ihan tämmöstä perustietoo kaikesta näihin asiakkaisiin 

liittyvästä, ett mitä siihen niinku käytännön kohtaamiseen, mut ei oikeesti 

sit sellasta koulutusta mitä tarvis sit kun tekee töitä.”  

 

”No sää ny haluat tietää niist hyvätasoisista, mutt – – meillä on niinku ne 

kaikki, on sellasia nuoria, jotka pystyy opiskelemaan ja sit ihan niihin, 

jotka niinku heijaa itseään, on ääniyliherkkiä ja tämmösiä, meill on niinku 

todella laaja kirjo ja sit me täll meien olemattomalla asiantuntemuksella 

yritetään sit arvioida sitä, että mikä palvelu tälle nyt, mikä päivätoiminta, 

mikä asumismuoto.” 

 

Autismikirjon häiriö on ilmiasultaan hyvin moninainen ja yleensä monialaista asiantun-

temusta edellyttävä. Edeltävä sitaatti kuvastaa ilmiön moninaisuutta ja sitä, että aikuis-

sosiaalityön asiakkaana on toimintakyvyltään hyvin monentasoisia ASD-nuoria. Palvelu-

tarpeen arviointi autismikirjon nuorille tehtiin haastateltavien mukaan ”aika rutiinin-

omaisella kaavalla ja aika lyhyellä arviolla.” Lisäksi todettiin, että arvio ei välttämättä 

ole kovin yksilöllinen. Tämä johtui osaltaan myös siitä, että aikuissosiaalityössä kysellään 

melko kaikenkattavasti tietyt organisaation toimintakulttuurin edellyttämät asiat.  

 

Aikuissosiaalityössä asiakassuunnitelmapohja sisältää haastateltujen mukaan kattavasti 

asioita asiakkaan tilanteesta, veloista, lähiverkostosta, omista voimavaroista, vahvuuk-

sista ja kiinnostuksen kohteista. Nämä tietyt tietojärjestelmän edellyttämät asiat käydään 

haastateltavien mukaan usein aika ylimalkaisestikin läpi. Heidän mukaansa ei ole mah-

dollista selvittää asiakkaan arkisuoriutumiseen liittyviä asioita yksityiskohtaisesti. Tar-

kentavia kysymyksiä palvelutarvetta arvioitaessa tehdään haastateltavien mukaan sen 

mukaisesti, mikä asiakkaan tilanteessa nousee keskeiseksi. Esimerkiksi ruokahuollon to-

teutumisesta ei juurikaan kysytä, koska lähtöoletus aikuissosiaalityössä on haastateltavien 

mukaan se, että jokainen täysi-ikäinen varmastikin pystyy huolehtimaan ravitsemuksensa 

ja ruokahuoltonsa. Tästä lähtöoletuksesta johtuen ruokahuollon toteutumisen (tai ravitse-

muksen) osalta asiakkaalta ei yleensä kysellä tietoja yksityiskohtaisen tarkasti. 

 

”Meillä pitäisi olla joku työkalu, jolla sitä oikeesti selvitettäisiin ihan 

konkreettisesti. Nyt aika hatarilla tiedoilla tehdään vaan niitä päätelmiä.”  

 

“Työntekijäkohtaisesti mennään, usein varmaan aika hakuammunnalla. 

Sellasella mutu-tuntumalla, ett mitä tää vois tarvita, mist tää vois hyötyä, 

ilman ett sitä on niinku oikeesti seikkaperäisesti pystytty selvittään.” 

 

” – –  kyllä niinku oikeesti tuntuu, ett apua, toivottavasti mulle ei tuu äkkiä 

tommosta… semmonen olo tulee niinku itelle, että - -”  
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Eräs sosiaalityöntekijä ilmaisi hyvin suoraan epävarmuutensa liittyen palvelutarpeen ar-

vioinnin tekemiseen ASD-nuorille, kuten edeltävästä sitaatista ilmenee. Palvelutarpeen 

arviointi koostuu haastateltujen mukaan pitkälti päätelmistä, mutu-tuntumasta ja tulkin-

nasta. Mikäli sosiaalityöntekijällä on herännyt jokin huoli, esimerkiksi epäily syömishäi-

riöstä, vain siinä tapauksessa kysellään tarkemmin nuoren syömiseen liittyviä asioita. 

Haastateltujen mukaan on poikkeuksellista, että asiakkailta kysyttäisiin ruokahuoltoon 

liittyviä tarkkoja kysymyksiä. Jokainen työntekijä kysyy omien havaintojensa ja oman 

harkintansa mukaan tarkentavia kysymyksiä. Ruokahuolto on sellainen asia, josta täysi-

ikäisen oletetaan suoriutuvan ja valtaosa aikuissosiaalityönkin asiakkaista siitä suoriutuu. 

Siksi siihen liittyvät asiat eivät välttämättä ole juurikaan puheena palvelutarvetta arvioi-

taessa.  

 

Edellisten keskustelujen perusteella päädyin kysymään: ”Onko helppo arvioida sitä, onko 

nuorella aidosti puutteita ja rajoitteita toimintakyvyssä, vai onko kyse vain nuoren lais-

kuudesta tai mukavuudenhalusta silloin, jos nuori ei hoida arkisia asioitaan?”  Tätä ei 

ollut helppo arvioida, sillä sosiaalityöntekijät eivät ole henkilökohtaisesti nuoren arkea 

havainnoimassa. Edellä mainittuun kysymykseen vastaus oli muun muassa: 

 

”Ei sitä voi tietää, ku ei kuitenkaa oo sitä arkee näkemässä.”  

 

Edellisen keskustelun perusteella kysyin sosiaalityöntekijöiltä, kenen vastuulla viime kä-

dessä on tuen tarpeen määrittely. Vastaukset olivat seuraavanlaisia: 

 

”Sosiaalipalveluissa tuen tarpeen määrittelee sosiaalityöntekijä.” 

 

“Asiakasohjaus tosiasiallisesti päättää ne palvelut, mitä myönnetään ja 

millä kriteereillä mitäkin saa.” 

 

Täsmällistä, kokonaisvaltaista ja syvällistä, asiakaslähtöistä palvelutarpeen arviota ei ai-

kuissosiaalityössä asiakassuhteen alkuvaiheessa muodosteta, vaan se arvio tarkentuu ja 

täsmentyy ajan myötä. Haastateltavien mukaan usein on niin, että nuoren suoriutumisesta 

ja toimintakyvystä saadaan vähitellen lisätietoa palveluntuottajalta. Eli palvelutarpeenar-

vio täsmentyy vasta sitten, kun nuori on jo jonkun palvelun piirissä. Toisaalta mainittiin 

myös, että palvelutarve oli monen asiakkaan kohdalla jo arvioitu jossain muualla, esimer-

kiksi lähettävän tahon toimesta ja aikuissosiaalityön rooliksi jäi lähinnä myöntää niitä 

asiakkaan tarvitsemia palveluita, eli roolina ei niinkään ollut palvelutarpeen arvioinnin 

tekeminen. Seuraava sitaatti kuvastaa tätä. 
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”Vasta palveluntuottajan raporttien ja palautteiden kautta alkaa konkre-

tisoitumaan, että mikä siellä niinku korostuu, että hoituuko ne asiat oi-

keesti.” 

 

 

Haastattelemani sosiaalityöntekijät aikuissosiaalityössä kokivat, että heillä on yleensä 

riittävästi aikaa palvelutarpeen arvioinnin tekemiseksi, mutta he kokivat, että heillä ei ole 

riittävää osaamista autismikirjoon. Seuraavassa lainauksia saaduista vastauksista. 

 

“Osaaminen ei riitä. Päihdejutut ym. menee jo ihan rutiinilla, ei tarvi 

miettiä juurikaan mitään, kun ne on niin selkeitä ne palvelut, selkeemmät 

ku tällä asiakaskunnalla (= autismikirjon asiakkaat).” 

 

“No, mikä paikka osaa hoitaa autismia, kenellä on se ammattitaito? Au-

tismisäätiökin on vielä aika uusi toimija tällä seudulla, ett pitäis tutustua 

niihin ihmisiin, ketä on, ja mitä kaikkia palveluita autismisäätiön sisällä-

kin on, siellähän on kaikenlaista.” 

 

“Aika riittää tällä hetkellä kyllä, mutta meillä ei oo yksin siihen välineitä. 

Me tarvittais ihan erilaisia työkaluja ja ihan erilaisia yhteistyökumppa-

neita. Kun se tilannearvio perustuu juuri siihen keskusteluun, mut sit kun 

se tökkää niinku jo siihen, ett mä en, tarvitsisin tietoo, ett miten mää niinku 

kommunikoisin sillai ett päästään yhteisymmärrykseen, kun ne ei kauheesti 

sillai puhele.” 

 

 

Haastateltavat kokivat, ettei heillä ole riittävää tietoa autismikirjon häiriöstä, eikä myös-

kään niistä palveluista, joihin autismikirjon nuoria voitaisiin ohjata. He kokivat lisäksi, 

ettei heillä ole riittäviä työkaluja, eikä yhteistyökumppaneita palvelutarpeen arvioi-

miseksi. Eräs sosiaalityöntekijä kaipasi työparia, jolla olisi nepsy-osaamista, työparia, 

joka osaisi asiakastyössä kohdentaa huomion ja kysymykset oikeisiin asioihin, tai vaikka 

tehdä asiakkaan kanssa yhdessä joitakin käytännön asioita, samalla havainnoiden sitä, 

että miten henkilö suoriutuu. Tätä toivottiin muun muassa siksi, että keskustelutilanteet 

autismikirjon nuorten kanssa olivat usein haasteellisia, osa asiakkaista puhui hyvin niu-

kasti ja antoi vain ”ykstavuisia vastauksia”, joillakin asiakkailla taas keskustelun fokus 

saattoi olla koko ajan kateissa ja työntekijän tehtävänä oli palautella huomiota takaisin 

käsiteltävään asiaan. Mikäli asiakkaalla keskustelun fokus katoaa herkästi, tällaisen asi-

akkaan palvelutarpeen arviointi voi olla haasteellista.  

 

Autismikirjon problematiikka ilmenee kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa (mm. 

Ozonoff, Dawson & McPartland 2008, 167). Kommunikoinnissa puutteita ilmenee ni-

menomaan vastavuoroisuudessa. Simon Baron-Cohen (2008, 17) kuvaa asiaa lyhyesti ja 
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ytimekkäästi näin: ”no turn-taking, no dialogue, just monologue”. Samantyyppisesti vas-

tavuoroisuuden puutteita kuvaa myös Peter Vermeulen (2001, 66). Haastateltavat toivoi-

vat lääkärin ja terveydenhuollon asiantuntemusta kumppaniksi palvelutarpeen arviointiin. 

 

” – – parempi yhteistyö terveydenhuollon kanssa, ett sielläki olis vaikka 

joku tämmönen erityisosaaja, joka tämmösissä caseissa voitais ottaa mu-

kaan – – voitais sitä konsultoida – –  niin se osaisi myöskin arvioida, ett 

onx tää nyt sitte Kelan puolelle vai hyötyiskö tää nyt jostain kunnalli-

sesta.” 

”Alle 18-vuotiaana on ehkä vielä keskussairaalan piirissä, mut sitten kun 

tää 18 tulee täyteen, niin missä se palvelu jatkuu, mihin se niinku ohjau-

tuu sen jälkeen? Ettei oo semmosta selkeetä niinku linjaa, miten se pal-

velu jatkuu ja missä se osaaminen sitten on siellä terveydenhuollon puo-

lella? Että yhteistyökumppani terveydenhuollon puolelta niin olis kyllä 

ihan tervetullut siinä kohtaa.” 

 

Haastateltujen kommenteista oli selkeästi havaittavissa tarvetta sille, että heillä olisi mah-

dollisuus palvelutarvetta arvioidessa hyödyntää ja konsultoida erityisosaajaa, jolla olisi 

autismiasiantuntemusta. Autismikirjon asiakaskunnan palvelutarpeen arvioinnin koettiin   

edellyttävän erilaista osaamista, ja erilaista vuorovaikutus-osaamista, kuin mitä neurotyy-

pillisten asiakkaiden palvelutarpeen arviointi edellyttää. Kaikilla autismikirjon häiriö -

diagnoosin saaneilla on merkittäviä vaikeuksia vuorovaikutuksessa ja erityisesti vasta-

vuoroisuudessa. Vaikea-asteisessa autismissa vuorovaikutusongelmat ovat ilmiselviä. 

Toiminallisesti hyvätasoisessa autismissa vuorovaikutuksen ongelmat ovat huomaamat-

tomampia ja vaikeasti havaittavia (Ozonoff, Dawson & McPartland 2008, 167). Jos vas-

tapuoli ei aloita keskustelua tai kysy tiettyjä kysymyksiä, autismikirjon henkilöllä voi olla 

hyvin vähän sanottavaa. Toisaalta voi olla myös niin, että autismikirjon henkilö puhuu 

vuolaasti, mutta keskustelun fokus on jatkuvasti kateissa ja työntekijän tehtävänä on yrit-

tää palauttaa se käsiteltävään aiheeseen. 

 

”– se lähtee ihan siitä, että jos niinku vertaa, että tulee tällänen asiakas, niin ihan 

siit vuorovaikutuksen, se on niin erilaista kun muiden kanssa. Osalta tulee vain yksta-

vuisia vastauksia.” 

 

”– – joillakin asiakkailla keskustelun fokus saattoi olla koko ajan kateissa” 
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Kommunikointi voi olla yksipuoleista, ei niinkään vastavuoroista. (Mt. 2008, 167). Sosi-

aalityön tukimuksessa on 2000-luvulta alkaen puhuttu neuvottelevasta ja dialogisesta asi-

antuntijuudesta. Näissä puheissa on korostettu mahdollisimman vastavuoroisen suhteen 

tärkeyttä. (Törrönen ym. 2016, 143.)  Osaamiseen liittyvänä seikkana kuvattiin edellä 

mainittujen lisäksi myös palvelujärjestelmän mahdollisuuksiin liittyviä tiedon vajeita, 

johtuen muun muassa sektoroituneesta palvelujärjestelmästä. (Tästä lisää kappaleessa 

6.7.)  

 

 

6.2   Autismikirjoon liittyvä osaaminen vammaispalveluissa 

 

Vammaispalvelut on voitu organisoida eri tavoin eri kaupungeissa. Tässä raportissa on 

tuloksia vain yhden kaupungin vammaispalveluiden osalta. Palvelutarpeen arvioinnin 

prosessi toteutettiin tutkimuskaupungin vammaispalveluissa eri tavoin kuin aikuissosiaa-

lityössä. Vammaispalveluissa terveydenhuollon kontakti oli haastateltavien mukaan it-

sestäänselvyys jokaisen nuoren osalta ja pääsääntö oli, että tehtiin moniammatillinen ar-

viointi nuoren tilanteesta ja hänen tarvitsemistaan tukitoimista. Merkittävä osa palvelu-

tarpeen arvioinnista oli haastateltavien mukaan neuropsykiatrian vastuulla, koska siellä 

on erikoisosaaminen autismikirjon häiriöihin.  

 

“ – – tietysti iso osa siitä arvioinnista on siellä neuropsykiatrian puolella 

sit kuitenkin, koska heill on siihen se lääketieteen erikoisosaaminen – –” 

 

Vammaispalveluissa sosiaalityöntekijä ei haastateltujen mukaan yksin muodostanut kä-

sitystä siitä, mitä tukitoimia nuori tarvitsee, vaan asiaa pohdittiin moniammatillisessa yh-

teistyössä. Neuropsykiatriaan perehtynyt nuoren tunteva lääkäri oli haastateltujen mu-

kaan yleensä aina mukana verkostopalavereissa. Sosiaalityöntekijät kertoivat perehty-

vänsä nuoren tilanteeseen kaikkiaan noin kolmen tunnin ajan ennen kuin kirjoittavat pal-

velusuunnitelmaa: noin 1,5 tuntia moniammatillisessa hoitoneuvottelussa ja noin 1,5 tun-

tia sosiaalitoimistossa palvelusuunnitelma-tapaamisessa. 

 

Kun nuoren tilanteesta oli saatu riittävän täsmällinen käsitys, vammaispalvelujen sosiaa-

lityöntekijä pohti tarkemmin arjen kannalta sitä, missä nuori tarvitsee apua ja missä ei. 

Haastateltujen mukaan palvelutarpeen arvioinnissa korostui sen pohtiminen, millainen se 

nuoren toimintakyky on, ja millaiset valmiudet nuorella on suoriutua itsenäisesti normaa-
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liarjen askareista. Mikäli sosiaalityöntekijällä oli tarvetta varmistua arvioinnin tarkkuu-

desta, nuoren itsenäistymisvalmiudet ja suoriutuminen arjen toiminnoista oli mahdollista 

selvittää ihan konkreettisesti noin kaksi kuukautta kestävän asumisvalmennuksen avulla. 

Kun sosiaalityöntekijän käsitys nuoren valmiuksista ja suoriutumisesta alkoi olla suhteel-

lisen täsmällinen, vasta sen jälkeen suunniteltiin ne keinot, joilla nuorta jatkossa tuettai-

siin. Keinot saattoivat haastateltujen mukaan olla vammaispalvelujen omia palveluita 

(esim. asumispalveluita, tukihenkilötoimintaa tms.) tai esimerkiksi Kelan kautta haettavia 

terapioita tai kuntoutusta. 

 

Palvelutarpeen arvioinnin tekemisen menetelmäksi sosiaalityöntekijät nimesivät haastat-

telun / keskustelun, sen pohjalta kirjoitettiin palvelusuunnitelma. Käytössä ei haastateltu-

jen mukaan ollut erillisiä lomakkeita tai tiettyä sapluunaa, minkä mukaan arviointi etenee. 

Tietojärjestelmän palvelusuunnitelmapohjan todettiin määräävän osittain sitä, millaisia 

asioita asiakkaalta kysytään ja mitä asiakkaasta kirjataan. Tietojärjestelmässä ei ollut ole-

massa erillistä tilannearviointi-lomaketta, joten varsinaista tilannearviointia ei erikseen 

kirjattu. Palvelusuunnitelma sisälsi haastateltujen mukaan tarpeelliset tiedot myös tilan-

nearvioinnin näkökulmasta. Palvelusuunnitelmapohjan koettiin olevan riittävän kattava. 

Suunnitelmapohja kattoi haastateltavien mukaan toimintakyvyn osa-alueet monipuoli-

sesti sisältäen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen osion. Vammaispalvelun 

käyttämä suunnitelmapohja oli aivan hiljattain muuttunut. Seuraava sitaatti tukee Sand-

bergin (2016) havaintoa, jonka mukaan suomalaisessa lainsäädännössä on perinteisesti 

huomioitu näkyvä, fyysisiä toimintarajoitteita aiheuttava vammaisuus.  

 

”Se meien palvelusuunnitelma, se on aika hyvä, ett ku ennen siinä oli vaan 

semmone kohta ku toimintakyky – – niin nykyään se on jaoteltu sillai, ett 

siinä on erikseen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimin-

takyky, niin siihen tulee sit viel eri lailla kirjattuu, – – aikaisemmissa toi-

mintakyky painottu tosi paljon semmosiin fyysisiin asioihin – –. Mut nyt 

siihen voi – – kirjata jokaiseen kohtaan niinku omia asioita just näistä 

meien autistisista nuoristakin, ni paljon tulee sitte kuitenki niihinki asiaa 

että, että mitkä on niinku vahvuuksia ja mitkä ei.”  

 

” – – ihan hirveen laaja tai syvällinen, nii ei siinä ajassa tietysti, mut kyllä 

se mun mielestä on semmonen tarpeex kuitenki sit, ett sen perusteella pys-

tyy kuitenkin jo laatiin sen suunnitelman ja miettiin, ett mitä sitten, miten 

mennään eteenpäin.” 
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Sosiaalityön tavoitteena on muun muassa asiakkaan hyvinvoinnin edistäminen. Kysyttä-

essä, että kuka määrittelee sen, mitkä ovat nuoren hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä 

tukitoimia, vastaus oli:  

 

”Kyllähän se nyt yhteistyössä tietysti määritellään. Mut viimekädessä tie-

tysti niinku sosiaalityöntekijät täällä, ett me, jotka sit myönnetään niitä 

palveluita.”  

 

”Asiakkaan pitää tietysti olla mukana suunnitelmassa, sitoutua siihen.”  

 

 

Kysyttäessä, kenen vastuulla viime kädessä on tuen tarpeen määrittäminen, vastaus oli 

yksiselitteinen: ” No, kyllähän se meidän virkatehtäviin taitaa kuulua.”  Vammaispalve-

luissa ei koettu tarvetta muuttaa arviointitapaa tai -keinoja, vaan nykykäytännöt koettiin 

riittäviksi. 

 

“En mä nyt ihan usko, ett me tarvitaan mitää erillisiä lomakkeitakaan, että 

nehän, tavallaan se asiahan jo tutkitaan siellä neuropsykiatrisessa työryh-

mässä, siellä käytetään lomakkeita ja testejä ja kaikkea ja se tieto meillä 

on sitten tietysti käytettävissäkin sitte kyllä. En mää usko, että meien täy-

tyisi sitte enää mitään, he on niinku tavallaan tehny sen tutkimustyön jo 

siellä.”  

 

“Juu. Ett siellähän kuitenki otetaan myös niinku läheiset huomioon ja hei-

dän kuvailunsa tilanteesta ja sitä kautta niinku se tieto on meille jo lau-

suntomuodossa olemassa.”  

 

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät kertoivat, että tilannearvioinnin valmistuttua heillä 

on ihan selkeä kuva asiakkaan perustoimintakyvystä. Selkeän kuvan saamista edesauttoi 

se, että arvioinnissa hyödynnettiin neuropsykiatrian asiantuntemusta. Selkeän tilannear-

vion muodostamista edesauttoi lisäksi se että, vaikka he tekivät palvelutarpeen arvioinnin 

ja päätökset sosiaalihuoltolain mukaisesti, silti he käyttivät vammaispalvelujen asiakas-

suunnitelmapohjaa. Sosiaalihuollon asiakassuunnitelmapohja ei heidän mielestään so-

vellu kohderyhmän nuorten palvelutarpeen arviointiin.  

 

” – – kyllä mun mielestä, se ihan perustoimintakyky, niin se on sitte ihan 

selkeenä kyllä.”  

 

“Se Effica-järjestelmässä oleva sosiaalihuollon palvelusuunnitelma ei oi-

kein sovellu tähän tarkoitukseen. On parempi käyttää sitä vammaispalve-

luitten asiakassuunnitelma-pohjaa, vaikkei oo niinku vammaispalveluitten 

asiakas, koska se SHL:n mukainen suunnitelma on jotenki rakennettu ihan 

erilaisiin tarpeisiin. Ja siin on paljo semmosii kohtii, millä me ei tehdä 

mitään, siinä kysytään kaikkee tuloja ja puolison tuloja ja tämmösiä jotai 
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perhe, mitkä ei niinku tavallaan meien asiaan liity sit oikeestaan millään 

tavalla ni, se on vähä liian jäykkä sit se pohja meille”.  

 

Niiranen (2016) on tehnyt saman havainnon, minkä myös haastateltavani nostivat esiin, 

eli että nykyinen aikuissosiaalityön tilannearvio-näyttö ei sellaisenaan sovi uudistuneen 

sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin laatimiseen. Koska asiakastieto-

järjestelmän näytöltä ei löydy kaikkia sosiaalihuoltolain tarkoittamia kohtia, on Niirasen 

(2016) mukaan vaarana, ettei kaikkea lain edellyttämää tulekaan huomioitua.  

 

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiden haastattelussa nousi lisäksi esille sellainen 

seikka, että nuoren käsitys hänen omasta tilanteestaan saattaa toisinaan kovastikin poiketa 

vanhempien tai ammattilaisten käsityksistä. Keskusteluissa ei välttämättä saavuteta syy-

seuraussuhteista yhteisymmärrystä nuoren kanssa, vaikka asia tai tilanne näyttäisi muiden 

arviointiin osallistuvien aikuisten mielestä ilmiselvältä. Jos esimerkiksi nuoren voinnissa 

tai toimintakyvyssä on tapahtunut muutosta huonompaan, autismikirjon nuori ei itse aina 

havaitse syy-seuraussuhteita samalla tavalla kuin neurotyypilliset henkilöt saman asian 

tai tilanteen havaitsevat. Sosiaalityöntekijä kuvaa asiaa seuraavasti: 

 

”Ne on suht selkeitä asioita sit kuitenkin havainnoida, ett ei tarvi niinku 

arvailua harrastaa, vaan ihan selkeesti nähtävissä, että no, johtuisko se 

nyt tästä, ett on tullu joku koululuokan muutos, ett kaverit on vaihtuneet, 

ni ei, (nuori kiistää) ei se siitä johdu.” 

 

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä kuvasi, että ”nuorella voi olla tosi poikki se yhteys”, 

että kykenisi yhdistämään omiin tuntemuksiin ja olotiloihinsa niitä asioita, joita ympärillä 

on tapahtunut, ja jotka nuoren mielialaan ja olotilaan ajankohtaisesti vaikuttavat. Nuori 

kyllä kokee haastateltavan mukaan erilaisia tunteita, esimerkiksi ahdistusta ja stressiä, 

mutta ei välttämättä tunnista sitä yhteyttä, että mistä ne omat tuntemukset johtuvat. Nuori 

ei välttämättä siltikään tunnista sitä yhteyttä, vaikka asiaa sanoitettaisiin nuorelle sosiaa-

lityöntekijän kuvaamalla tavalla. Vammaispalveluiden haastateltujen mukaan autismikir-

jon nuori ei välttämättä itse osaa sanoittaa omia tuen tarpeitaan ja joskus myös kiistää 

tuen tarpeensa tilanteessa, jossa tarve näyttäytyy muiden arviointiin osallistuvien mielestä 

ilmeisenä.  

 

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät olivat sitä mieltä, että autismikirjon nuoret lukeutu-

vat erityisen tuen tarpeessa oleviin asiakkaisiin. He näkivät asian niin, että sosiaalihuol- 
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tolain tarkoittaman erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden asiakassuunnitelma tuli 

laatia vammaispalvelujen suunnitelmapohjalle, koska se soveltui tarkoitukseen paremmin 

kuin sosiaalihuoltolain mukainen suunnitelmapohja.  

 

 

6.3   Moniammatillisuuden toteutuminen palvelutarpeen arvioinnissa 

 

Kohderyhmän asioihin liittyvän osaamisen koetusta niukkuudesta huolimatta palvelutar-

peen arviointia ei aikuissosiaalityön haastateltavien mukaan yleensä tehdä moniammatil-

lisessa yhteistyössä. Sosiaalityöntekijät aikuissosiaalityössä eivät kertomansa mukaan ol-

leet osallistuneet moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin laadintaan kohderyhmän 

nuorten asioissa. Tarve monialaisen palvelutarpeen arvioinnin laatimiselle oli kuitenkin 

vastausten perusteella selkeästi nähtävissä. Palvelutarpeen arviointia tehdessä sosiaali-

työntekijät kokivat olevansa aika yksin, he olisivat kaivanneet arviointiin mukaan autis-

mialan asiantuntijaa. Haastateltavat ilmaisivat toivovansa moniammatillista yhteistyötä 

palvelutarpeen arvioinnin tekemiseksi. 

 

”Ei, ei, et kyll se monialaisuus tahtoo jäädä siihen, ett meill tulee joku 

lääkärinlausunto jostain johonki asiaan liittyen tai se voi olla jopa vähän 

vanhaki, tai joku, just joku kuntoutussuunnitelma, ett ei niitä kyllä tehdä 

yhdessä. Ett se on mun mielest just se ongelma.” 

”– – jotenki tuntuu että, aika yksin joutuu tekeen sitä arviota” 

”jos on edes vähänkää ajatus, ett asiakas vois hyötyä vammaispalve-

luista, olis ihanteellista, ett siin olis mukana vaikka vammaispalvelupuo-

len edustaja, joka voisi vähän kertoa tai arvioida, että täyttääkö hän jot-

kit kriteerit vammaispalveluun – – vaikee arvioida muiden palvelujen 

mahdollisuuksia, jos ei sieltä edustajat oo paikalla.” 

”Keskussairaala oli lopettanut palvelut ja sitten ohjattu sosiaalityöhön 

hakemaan jatkoa tämmöselle palvelulle, ei sieltä kukaan edustaja tuu 

paikan päälle siinä kohtaa, ett sit oli vaan omaiset ja minä ja lääkärin-

lausunto, että olis voinu olla moniammatillisempi, jotta se siirto ja tieto 

kulkis.” 

Haastateltavien (aikuissosiaalityö) kokemuksen mukaan palvelutarpeen arviointia ei 

tehty yleensä moniammatillisena yhteistyönä. Heidän mukaansa aikuissosiaalityön asiak-

kaana olevilla autismikirjon nuorilla ei välttämättä ollut ollenkaan kontaktia terveyden-

huoltoon. Monella nuorella kontakti terveydenhuoltoon oli katkennut jossain vaiheessa, 
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osalla haastateltavien mukaan jo vuosia sitten. Alla yksi esimerkki hoitosuhteen puuttu-

misesta ja alempana sitaatti tilanteesta, jossa hoitokontakti on kuitenkin ollut, mutta se oli 

juuri päättymässä (= siirto keskussairaalasta perustason vastuulle): 

”Ei oo välttämättä mitää hoitosuhdetta mihinkään, se just tässä onkin 

ongelma.. On voitu joskus käydä jonku asian tiimoilta jossai lääkärissä, 

mutta ei mitää semmosta niinku jäntevää hoitosuhdetta.” 

”Tän yhen asiakkaan kohalla tosiaan oli niin, että keskussairaalassa oli 

tehty tämmönen hieno suositus, että kun asiakas siirretään tänne, hän täyt-

tää 18 vuotta, niin täällä sitten jatketaan hoitoa ja sitte käytiin tätä kes-

kustelua, ett meillä ei jatketa hoitoa täällä, ett mää en oo mikää hoitopuo-

len työntekijä, ett me voidaan niinku sitä yksilöohjausta yrittää selvittää 

ett miten me saadaan se niinku jatkuun, mutta hoitopuoli pitää miettiä jos-

takin muualta, ja nyt mietitään että missä se sitte jatkuu että tekeekö sai-

raalan lääkäri lähetteen X-paikkaan, vai onko se omalääkäri vai mistä se 

löytyy sitte jatkossa se terveydenhuollon palvelu, jos me tarvitaan, vai ar-

vioiko ne silleen, että asiakas ei tarvi sitä jatkossa, kun hällä on tämä yk-

silöohjaus.” 

 

Autismikirjon nuorten sujuvat hoito-  ja palvelupolut eivät haastateltujen mukaan vielä 

toteudu. Edeltävän sitaatin mukaan avoimeksi saattoi jäädä myös sen arviointi, millaista 

tukea nuori tarvitsisi siirtyessä erityistasolta perustason palvelujen piiriin. Lisäksi hoito-

suhteen puuttuminen näytti tämän opinnäytetyön haastatteluvastausten perusteella olevan 

hyvin yleinen ongelma kohderyhmään kuuluvilla nuorilla. Palvelujärjestelmän toimijoi-

den vastuun jakaantumiseen näytti haastateltavien puheessa liittyvän monenlaista epäsel-

vyyttä. Moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin merkitys olisi muun muassa siinä, 

että tiedettäisiin, minne asiakas olisi viisainta ohjata ja kenen palvelut olisivat soveltu-

vimmat asiakkaan juuri sen hetkisessä tilanteessa. 

 

”Meillä pitäis olla täällä oikeesti niinku joku sen alan osaaja (=autismi-

kirjon häiriöt), meillä pitäis olla sellainen moniammatillinen tiimi täällä 

käytettävissä, jonka kanssa me yhdessä sitä arvioitais.” 

 

”Kuka sen määrittelee, että kuka kuuluu perustyökkärin piiriin ja kuka 

kuuluu moniammatillisen työskentelyryhmä TYP:in asiakaskuntaan, niin 

työvoimaneuvojahan arvioi, että onko heillä tarjota asiakkaalle soveltu-

vaa palvelua, jos ei ole, niin sit he ehdottavat, ett olisko tämä kuntoutta-

vaan työtoimintaan tai sosiaaliseen kuntoutukseen soveltuva asiakas ja sit-

hän se pallo siirtyy niinku tänne kuntapuolelle, ett ehkä siinä se haaste 

tuleekin, että kun tää asiakaskunta, mistä nyt puhutaan, siellä voi olla hy-

vin erilaisia, on niitä jokka ehkä kykenee meneen vaikka työpajatoimin-

taan tai jonneki kuntouttavaan työtoimintaan, mutt se että kykeneekö kos-

kaan meneen niinku avoimille työmarkkinoille.” 
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Edellä mainitun kaltaisia asioita eli nuoren toimintakykyisyyttä ja sen perusteella valikoi-

tuvaa vastuusektoria joudutaan aika paljon pohtimaan tällä hetkellä.  Mikäli nuoren tilan-

teesta olisi saatu muodostettua selkeä käsitys, vastuutaho ja soveltuvat tukemisen keinot 

olisi helpompaa määrittää. Tällöin ohjaaminen osuvien palveluiden piiriin olisi sujuvam-

paa. Raija Kerättärellä (2016) on väitöstutkimukseensa perustuvaa tietoa siitä, miten toi-

mintakyvystä saadaan muodostettua selkeä käsitys monialaista yhteistyötä tekemällä. 

Tämä tieto palvelisi todennäköisesti hyvin myös sosiaalihuollon palvelutarvetta arvioita-

essa ja muodostettaessa kuvaa autismikirjon nuoren tilanteesta ja toimintakyvystä. Haas-

tateltujen mukaan oli yleistä, että autismikirjon nuorten kontaktit terveydenhuoltoon oli-

vat katkenneet. 

 

”Ja kyllä useampia tän ryhmän asiakkaita on tullu, joille on joutunu sitä 

lääkärikontaktii lähteen hakeen ja hankkiin, kun siin on sit ollu jotain ma-

sennusta ja semmosta mukana, mitä on ollu pakko lähtee selvittään ja hoi-

taan,  siit on niinku lähetty liikkeelle, ett hankitaan kontakti lääkäriin.”  

 

Aikuissosiaalityössä palvelutarpeen arvioinnissa ja suunnitelman laadinnassa ei yleensä 

ollut mukana lääkäriä. Niissä tapauksissa, joissa oli selkeästi havaittavissa jokin tervey-

dellinen tarve, esimerkiksi masennus, sosiaalityöntekijä pyrki hankkimaan nuorelle kon-

taktin terveydenhuoltoon (yleensä omalääkäriin) ennen suunnitelman laatimista. Sosiaa-

lityöntekijät totesivat, että yleensä omalääkäri saattaa olla sellainen, joka ei ole koskaan 

tavannut kyseessä olevaa nuorta. 

Aineiston perusteella näyttää siltä, että etenkin 18 vuotta täyttäneiden, siis täysi-ikäisyy-

den saavuttaneiden osalta, vastuu ASD-nuorten sote-palveluista ei selkeästi sijoitu min-

nekään palvelujärjestelmässä. Nuorisopsykiatrian poliklinikat uloskirjoittavat nuoret po-

tilaansa usein heidän täysi-ikäistyttyään, joten siinä vaiheessa vastuun tulisi siirtyä koti-

kunnan peruspalveluille. Vastuun siirtymisessä on kuitenkin havaittu ongelmia. Kun-

nista puuttuu usein osaavaa työvoimaa ja tietotaitoa. Esimerkiksi opiskeluterveyden-

huollon asetus edellyttää, että erityistä tukea tarvitseville nuorille kunnan tulee tehdä 

erillinen suunnitelma tukitoimista, mutta ”tämän koetaan toteutuvan erittäin heikosti”. 

(Lämsä ym. 2015, 51.) Korhonen ja Tani (2016) ovat myös käytännössä havainneet, että 

vastuutahoa nuorten kotikunnasta on erittäin vaikea löytää toistuvista yrityksistä huoli-

matta. Palvelujärjestelmän toimijoille saattaa olla epäselvää, mikä on oikea vastuutaho 

autismikirjon nuorelle aikuiselle. Edeltävä sosiaalityöntekijän kommentti sairaalan ulos-

kirjoitustilanteesta kuvastaa myös hyvin tätä problematiikkaa.  
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Vammaispalveluissa tilannearvio laadittiin pääsääntöisesti moniammatillisesti. Poik-

keuksia tästä ei tullut keskusteluissa esille. Kysyttäessä miten tyypillistä se on, että autis-

mikirjon nuorille aikuisille laaditaan moniammatillinen tilannearvio, kysymys tuntui he-

rättävän lähinnä hämmästystä, koska moniammatillisuus oli heille niin itsestään selvää. 

 

”Niin no tota, kyll se, neuropsykiatrisessa työryhmässä se on aina mo-

niammatillinen.” 

 

”Joo kyll oikeestaan kaikill on siell hoitosuhde (neuropsykiatrialla)  ja siell 

on niinku säännönmukaisesti lääkäri ja sosiaalityöntekijä ja sit jos heill 

on itsellä esimerkiks terapeutti tai just ammatillista tukihenkilöö, nii he 

osallistuu aina niihin kokouksiin, neuvotteluihin.” 

 

Sosiaalityöntekijät tarkensivat vastauksiaan vielä kertomalla, että heidän toimistollaan ei 

ole ei ole käytettävissä lääkäriä tai psykologia. Niinpä he osallistuivatkin säännöllisesti 

neuropsykiatrian poliklinikalla pidettyihin hoitoneuvotteluihin. Moniammatillinen palve-

lutarpeen arviointi ja palvelujen suunnittelu oli vammaispalveluissa vakiintunut ja hy-

väksi havaittu käytäntö. 

 

 

6.4   Tietojärjestelmä ohjaa palvelutarpeen arviointia 

 

Haastattelut tehtyäni ilmeni, että asiakassuunnitelmapohjat ovat hyvin erilaisia riippuen 

siitä, tehdäänkö suunnitelmaa aikuissosiaalityössä vai vammaispalveluiden sosiaali-

työssä. Tästä johtuen palvelutarpeen arvioinnissa nuorten tilanteesta selvitettävät seikat 

olivat myös toisistaan poikkeavia. Seuraavassa aikuissosiaalityöntekijän kuvausta suun-

nitelman laadinnasta: 

 

” Joo, kyll se on tilannekohtaista, ett jonkun kohalla saattaa kysyä tosi tark-

kaanki, että käytkö sää itse kaupassa, mitä sää ostat sieltä, teetkö ruokaa, no 

mitä ruokaa sää sitten teet – – tän tyyppisesti. Mut varmaan aika usein tulee 

mentyä vähän ylimalkaisesti, se meien tilannearvioki on semmone, ett ku se 

on aika kaikenkattava, ett ku kysytään veloista ja lähiverkostosta ja omista 

voimavaroista ja vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista ja kaikki tämmö-

set, siis niiin kattavasti että, kaikesta ei pysty mitenkään niinku ihan yksityis-

kohtaisesti kysymään”.   

 

Aikuissosiaalityössä käytössä oleva suunnitelmapohja on haastateltavien mukaan melko 

kaikenkattava, joka ei välttämättä mahdollista kovin perusteellista syventymistä yksittäi-

seen elämän alueeseen, kuten vaikkapa ruokahuollon toteutumisen varmistamiseen. Minä 
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haastattelijana kysyin tarkentavan kysymyksen: ”Miten tarkalla tasolla te selvitätte esi-

merkiksi ruokahuollon toteutumiseen liittyviä asioita?” Tarkentavasta kysymyksestäni 

johtuen edeltävässä sitaatissa sosiaalityöntekijä kuvaa ruokahuoltoon liittyviä kysymyk-

siä pilkottuna pienempiin osiin. Muutoin kävi ilmi, etteivät ruokahuollon toteutumiseen 

liittyvät kysymykset välttämättä ole juurikaan esillä tilannearviointia tehtäessä. Lähtöole-

tus aikuissosiaalityössä oli haastateltavien mukaan se, että aikuiset suoriutuvat ruokahuol-

lostaan itsenäisesti. 

 

Vammaispalveluissa oli tietojärjestelmässään käytössään suhteellisen uusi palvelusuun-

nitelmapohja. Sosiaalityöntekijät pitivät käyttämäänsä suunnitelmapohjaa oikein hyvänä. 

Siinä oli täytettävänä erikseen kohdat liittyen asiakkaan fyysiseen, psyykkiseen, kognitii-

viseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn (tästä sitaatti 6.2 kappaleessa). Haastateltavien mu-

kaan autismikirjon nuorten aikuisten osalta näihin edellä mainittuihin kohtiin tulee paljon 

asiaa. Pyysin haastateltavia vertaamaan käyttämäänsä pohjaa aikuissosiaalityön käyttä-

mään palvelusuunnitelmapohjaan. He olivat sitä mieltä, että mikäli aikuissosiaalityössä 

käytetään sosiaalihuoltolain mukaista palvelusuunnitelmapohjaa (niin kuin arvelivat käy-

tettävän), niin silloin tulee selvitetyksi ihan erilaisia asioita kuin toimintakykyä. Silloin 

selvitetään pääosin, mitkä on asiakkaan tulot, ja paljonko on velkoja ynnä muuta sellaista, 

ei niinkään toimintakykyyn liittyvää.  

  

”Siellä (aikuissosiaalityössä) on kuitenki tärkeet jokku sellaset asiat, ett 

mitkä on tulot ja paljonx on velkoja ja tämmösii, mitkä ei kuitenkaa meillä 

oo, ett ei, täällä ei palveluita myönnetä sen perusteella, ett onko millaset 

tulot tai velkoja tai – – se ei vaikuta niinku kumpaankaan suuntaan.”  

 

Tuo vastaus kuvasi varsin hyvin aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen eroja. Noilla 

sektoreilla on aivan erilainen lähestymistapa autismikirjon nuoren tilanteeseen. Sekto-

reista toinen on enemmän kiinnostunut selvittämään nuoren todelliseen toimintakykyyn, 

suoriutumiseen ja itsenäistymisvalmiuksiin liittyvät faktatiedot.  

 

Kysyin kummankin sektorin haastateltavilta, millä tavalla organisaatio, jossa he työsken-

televät, ohjeistaa toimimaan autismikirjon nuorten palvelutarvetta arvioitaessa. Käsittelen 

sitä lyhyesti tässä kappaleessa. Toisessa haastattelemassani kaupungissa oli tehty varsin 

tiukka rajaus, että kaikki autismikirjon henkilöt, joilla ei ollut kehitysvammadiagnoosia 

autismikirjon diagnoosin lisäksi, ohjautuivat aikuissosiaalityön sektorille. Oheisista sitaa-

teista on havaittavissa osaamisen vajetta. 
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”Meillä oli tämmönen yksi erikoistunut työntekijä, joka tämmösiä väliin-

putoaja-asiakkaita koordinoi, ja hoiti heidän tukipalveluitten hankkimisia, 

mutta nyt ku tää (projekti) loppuu, nyt sitte siirretään niitä asiakkaita tän-

nepäin.  (= aikuissosiaalityöhön) Tänne meille, missä ei ole osaamista!”    

 

”No sää ny haluat tietää niist hyvätasoisista, mutt mää ny voin kertoo sen, 

ett meillä on ne kaikki, on sellasia nuoria, jotka pystyy opiskelemaan ja sit 

ihan niihin, jotka niinku heijaa itseään, on ääniyliherkkiä ja tämmösiä, 

meill on todella laaja kirjo ja sit me täll meien olemattomalla asiantunte-

muksella yritetään sit arvioida sitä, että mikä palvelu tälle nyt, mikä päi-

vätoiminta, mikä asumismuoto.” 

 

Edeltävä sitaatti on tarkoituksellisesti sisällytetty raporttiin kahdesti, koska aineiston ko-

konaisuutta tarkastellen kyseessä oleva sitaatti osoittaa samalla kehittämiskohteita, esi-

merkiksi asiakassegmentointiin ja osaamisen liittyviä. Toisessa haastattelemassani kau-

pungissa autismikirjon nuoret ohjautuivat sosiaalihuollon palveluita tarvitessaan aina 

vammaispalvelun asiakkuuteen. Näin ollen toisen tutkimuskaupungin vammaispalvelun 

asiakkailta ei edellytetty kehitysvammadiagnoosia. Tässä suhteessa kaupunkien käytän-

nöt poikkeavat toisistaan. Silti kummassakin kaupungissa toimintaa määritti sama yleis-

laki eli sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Tosin vammaispalvelun sosiaalityössä oli käytet-

tävissä tämän lisäksi kaksi muutakin lakia, joiden perusteella palveluita oli tarvittaessa 

mahdollista myöntää. Nämä lait ovat vammaispalvelulaki (380/1987) ja erityishuoltolaki 

(519/1977, 381/2016). Kummassakaan tutkimassani kaupungissa organisaatio ei erikseen 

ohjeistanut sitä, miten tulee toimia autismikirjon nuorten aikuisten tilanteen arvioinnissa 

tai palvelujen suunnittelussa. Näin ollen myöskin arvioinnissa käytettävät menetelmät 

olivat työntekijän päätettävissä. Pääasiallinen menetelmä palvelutarpeen arvioinnissa 

kummallakin sosiaalityön sektorilla oli kaikkien haastateltavien mukaan keskustelu / asi-

akkaan haastattelu. Mitään muita menetelmiä ei mainittu. 

 

Aikuissosiaalityön organisaatiossa oli haastateltavien mukaan olemassa lista siitä, mitkä 

asiakasryhmät kuuluvat erityisen tuen tarpeessa oleviin. Kyseessä oleva lista sisälsi yh-

tenä asiakasryhmänä muiden joukossa myös ”nepsy-asiakkaat”. Listan mukaan he kuu-

luvat aikuissosiaalityöhön ja lisäksi erityisen tuen tarpeessa oleviin. Vaikka tällainen lista 

oli tehty, organisaatio ei silti ohjeistanut erikseen millään tavalla sitä, miten kohderyhmän 

asiakkaiden kanssa menetellään. Organisaation tasolla ei oltu mietitty, onko autismikirjon 

nuorten asiakasprosessi jollain lailla erilainen verrattuna muiden asiakasryhmien proses-

siin tai sen kestoon. Kohderyhmän osalta ei oltu tehty erityistä prosessikaaviota tai suun-

nitelmaa siitä, mitä tulee huomioida autismikirjon nuorten asiakasprosessissa. Organisaa-
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tion toimesta ei myöskään oltu otettu erikseen kantaa moniammatillisuuden tarpeellisuu-

teen asiakasprosessin alkuvaiheessa tai prosessin kuluessa. Haastateltavien mukaan pal-

veluita ei myöskään oltu suunniteltu nimenomaan tämän kohderyhmän kannalta. Haasta-

teltavat kertoivat, että asumisen palveluita ei koskaan oltu erikseen kilpailutettu autismi-

kirjon nuorten tarpeiden perusteella.  

 

Haastateltavat aikuissosiaalityössä kertoivat, että jokainen heistä yksinään pohtii eteen 

tulevia asiakastapauksia. Yksi työntekijä toi selkeästi esille kaipaavansa sitä, että organi-

saatio ohjeistaisi jollain lailla juuri tämän kohderyhmän osalta. Autismikirjon nuorten ai-

kuisten asiat vaikuttivat haastateltujen mukaan olevan aika ”levällään”. 

 

“Koulusta tuli tieto ja pyyntö, ett ku runsaasta tuesta huolimatta ja yksilöohjauk-

sesta huolimatta ei opinnot etene, niin sitten tänne yhteydenotto, ett nyt keksikää 

tälle jotkut palvelut, että kun tää tulee jäämään työttömäx ja se ei oo kuitenkaa 

työelämään valmis, ett mitä nyt sit täältä aikuissosiaalityöstä kehitätte palvelua, 

että häntä voidaan niinku valmentaa sitten työelämään – ihan pikku haaste!”  

 

“Se on ehkä hämmästyttäny just eniten tässä, ett miten näitten, tän ryhmän asiat 

voi olla tosi niinku levällään. Kaipaisin sitä, että olisi joku selkeä prosessi.” 

 

Sitaateista on tulkittavissa, että aikuissosiaalityölle kohdistuu sellaisia haasteita, joihin 

haastatelluilla ei ole keinoja vastata. Aikuissosiaalityössä autismikirjon nuoret näyttivät 

olevan asiakasryhmä, joiden palveluita ei oltu erityisesti mietitty tai kehitetty. Sosiaali-

työntekijät olivat sitä mieltä, että varmasti lähitulevaisuudessa on ”pakko miettiä”.  

 

Vammaispalveluissa tämä kohderyhmä nähtiin palvelujärjestelmän suhteen pitkälti sa-

malla tavalla kuin aikuissosiaalityössä. Palvelujärjestelmän todettiin olevan kovin nuori 

hyvätasoisen autismikirjon näkökulmasta ja todettiin, että kohderyhmälle ei ole erikseen 

suunniteltu palveluita, vaan palvelut on pääosin suunniteltu kehitysvammaisille tai vai-

keavammaisille. Vammaispalveluissa jokainen asiakas pyritään haastateltujen mukaan 

kohtelemaan samalla tavalla ja normaaliuden periaatteiden mukaisesti, samalla huomioi-

den jokaisen yksilölliset tarpeet. Millekään asiakasryhmälle ei ole organisaation taholta 

erillisiä ohjeita. Kaikessa pyritään haastateltavien mukaan niin sanotusti normaalipalve-

luun eli pääasiassa sosiaalihuoltolain mukaisesti pyritään järjestämään palveluita, jos se 

asiakkaan tarpeet huomioiden on mahdollista. 
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6.5   Autismikirjon nuoret ovat erityisen tuen tarpeessa olevia 

 

Minua tutkijana kiinnosti, miten autismikirjon asiakkaat sosiaalityön kontekstissa mää-

rittyvät. Kysyin haastateltavilta, kuuluvatko kohderyhmän nuoret aikuiset erityisen tuen 

tarpeessa oleviin asiakkaisiin? Kaikki haastateltavista, sekä aikuissosiaalityössä että vam-

maispalveluissa, yhtä empimistä lukuun ottamatta, olivat selkeän yksimielisiä siitä, että 

autismikirjon nuoret aikuiset kuuluvat erityisen tuen tarpeessa oleviin (sosiaalihuoltolain 

1301/2014 3§:n mukaisesti). Vain yksi aikuissosiaalityötä tekevä sanoi empien, ”Ei vält-

tämättä. Jos henkilö pärjää asumisen, koulunkäynnin jne. suhteen, niin ei välttämättä”. 

Hän lisäsi vielä, että ”jos henkilöllä on autismikirjon lisäksi myös muuta ongelmaa, kuten 

esimerkiksi päihdeongelmaa, asumisen ongelmaa tai mielenterveysongelmaa, niin silloin 

on selvää, että henkilö kuuluu erityisen tuen piiriin”. Toisessa aikuissosiaalityön pien-

ryhmässä erityisen tuen tarpeessa olemista pohdittiin seuraavalla tavalla: 

“Kukaan ei varmasti sitä kiistä, että näillä niinku erityisen tuen tarve on, 

mutta se että, missä se vastuu on? Siis mistä se omatyöntekijä nimetään, 

on tosi tärkeä miettiä sen asiakkaan kohdalla, ett missä se asiakkaan ti-

lanne parhaiten tiedetään. Voihan se omatyöntekijä olla terveydenhuol-

lon puoleltakin. Laki mahdollistaa sen. Omatyöntekijä voisi olla tervey-

denhuollosta, vammaispalveluista tai vaikka psykiatrian polilta. Pitäisi 

aina yksilöllisesti miettiä jokaisen kohdalla, että missä sen asiakkaan ti-

lanne parhaiten tiedetään. Sieltä nimettäis se omatyöntekijä.” 

Autismikirjon nuoret lukeutuvat haastateltujen mukaan erityisen tuen tarpeessa oleviin, 

vain yksi kahdeksasta haastatellusta esitti perustellun, empivän näkemyksen. Erityisen 

tuen tarpeessa olosta haastatellut olivat siis varsin yksimielisiä, mutta vastuukysymykset 

ja omatyöntekijän nimeäminen herättivät enemmän pohdintaa. Erityisen tuen tarpeessa 

oleville nuorille asiakassuunnitelman laatii aikuissosiaalityössä omatyöntekijä, jolla on 

sosiaalityöntekijän pätevyys (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 36 §) Tässä laadinnassa hän 

kokee aineistoni valossa olevansa usein aika yksin, vaikka kuuleekin nuorta, hänen van-

hempiaan ja mahdollisesti muita eri tahoja tai lukee mahdollisia terveydenhuollon lau-

suntoja. Palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa ei aikuissosiaalityössä tehdä 

moniammatillisesti. Päihdeongelmaiset autismikirjon nuoret pyritään tarvittaessa ohjaa-

maan päihdepalvelujen piiriin. Hakeutuminen toisen sektorin palvelun piiriin jää kuiten-

kin nuoren omalle vastuulle. Sosiaalityöntekijät kuvasivat myös sitä, että joskus nuoren 

tilanteesta saadaan tietoa vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa. Osa nuorista saattoi haasta-

teltavien mukaan ikään kuin sulkeutua omaan asuntoonsa pitkäksikin aikaa. 
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”– – jos on joku tämmönen eristäytyvä persoona, ja haluaa olla siellä käm-

pillä, eikä halua olla tekemisissä hirveesti ulkopuolisen maailman kanssa, 

niin se voi olla meien mielestä ongelma, ja omaisten mielestä ongelma ja yh-

teiskunnan mielestä ongelma, mutta jos hän on sitä mieltä, että hänelle se ei 

oo ongelma  – –  ei aiheuta häiriötä, maksaa vuokrat.” 

 

”Joskus vaan tulee sit semmosia pommeja että se on ollu siä kämpillään 

kolme vuotta,  ja käyny vaan ruokakaupassa, se onki sitte hankalampi. 

Naapurit rupee kiinnittään huomiota, ja isännöitsijä käy katsoon kämpän ja 

on siivoton, niin sit, joskus se tulee meille tossa vaiheessa vasta, niinku tie-

toonki ylipäätänsä.”  

 

” kyll me varmaan aika hatarilla niinku sellasilla, niinku oikeilla tie-

doilla niinku tehdään siit  niitä päätelmiä.  Ett sit niit paljastuu ehkä mat-

kanvarrella, ett kämppähän täyttyy pizzalaatikoista, ett tää ei oo syöny vuo-

teen mitään muuta ku einespizzaa.”  

 

Haastateltavien kertomassa todentuu sama, mitä Lämsä ym. (2016, 5) ovat havainneet eli, 

että autismikirjon nuorilla on haasteita itsestään ja ruokahuollostaan huolehtimisessa. 

Haastateltujen mukaan auttaminen oli vaikeampaa, mikäli nuoren tilanne havaittiin kovin 

myöhäisessä vaiheessa. Viimeisimmästä sitaatista on havaittavissa palvelutarpeen arvi-

oinnin täsmällisyyden merkitys muun muassa varhaisen puuttumisen kannalta. 

 

Erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten yhteydenpito vanhempiensa kanssa on usein tii-

viimpää kuin nuorilla, jotka eivät ole erityisen tuen tarpeessa. Aineiston myötä ilmeni, 

että autismikirjon nuorten vanhemmat ovat nuorten mukana asioimassa selvästi enemmän 

kuin neurotyypillisten nuorten asiakkaiden vanhemmat. Tästäkin voitanee päätellä tuen 

tarpeen olevan suurempaa kuin neurotyypillisillä nuorilla. Aikuissosiaalityössä tilannear-

viota tehdessä ei erikseen selvitetty sitä, minkä verran vanhemmat käyttävät aikaa nuoren 

tukemiseen, tai missä kaikissa asioissa vanhemmat auttavat nuorta tai tekevät nuoren puo-

lesta asioita. Eräs sosiaalityöntekijöistä kertoi näiden kuitenkin tulevan ilmi ilman, että 

niistä erikseen kysyttäisiin. Hänen käyttämässään ilmaisussa sana ”taakka” on hieman 

hämmentävä, sillä harvoin vanhemmat ajattelevat lastaan taakkana, mutta ehkä sosiaali-

työntekijästä tuo ilmaisu on jollain lailla kuvaava. 

”Ei sitä tarvi selvittää, se on niinku jo itsestään selvyys jo lähtökohtai-

sesti, että se otetaan se ”taakka” pois niiltä vanhemmilta, kun nuori it-

senäistyy. Jos vanhemmat sitä haluaa ja nuori haluaa. Se lopputulos pi-

täisi olla se, että se on itsenäisesti asuva, vaikka saisikin tukea niinkun 

palveluntuottajilta, mutta ettei enää vanhemmilta.”  
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 ”Toiki on niinku semmonen, ei tommosta tuu kysyneeksi, eikä ajatelleek-

sikaan. Ett voi vaan niinku hämärästi ajatella, ett no okei, no noi paljon 

tukee, että noi paljon hoitaa ton asioita.” 

 

”Monella on hätäapu-linja, luottohenkilö siellä perheessä, jos ei sitä oh-

jaajaa ole hankittuna siihen, joka olisi sellaisessa roolissa.” 

 

 

Vanhempien roolin selvittämiseen liittyen, sain haastateltujen puheesta osittain ristiriitai-

sen kuvan. Toisaalta haastatelluille oli selvää, että sosiaalityön tukitoimia tarjotaan it-

senäistyville nuorille, jos nuori ja vanhemmat niin toivovat. Toisaalta taas sain kuvan, 

että vanhempien osuutta nuoren tukemisessa ei erikseen selvitetä. Vanhemmilla näytti 

joka tapauksessa olevan merkittävä rooli täysi-ikäisen nuoren tukihenkilönä ja asioiden 

hoitajana. Asiakkaan läheisverkoston kartoittaminen toteutetaan sosiaalihuoltolain 

(1301/2014, 4 §, 43 §) mukaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tai tarvittaessa 

muulloin asiakkuuden aikana. Kartoittaminen tehdään yleensä vain asiakkaan suostu-

muksella. ”Kartoittamisen yhteydessä selvitetään tarvittaessa omaisten ja läheisten mah-

dollinen tuen tarve.” (thl.fi). Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 4 §) velvoittaa asiakkaan 

etua mietittäessä huomioimaan, miten eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat 

asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin.  Tämä velvoite näytti toteutuvan vammais-

palveluissa prosessin alusta lähtien, mutta se ei haastatteluvastausten mukaan toteutunut 

juurikaan aikuissosiaalityössä. Aikuissosiaalityössä keskitytään haastateltavien mukaan 

aikuisasiakkaaseen, ei läheisiin. Vammaispalveluissa lähtökohta on erilainen, haastatel-

tujen mukaan asiakasprosessin alusta lähtien huomioidaan koko perhe, vaikkakin työs-

kentely etenee varsinaisen asiakkaan tarpeet edellä.  

 

Aikuissosiaalityön haastatteluvastausten perusteella näyttää siltä, että vanhempien rooli 

on hyvin korostunut sekä palvelutarpeen arvioinnissa tiedon tuottajana, että myös henki-

lökohtaisen avun toteuttajana. Autismiin perehtynyt ruotsalainen lääkäri Lena Nylander 

(2011, 63) korostaa sitä, että vanhempia ei pitäisi käyttää henkilökohtaisina avustajina, 

elleivät he nimenomaan ole itse valinneet toimia sellaisina. Hän toteaa lisäksi, että ongel-

mat, jotka voivat vaikuttaa vähäpätöisiltä, kun niiden näkee tapahtuvan kerran, voivat 

muodostaa suuren rasitteen, kun ne toistuvat päivittäin vuodesta toiseen (emt. 2011, 63). 

Palvelutarvetta tulisikin arvioida siten, että saadaan selkeä käsitys nuoren itsenäisestä 

suoriutumisesta (= tilanne ilman läheisten tukea). Muutoin arviointi ei perustu faktoihin 

ja nuoren tosiasialliseen tilanteeseen. 
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Aineiston myötä ilmeni, että autismikirjon nuoret eivät itsenäisesti hakeudu tuen piiriin, 

vaikka heillä olisi ammattilaisten mielestä ihan ilmiselvääkin tuen tarvetta. Kaikkien 

haastateltavien mielestä asia oli niin, että autismikirjon nuoret aikuiset eivät omatoimi-

sesti hakeudu tuen / palvelujen piiriin. Aloite on pääsääntöisesti tullut jostakin muualta. 

Jos nuori itse hakeutuisi sosiaalitoimen palvelun piiriin (mikä oli harvinaista), kyseessä 

olisi todennäköisesti rahojen loppuminen, mutta diagnooseistaan nuori ei sosiaalityönte-

kijöiden mukaan puhuisi. Nuori itse ei joko haluaisi tai osaisi kuvata, että hänen avun 

tarpeensa saattaa johtua siitä, että hänellä on autismikirjon diagnoosi.  

”Aika usein ne vanhemmat kyllä ottavat yhteyttä, ovat huolissaan. Tai se 

yhteydenotto voi tulla koulusta, terveydenhuollosta tai jostain muualta.” 

”Ei ne, eikä. Ne saattaa ottaa yhteyttä jonku semmosen asian takia, ett 

hei mull ei oo yhtään rahaa, mitä mä teen, ja sit se lähtee siitä se tie 

auki.” 

” – – eikä ne ota sitä esille, että mulla on tämmönen diagnoosi, se ei var-

masti tule esille, että mä tarvitsen juuri sen takia apua.” 

Nuoren asiat tulevat haastateltujen mukaan sosiaalityön piiriin yleensä vanhempien aloit-

teesta ja vanhemmat saattavat myös kertoa nuoren diagnoosin. Nuori voi tulla sosiaali-

työn asiakkaaksi myös koulun, terveydenhuollon, Kelan tai jälkihuollon ohjaamana. So-

siaalityöntekijät ilmaisivat myös, että he eivät tiedä hakeutuisiko nuori terveydenhuollon 

palvelujen piiriin terveydenhuoltoa tarvitessaan, vai pitäisikö silloinkin aloitteen tulla jos-

takin ulkopuolelta. Nämä kommentit entisestään vahvistavat sitä, että kyseessä on erityi-

sen tuen tarpeessa oleva asiakasryhmä. 

 

”– –  ja mitä sitten, jos omaisia ei ole, tai mitä jos tukipolut päättyy, missä 

kohtaa seuraavan kerran tää henkilö, jos hän tarvitsee apua, niin miten 

hän tulee seuraavan kerran autetuksi, jos hän itte ei vaikka osaa ohjautua, 

että semmonen putoamisen vaara on siinä, ett hän tipahtaa palveluista ko-

konaan.”  

 

”Mä en tiä, ett miten ne hakeutuu vaikka terveydenhuollon piiriin, jos on 

jotain terveydenhuollon tarvetta, ett onx se yhtään sen helpompaa, vai tar-

vitaanx siinäkin joku toinen henkilö, joka ottaa sen kopin ja tekee aloitteen 

ja soittaa ajan, tai lähtee selvittään jotakin asiaa – –” 

 

 

Haastateltujen puheessa oli havaittavissa huolta siitä, että autismikirjon nuori saattaa pu-

dota kokonaan palveluiden ulkopuolelle. Edeltävässä sitaatissa pohdittiin, hakeutuisiko 

autismikirjon henkilö itsenäisesti terveydenhuollon piiriin terveyspalveluita tarvitessaan, 

vai tarvitsisiko hän siihen jonkun toisen henkilön aloitteentekijäksi ja ajanvarauksen tai 



75 

muun selvittelytyön hoitajaksi. Autismikirjon aikuisista ja terveyskysymyksistä on ole-

massa aivan liian vähän tutkimuksia. Silti tällä hetkellä tiedetään se, että autismikirjon 

aikuiset ovat huonoja kertomaan terveysongelmistaan (Gerhardt 2018). Sosiaalityön kä-

sikirjan (2017, 71) mukaan erityisen tuen tarvitseminen ei ole sidottu tiettyyn diagnoosiin 

tai vammaan, vaan määrittelyyn piiriin kuuluvat myös ne henkilöt, joiden erityisen tuen 

tarve perustuu esimerkiksi vielä diagnosoimattomaan oireyhtymään, joka vaikeuttaa va-

kavasti henkilön kykyä toimia. ”Määrittelyn piiriin kuuluvat myös henkilöt, joiden kes-

keinen ongelma on useasta eri syystä johtuva tuen tarve tai ylipäätään tilanne, jossa suuri 

avuntarve aiheuttaa uupumusta ja vaikeutta päästä tarvittavien palvelujen piiriin.” (Läh-

teinen & Hämeen-Anttila 2017,71) 

 

Autismikirjossa ja kehitysvammaisuudessa on näyttää aineistoni valossa olevan tietty yh-

distävä piirre. Kumpaankin ryhmään kuuluvat ovat usein sellaisia, etteivät he juurikaan 

ota itsenäisesti sote-palveluihin yhteyttä. Tätä ei voi yleistää koskemaan aivan jokaista 

kehitysvammaista tai autismikirjon henkilöä, mutta pääsääntö haastateltavien mukaan 

näytti olevan se, että autismikirjon nuoret aikuiset eivät hakeudu itsenäisesti sosiaalipal-

velujen piiriin. Sama pätee usein kehitysvammaisiin. Sosiaaliasiamiehen selvityksessään 

Satu Loippo (2016, 19) toteaa, että kehitysvammahuollossa omaisilla on keskeinen rooli, 

sillä kehitysvammainen itse ei ota yhteyttä sosiaaliasiamieheen. Läheisten keskeinen rooli 

myös autismikirjossa nousi aineistostani selkeästi esille.  

 

 

6.6   Vastuun paikantuminen sekä läheisten huomioiminen 

 

Vastuu autismikirjon nuorten sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista paikantui tutki-

muskaupungeissa sosiaalitoimen eri sektoreille. Vastuu oli toisessa tutkimuskaupungissa 

vammaispalvelun sosiaalityössä ja toisessa kaupungissa aikuissosiaalityössä. Viimekä-

dessä vastuu paikantui täten joko moniammatilliselle tiimille, jossa oli sosiaalityön lisäksi 

nuorispsykiatrian asiantuntemus käytettävissä tai yksittäiselle aikuissosiaalityötä teke-

välle sosiaalityöntekijälle. 

 

Uusi sosiaalihuoltolaki velvoittaa palvelutarvetta arvioidessa huomioimaan myös lähei-

set. Haastateltavat totesivat, että aikuissosiaalityössä ei huomioida läheisiä mitenkään eri-

tyisesti. Heidän työskentelynsä keskiössä on aikuinen asiakas yksin. Oheiset sitaatit ku-

vaavat tätä. 
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”Ei mitenkään, ei meien palvelussa. Ei meidän palveluissa oo mitään läheisille, 

kun meillä on ne aikuiset ihmiset.” 

”– – ett kyll me voidaan no, lähinnä tulee mieleen, me voidaan ohjata johonki, 

omaiset mielenterveystyön tukena ja tämmösiin asioihin tietysti mut.” 

”Mutta kyllä itse ainakin tunnustan ett en kauheesti välttämätt mieti sitä, ett jos ei 

vanhemmat erikseen sitä kysy, niin sit voi sitä lähtee miettimään, mutta ei sitä itse 

tuu tarjonneex, eikä kysyneex ett mites te pärjäätte tai mitäs te tarttisitte.” 

”Mää jotenki aattelen, toiki on semmonen vammaispalvelun osaamisalue ett, ett 

kun vammaisille on kaikennäköst sopeutumiskurssia ja valmennusta ja heill on 

niist tietoo, ni varmaan tällekin ryhmälle on, mutta ei me tämmösist tiedetä, ku ei 

me oo tähän perehdytty.” 

Haastateltujen puheesta kävi ilmi, että aikuissosiaalityön työskentelyn keskiössä on yksi 

aikuisasiakas kerrallaan, eikä läheisiä juurikaan huomioida. Aikuissosiaalityön tehtävä-

kuva ja osaamisalue eroavat sitaatin mukaan vammaispalvelun vastaavista. Sosiaali-

huoltolain (1301/2014) 43§ edellyttää läheisverkoston kartoittamista. Aikuissosiaali-

työssä kartoitetaan kyllä pääpiirteittäin asiakkaan läheisverkosto, mutta läheisiä ei muu-

toin yleensä huomioida erityisemmin työskentelyssä, eikä selvitetä varta vasten sitä, 

minkä verran läheiset osallistuvat esimerkiksi nuoren tukemiseen. Aikuissosiaalityössä 

työskentelyn lähtökohtana ja keskiössä on vain aikuisasiakas, eivät läheiset. Vammais-

palveluissa työskentelyn keskiössä on usein asiakas läheisineen. 

Kysyin jokaiselta pienryhmältä: Kenen tai minkä tahon tulisi kantaa vastuu hyvätasoisten 

autismikirjon nuorten palvelutarpeen arvioinnista? Jokaisessa ryhmässä, niin vammais-

palveluissa kuin aikuissosiaalityössäkin, vallitsi täysi yksimielisyys siitä, että vammais-

palveluiden yhteyteen tulisi rakentaa ”palvelusysteemi” kohderyhmän nuorille aikuisille. 

Tätä perusteltiin muun muassa palvelutarpeen arvioinnin haastavuudella ja vuorovaiku-

tuksen erilaisuudella verrattuna neurotyypillisiin asiakkaisiin sekä autismin elinikäisyy-

dellä. Koettiin, että aikuissosiaalityön määräaikaisilla palveluilla ei välttämättä kyetä 

täyttämään autismikirjon henkiöiden palvelutarpeita.  

 

”Vammaispalveluitten. Sinne pitäis rakentaa semmonen palvelusysteemi 

näille.” 

 

”Kyll mä aattelen, ku se lähtee ihan siitä, että jos niinku vertaa, että tulee 

tällänen asiakas, niin ihan siit vuorovaikutuksen, se on niin erilaista kun 

muiden kanssa, ja ett miten paljo mä voin odottaa, ett tää ihminen tekee 

itsenäisesti tai verrattuna muihin asiakkaisiin?” 
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”Niin ja noi on pysyvii piirteitä, ei se oo mikää ohimenevä tila sill ihmi-

sellä. Mää mielellään siirtäisin ne vammaispalveluun.” 

 

”-- ne vaikeimmat, siis tämmöset, mitkä on vaikka pitkäaikasella eläk-

keellä ja se tavoite ei olekaan työllistyminen, ei o semmosta niinkun tällä 

hetkellä näköpiirissäkään, ett hän nyt pitkälläkään kuntoutuksella olis 

kuntoutettavissa. Niin en mää tiedä mitä me voitais täällä aikuissosiaali-

työn puolella tarjota.” 

 

” – – Me ollaan iso joukko, ett miten se tieto sit tulee kaikille, ett jos se olis 

keskitetymmin hoidettu, niin kyllähän siinä pystyy ihan eri tavalla, ku nää 

on vaan yksi osa kumminkin meien työtä, ett siinä on suuri osa kaikkee 

muuta.” 

 

Vammaispalveluiden vastaus samaan kysymykseen oli: 

 

”No, mää oon sitä mieltä, että kyllä se näissä ihan normipalveluissa pi-

täisi se heidänki ryhmänsä kulkea, kyll se niinku tänne täytyy saada ra-

kennettua. Ihan yhtä lailla, ku kaikkia muitaki diagnooseja meillä on niin, 

samalla tavalla heille pitäisi myös löytyä täältä järjestelmän niin sopimat 

palvelut. Niinku muilleki on heille sopivat.” 

 

Vastauksista ilmeni, että autismikirjon nuoret ovat aikuissosiaalityössä harvinaisempi 

asiakasryhmä. Siitäkin syystä heidän palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen kaivattiin 

moniammatillisempaa yhteistyötä tai kohderyhmän palvelutarpeen arvioinnin keskite-

tympää hoitamista. Autismikirjon asiakkaat eivät ole sitä ”perusasiakasjoukkoa”, vaan 

heitä tulee yksittäisen aikuissosiaalityöntekijän asiakkaaksi suhteellisen harvoin. Haas-

tetta lisää se, että jokainen asiakas on hyvin erilainen yksilöllisine tarpeineen, joten 

aiemmista autismikirjon asiakkaista kertyneestä kokemuksesta ei välttämättä olekaan 

hyötyä uuden asiakkaan kanssa. Vammaispalvelun haastatellut esittivät, että vammais-

palveluiden piiriin rakennettaisiin autismikirjon henkilöt paremmin huomioiva palvelu-

järjestelmä. 

 

6.7   Moniammatillisuus ja rajapinnat haasteena   

 

Aikuissosiaalityön haastateltujen puheissa näytti olevan selkeä rajapinta aikuissosiaali-

työn ja vammaispalvelujen välillä. Nuorten tarpeet jakaantuvat hyvin usein eri sektoreille, 

useammallekin kuin kahdelle. Sosiaalihuollon eri sektorit näyttivät aineiston valossa toi-

mivan toisistaan varsin erillisinä. Esimerkkinä muun muassa se seikka, että aikuissosiaa-
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lityöntekijät eivät kertomansa mukaan näe palvelutarvetta arvioidessaan tietojärjestel-

mästään ollenkaan, saako asiakas par’aikaa jotakin palvelua vammaispalvelun kautta tai 

onko asiakkaasta tehty joitakin kirjauksia vammaispalveluiden puolella. He näkevät ai-

noastaan ”vammaispalvelu”-merkinnän, joka kertoo sen, että asiakkaalla on, joko joskus 

ollut, tai on par’aikaa asiakkuus vammaispalveluissa. Sosiaalityöntekijöillä aikuissosiaa-

lityössä ei ole mahdollisuutta tarkistaa, onko vammaispalvelun asiakkuus voimassa juuri 

nyt, eivätkä he näe ollenkaan vammaispalveluiden kirjausten sisältöä.  

 

”Ett näkee vaan, ett siell on vammaispalvelu, mutt mitä siellä sisällä on 

niin me ei nähdä mitään muuta, ku se yksi sana sieltä vaan.”    

 

Yksi merkittävä tekijä rajapintojen haasteellisuuteen vaikuttaa myös Poikosen (2018, 79) 

päihdehuollon palvelujen saatavuutta koskevan selvityksen mukaan olevan tietojärjestel-

mien erillisyys. Terveydenhuollon työntekijät eivät näe asiakkaan sosiaalihuollon tietoja, 

eivätkä sosiaalihuollon työntekijät näe terveydenhuollon tietoja. Oman aineistoni valossa 

pelkästään sosiaalihuollon sisälläkin, aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun välillä on 

selkeä rajapinta. Tämä vaikeuttaa yhteistyötä ja kokonaiskuvan saamista asiakkaan tilan-

teesta. Autismikirjon nuorten hyvinvoinnin kannalta tämä voi olla hyvinkin haitallista. 

  

Aikuissosiaalityön haastateltavilla ei myöskään ole tietoa, mitä keinoja vammaispalve-

luiden puolella on käytettävissään autismikirjon nuorten tukemiseksi. Ylisektorinen yh-

teistyö ei haastateltujen mukaan juurikaan toteudu, ei ole olemassa yhteistä, moniamma-

tillista foorumia, jossa yhteistyössä arvioitaisiin nuoren tilannetta, tuen tarvetta ja sovel-

tuvia palveluita. Ylisektorinen yhteistyö on kokonaan yksittäisen työntekijän vastuulla. 

Osalla työntekijöistä oli kuitenkin melko iso kynnys konsultoida vammaispalvelua, sillä 

he tiesivät vammaispalveluissa olevan jo muutenkin pitkät jonot ja jatkuvaa resurssiva-

jetta.  

 

Kysyin: Eikö ole olemassa selkeää listaa eri toimijoista ja heidän tarjoamistaan palve-

luista kohderyhmälle ja millä kriteereillä mitäkin voisi hyödyntää? 

 

”Ei, ja me ei voida käyttää vammaispalvelun palveluita, miksei me voitais 

käyttää, miksei me voitais ostaa sieltä, kellä on niitten (= vammaispalve-

lun) kanssa sopimukset, en ymmärrä, mutta näin nyt vaan on. No mää suo-

rahankintana hankin Autismisäätiöltä semmosen, mutt se oli todella vai-

kee prosessi, mutta miksei ne ottanu sitä sitten kokonaan sinne?”  (= vam-

maispalvelujen asiakkaaksi) 
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Rajapinnoilla työskentely on tyypillistä autismikirjoon liittyen, koska kyseessä on monia-

laista asiantuntemusta edellyttävä ”häiriö”, joka ilmenee elämässä ja arjen suoriutumi-

sessa eri yksilöillä hyvin eri tavalla. Edeltävässä sitaatissa sosiaalityöntekijä ihmetteli ko-

vasti, miksi asiakasta ei otettu kokonaan vammaispalveluiden asiakkaaksi tilanteessa, 

jossa palvelu kuitenkin lopulta järjestyi vammaispalvelun kautta. Hankaluutta palvelui-

den suunniteluun tuo se seikka, että palveluiden tarpeet vaihtelevat riippuen nuoren elä-

män ajankohtaisista vaatimuksista ja myös siitä, millaisia siirtymiä nuoren elämään tulee, 

ja miten usein siirtymiä tai muutoksia tulee. Palveluiden tulisi joustaa asiakkaiden tarpei-

den mukaisesti. Haastateltavat eivät kokeneet aikuissosiaalityön palveluiden joustavan 

sujuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Monelle nuorelle nimenomaan siirtymät jonne-

kin vieraaseen paikkaan ovat hankalia ja kun paikka tulee nuorelle tutuksi, hankaluudet 

usein poistuvat. Tätä jouston puutetta kuvaavat seuraava sitaatit: 

 

”Nuori menee vaikka jonnekki pajalle, no sitte ku se paja tulee tutuksi, niin 

mitä jos siinä välissä onki vaikka semmone jakso, että hän ei ehkä tarvik-

kaan niin tiivistä tukee, mut sitte vaikka 3 kk päästä tuliski uus haaste elä-

mässä niin sitte pitäiskin, sit olis hyvä, ett olis taas se työntekijä ottaa mat-

kaan mukaan, ni semmosta joustavuutta tää meien systeemi ei kyllä salli 

siinä.” 

 

”Mutt ehkä,  jos se palvelu olis vaikka lopetettu jo siinä välissä ja sit tuliski 

tämmöne uusi tilanne, ett tarvittais se tuki uudelleen, niin sen palaverin 

järjestäminen, että siihen olis ne, riittävä porukka ympärillä, ni sehän voi 

olla niin monesta tekijästä kiinni, että onnistuuko se viikossa vai kolmessa 

viikossa, että jos sinne tarvitaan vaikka lääkäri, niin kyllä hällä on se ka-

lenteri aika pitkälle täynnä.” 

 

Moniammatillinen yhteistyö nähdään yhä vahvemmin edellytyksenä asiakaslähtöisille, 

vaikuttaville sosiaali- ja terveyspalveluille (Isoherranen 2012). Tämä näkyy selkästi myös 

uudistuneessa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014). Sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden on-

gelmat ovat hyvin moninaisia ja laaja-alaisia, eikä yhden asiantuntijan ammattitaito tai 

erillinen työskentely auta asiakasta riittävästi (Isoherranen 2012). On jo pitkään tiedos-

tettu, että sosiaalityön tarpeessa olevien asiakkaiden palvelutarpeet ovat varsin usein sek-

torirajat ylittäviä (Blomgren ym. 2016, 74). Silti aineistoni valossa näyttää siltä, ettei so-

siaalihuollossa tehdä ylisektorista yhteistyötä juurikaan tai sitä tehdään harvoin. Tämä 

todentui aikuissosiaalityön vastauksissa. Aikuissosiaalityön haastateltavien puheessa lää-

kärin kanssa tehtävä yhteistyö kuvautui harvinaisena ja hankalasti toteutettavana. Edel-

tävä sitaatti on litteroidun materiaalin harvoja kohtia, jossa lääkäriyhteistyötä ajatuksen 

tasolla harkitaan. Lääkäriyhteistyötä ei kuvattu tosiasiallisesti toteutettavan, ainoastaan 
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ohjattiin asiakkaita tarvittaessa omalääkärin vastaanotolle. Kaikki sitaatit, joissa maini-

taan sana ”lääkäri” olen sisällyttänyt tähän raporttiin. 

 

Haastateltujen vastauksissa korostui tarve asiakkaan tilanteen moniammatilliseen kartoit-

tamiseen. Lisäksi toivottiin selkeämpää prosessia kohderyhmän asioiden edistämiseksi. 

Tällä hetkellä ei haastateltujen mukaan vielä ollut käytäntönä se, että tehtäisiin sosiaali- 

ja terveydenhuollon yhteisiä hoito- ja palvelusuunnitelmia (HOPA) autismikirjon nuo-

rille. Todettiin vain, että jokin hanke oli juuri käynnissä yhteisten hoito- ja palvelusuun-

nitelmien tiimoilta, joten haastateltavien mukaan ehkä joskus tulevaisuudessa tehdään yh-

teisiä hoito-ja palvelusuunnitelmia. Lisäksi todettiin, että niillä, joille HOPA tällä hetkellä 

tehdään, heillä on jo vuosien syrjäytymisprosessi takanaan ja vaikeudet ovat jo hyvin va-

kavia.  

 

Haastateltujen mukaan hyvätasoinen autismi koetaan usein niin lieväksi, ettei autismikir-

jon nuorille sen vuoksi tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon kesken yhteisiä hoito- ja pal-

velusuunnitelmia. Yhteisiä aktivointisuunnitelmia laadittiin kyllä TE-keskuksen kanssa.  

 

”Mun mielestä just se semmonen moniammatillinen kartoitus ja palveluit-

ten suunnittelu pitäs olla, ja jonkunnäkönen niinku prosessi siis kaikissa 

palveluissa, siis justiin nää asumis-, mielenterveys- ja sit nää työllistymi-

see liittyvät palvelut, koulutukseen liittyvät palvelut, niin näissä pitäis olla 

jonkunnäkönen prosessi tälle erityisryhmälle.” 

”Kyll siin on varmaan semmostaki, että siis käytännössä jo niitten asiak-

kaitten kohdalla joittenka kans on yhteistyötä ton terveydenhuollon puo-

len kans, ni me tiedetään, kuinka hankalaa on aikataulujen yhteensovitta-

minen, niin sit siin tilantees ku se uus asiakas tulee, ett sää lähdet siihen 

niinku pyytelemään jostain jotakin niin, se on varmaan vähä iso kynnys.”  

 

Haastateltujen mukaan esimiestasolla tiedostettiin kyllä jo kohderyhmän palveluiden 

tarve ja nepsy-työryhmä oli ollut projektimuotoisesti toiminnassa. Aikuissosiaalityönte-

kijöillä oli ollut mahdollisuus viedä omia haasteellisimpia asiakastapauksiaan nepsy-työ-

ryhmän käsiteltäväksi. Yhteistyö nepsytyöryhmän kanssa ei haastateltavien mukaan kui-

tenkaan ehtinyt kunnolla edes käynnistyä, kun nepsytyöryhmää alettiin jo alasajaa, ja sen 

myötä ne haasteellisimmatkin autismikirjon asiakkaat siirtyivät jälleen kokonaan aikuis-

sosiaalityön vastuulle. 
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”Nepsy-työryhmä oli, siis oli, ihan hämärää meienki yhteistyö hänen 

kanssaan oli, hyvä tavaton, se oli ollu varmaan jonkin aikaa, ennen en-

neku me edes kuultiin, ett semmonen on olemassa, mutta siis pari vuotta, 

kolme vuotta ehkä, siitä on aikaa. (=kun kuulivat siitä) Mut oli se vissiin 

viä viime vuonna.” 

” – – että hänelle oli semmosii asiakkaita, siis joitakin ohjattu, joille hän 

teki semmosii hyvin räätälöityjä niinku toimintasuunnitelmia ja palvelu-

suunnitelmia, ja sit hänell oli jonkun näköinen budjetti. Mutta se (pro-

jekti) loppu niinku lyhyeen, nyt niitä määrärahoja, mitä hänell oli käytet-

tävissä, niitä olis nyt sit jotenki, ett no tänne meille, missä ei oo osaa-

mista!” 

Nepsytyöryhmän toiminnasta haastateltavat totesivat, että jotkut asiakkaat saivat heille 

soveltuvan tuen ja hyötyivät siitä. Ongelmana koettiin projektin määräaikaisuuden li-

säksi se, että räätälöity palvelu oli vain hyvin harvojen asiakkaiden saatavilla. Asiakkai-

den tukitoimien järjestymisen hidasteena koettiin osaltaan myös se, että esimerkiksi Ke-

lan kuntoutuksiin asiakkaan tulee hankkia lääkärinlausunto. Ongelmaksi koettiin nimen-

omaan se, että nuorilla ei yleensä ollut ollenkaan lääkärikontaktia, joten lausunto piti 

hankkia omalääkärin kautta, joka ei entuudestaan tuntenut nuorta. 

”Mut se että, se menee lääkärin kautta, aina noi Kelan jutut niin se on 

vähän turhaa oikeestaan, koska ei sillä lääkärillä nyt oo, omalääkärillä 

joka tapaa asiakasta kerran - kaks, ni ei oo sitä tietoo mitä meillä on, 

mutta se ratkasee sen sitten.” 

Edellisessä sitaatissa mainittu omalääkärin tieto vs. sosiaalityöntekijän tieto on huomi-

onarvoinen seikka, kahdestakin syystä. Ensinnäkään omalääkärillä ei useinkaan ole riit-

tävää autismiasiantuntemusta. Toiseksi autismikirjon asiakkaan tilanteeseen perehtymi-

nen vie aikaa ja vaatii usein pitkääkin paneutumista, johon on harvoin mahdollisuus yh-

dellä tai kahdella lääkärin vastaanotolla. Autismikirjon asiakas tulisi tuntea aika hyvin, 

jotta voisi arvioida, mitkä tukitoimet tai palvelut häntä hyödyttäisivät. Kerolan ym. 

(2009, 64) mukaan autismikirjon henkilön puhetta tulee ymmärtää nimenomaan henki-

lön tuntemisen, ei tulkitsemisen kautta. 

Autismikirjon nuorten asioissa on nähtävissä erityisen paljon rajapintaongelmia heidän 

tarpeidensa ollessa monialaisia. Nuori saattaisi haastateltavien mukaan tarvita sekä ai-

kuissosiaalityön että vammaispalvelujen palveluita sekä toisinaan myös päihde- ja mie-

lenterveyspalveluitakin. Ylisektorinen yhteistyö ei kuitenkaan haastateltavien mukaan 

toteudu parhaalla mahdollisella tavalla, eikä toimijoilla välttämättä ole riittävää tietoa 

toisen sektorin asiakkuuden kriteereistä tai palvelujen mahdollisuuksista. Nuoren asiak-

kuus eri sote-sektoreilla näyttää aineistoni perusteella jäävän joskus nuoren itsensä tai 
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hänen vanhempiensa varaan (vrt. Nummela 2011, 137.) Haastateltu kuvasi myös sosiaa-

lityöntekijälle olevan haasteellista arvioida, voisiko autismikirjon nuori olla oikeutettu 

vammaispalveluihin. Haastateltavat eivät tienneet, miten vakavia ongelmia asiakkaalla 

tulee olla, jotta oikeus vammaispalvelun asiakkuuteen syntyisi. Eräs haastateltu pohti 

myös, että miten tämä asiakkaan oikeus tulisi selvittää: puhelimitse vai kirjallisen pää-

töksen muodossa. Ohessa kolmen eri henkilöt kommentteja: 

”Niin sitte se, että jokaisen asiakkaan kohdalla varmaan erikseen joutuu 

joka kerta aina miettiin, että oox sää koskaan hakenu, ja sitten jos mää 

aattelen, että sillä vois olla tarvetta siihen, ni mä voin vaikka konsultoida 

sieltä vammaispalveluista, että voisko tähän olla, mutt aika paljo sielt on 

tullu kyllä niitäkin vastauksia, että ei kuulu, mutta sitten se, ett halutaanx 

me vaikka semmosena mustaa valkosella päätöksenä, ett asiakkaan pitää 

hakee sitä palvelua, vai riittääx se että mä saan konsultoinnin kautta il-

man mitään sen kummempaa juttua niinku sen palautteen, ett ei oo (oi-

keutettu vammaispalveluihin) , ett missä se raja menee, en mä tiedä tar-

kalleen, ett kuinka vakava-asteiset niinku probleemat pitää olla, että 

vammaispalvelu lähtis pyöriin.” 

”Nii, ei meill oo mitään tietoo, ett minkälaisia asiakkaita ne ottaa (vam-

maispalvelusektori), vaan se kokemus on, että meien asiakkaita ne ei 

ota.” 

” – – ett jotenki se pitäis olla niinku keskitetympää, että sit pystyis suun-

nitteleen myös niitä paremmin, että mitä se, sen ihmisen tulevaisuus sit 

näyttää ett – –” 

 

Sandbergin (2016) väitöskirjan havainto siitä, ettei ylisektorinen yhteistyö toteudu lain 

edellyttämillä tavoilla, todentui varsin selvästi myös omassa aineistossani. Edeltävissä 

sitaateissa pohdittiin muun muassa ongelmien vaikeusastetta. Kun diagnoosimuutos lähi-

vuosina toteutuu, se tarkoittaa sitä, että autismikirjon häiriö- diagnoosin saaneet luokitel-

laan vaikeusasteen mukaisesti 1-3 -luokkiin (www.autismiliitto.fi). Tällä hetkellä tämä 

luokitus puuttuu. Arjen tosiasialliseen suoriutumiseen liittyviä seikkoja ei haastateltavien 

mukaan aina ole mahdollista havaita pelkän keskustelun avulla. 

 

Kiteytettynä haastateltavien kehittämisajatukset ja -toiveet aikuissosiaalityön osalta liit-

tyivät pääosin osaamiseen (autismiin liittyvä erityisosaaminen), moniammatilliseen ja 

ylisektoriseen työskentelyyn, jotta autismikirjon nuorten palvelutarpeen arvioinnissa olisi 

käytettävissä riittävää asiantuntemusta. Aikuissosiaalityöntekijät kaipasivat kumppaneita 

palvelutarpeen arviointiin mukaan, sekä lääkärin että vammaispalvelujen näkökulmaa 
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olisi haluttu saada arviointiin mukaan. Moniammatillisuuden tarvetta koettiin olevan ni-

menomaan palvelutarpeen arviointivaiheessa.  

 

Kehittämisajatukset aikuissosiaalityön haastateltavien puheessa kohdistuivat myös hei-

dän omiin koulutustarpeisiinsa. Haastateltavien mukaan heidän osaamistaan autismikir-

jon häiriöistä tulisi vahvistaa. Kehittämisajatuksissa oli merkittäviä eroja aikuissosiaali-

työn ja vammaispalveluiden vastauksia verratessa. Palvelut olivat ainoa asia, mikä nousi 

vammaispalveluissa kehittämisen kohteeksi. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden 

mukaan heidän käytössä olevat toimintatavat ja -menetelmät palvelutarpeen arvioi-

miseksi ja palvelusuunnitelman laatimiseksi olivat riittäviä. Samoin he kokivat osaami-

sensa olevan riittävällä tasolla autismikirjon nuorten palvelutarpeen arvioinnin kannalta, 

tätä tuki saumaton yhteistyö neuropsykiatrian kanssa.  

 

Palvelutarvetta tulee arvioida asiakkaan, ei systeemin tarpeista käsin (mm. Suominen 

2018). Palvelutarpeen arvioinnissa on kuitenkin läsnä ajatus siitä, millaisia palveluita on 

olemassa ja mihin asiakkaita voidaan ohjata. On tärkeää tunnistaa ongelma ja tiedostaa 

keinot ongelman lievittämiseksi. Keinovalikoima on osittain erilainen aikuissosiaalityön 

ja vammaispalvelun sektoreilla. Sosiaalityöntekijät toivat esiin useita ajatuksia, miten so-

siaalityötä ja -palveluita sekä eri toimijoiden vastuunjakoa tulisi kehittää itsenäistymis-

vaiheessa olevien autismikirjon nuorten näkökulmasta. Todettiin, että palvelujärjestelmä 

on varsin ”nuori” autismikirjon asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa. Tämä sama huo-

mio on tehty jo aiemminkin, esimerkiksi Partanen raportissaan jo vuonna 2010 (Partanen 

2010, 17). Partanen antoi raportillaan näkökulmia siihen, miten palveluita tulisi jäsentää, 

jotta ne kohtaisivat autismikirjon henkilöiden tarpeet (Partanen 2010, 16-17). Myös haas-

tateltujen mukaan kohderyhmälle suunnattuja palveluita tulisi kehittää autismikirjon hen-

kilöille soveltuvimmiksi, sekä sisällöltään että kestoltaan. Palveluiden kehittämistarve 

nostettiin esiin sekä vammaispalvelun että aikuissosiaalityön vastauksissa. 

 

6.8   Kenen asiakas, kenen vastuu, kenen asiantuntemuksella arvioidaan? 

 

Otsikon mukaiset asiat olivat aikuissosiaalityön haastateltujen puheissa keskeisesti esillä. 

Aikuissosiaalityössä koettiin hankaluutena se, että saattoi kulua pitkiäkin aikoja, ettei yk-

sittäisellä työntekijällä välttämättä ollut ollenkaan autismikirjon asiakasta, vaan pelkäs- 
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tään neurotyypillisiä asiakkaita. Tämä omalta osaltaan vaikeutti kohderyhmän nuorten 

palvelutarpeen arviointia. Pohdintaa herätti myös se, kenen vastuulle autismikirjon asiak-

kaat oikeastaan kuuluisivat. 

”Saattaa olla pitkäki aika, ettei oo yhtään autismikirjon asiakasta, niin 

kuinka moni työntekijä jaksaa lähtee miettiin jotain tällaista, että no, 

miksei ne oo vammaispalveluissa ja viemään sitä asiaa eteenpäin niin, ei 

se oo ollu vielä ajankohtaista, mä veikkaan että se on nyt vasta tulossa 

eteen tässä tulevan syksyn aikana, että pitää oikeesti miettiä, että kellä se 

vastuu on ja mitä tekee vammaispalvelu ja mitä tekee aikuissosiaalityö, 

ett sitä on varmaan pakko miettiä.” 

”– – se lähtökohta on niinku ollut se, että meillä ei oo semmosia ikui-

suusasiakkaita, joitaki pitkiä asiakkuuksia on, tämmösiä päihde- ja mie-

lenterveysongelmaisia ja siinäki ajatuksena on, että mielenterveyskuntou-

tujakin voi kuntoutua, mutta mitäs sitte, jos on tämmönen nepsy-proble-

matiikka, niin mitä jos hän ei kuntoudukaan?” 

”Tai siis millään harjaantumisella ei tuu itsenäisesti pärjäämään, niin se 

ei kuulu meille kyllä lainkaan se asiakas.”  

”Niin ja joku elämänalue toimii, ett pärjää esimerkix asumisessa, mutta 

koskaan ei työelämään tuu siirtymään, niin onx se sitte meien asiakas?” 

Haastatteluun osallistuneet ilmaisivat selkeää tarvetta sille, että huolellisesti pohdittai-

siin kunkin asiakkaan kohdalla, mikä olisi soveltuvin vastuutaho, jolla olisi riittävä asi-

antuntemus juuri kyseessä olevan nuoren asioissa. Koska ylisektorinen yhteistyö on ko-

vin vähäistä, vastuutahoakaan ei pohdita ja nimetä sote- yhteistyössä. Alla olevan sitaa-

tin konditionaalissa ilmaistu ”pitäisi miettiä” kuvastaa tätä. 

”Mut se linjanveto sille että, missä se vastuu on, ett onx se aikuissosiaali-

työn sosiaalityöntekijällä vai onko se omatyöntekijä vaikka terveyden-

huollossa, että kyllähän se laki antaa mahdollisuuden, ett jos se katso-

taan tarpeellisex ja se asiakkaan kokonaistilanteen kannalta on hyvä – –

tai vammaispalveluissa tai psyk.polilla, että missä se asiakkaan tilanne 

parhaiten tiedetään, ett onx se järkevä hajottaa se palvelu vai keskittää 

johonki paikkaan, ett mun mielestä se pitäis aina yksilöllisesti miettiä. ” 

Pietiläisen ja Seppälän (2003, 15) mukaan palveluiden aktiivinen ja määrätietoinen yh-

teensovittaminen edellyttää viranomaisten välisten pelisääntöjen määrittelyä ja konkreet-

tista vastuista sopimista yksittäisen asiakkaan asioissa. Vastuukysymyksen pohtiminen 

on sitä tärkeämpää, mitä monialaisempi asiakkaan ongelma on. Haastateltavieni puheissa 

oli kuultavissa runsaasti vastuutahon pohdintaa ja kehittämistarpeisiin liittyvää pohdintaa 

autismikirjon nuorten palvelutarpeisiin vastaamisen parantamiseksi. Aineiston tulosten 
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valossa autismikirjon nuorten asioita tultanee tarkemmin pohtimaan lähitulevaisuudessa 

ja etenkin sote-integraatiota käytännön tasolla kehitettäessä.  

 

Nuorilla tulisi olla oikeus moniammatilliseen tilannearvioon (vrt. sosiaalihuoltolaki 

1301/2014 ja nuorisopalvelutakuu) ja palveluiden suunnitteluun monialaisen arvioinnin 

tuloksena syntyneiden päätelmien perusteella. Syrjäytymisriskissä olevia nuoria miehiä 

tuetaan Suomessa moniammatillisesti. Näin totesi muun muassa sisäministeriön kanslia-

päällikkö Päivi Nerg 5.10.2017 kymmenen uutisissa. Moniammatillisuus käsitteenä saa 

erilaista sisältöä riippuen sosiaalityön kontekstista. Moniammatillisuus voi tarkoittaa esi-

merkiksi sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan yhteistyötä (vrt. Törnqvist 2018, 6; Kan-

kainen 2012). Aikuissosiaalityössä moniammatillisuus voi tarkoittaa monenlaistakin vi-

ranomaisyhteistyötä. Se tarkoittaa sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan, etuuskäsittelijän, 

asuntoviranomaisen, Te-toimiston ja Kelankin kanssa asiointia, mutta lääkärin kanssa 

tehtävä yhteistyö ei tule juurikaan ilmi aikuissosiaalityötä koskevissa tutkimuksissa 

(esim. Kankainen 2012). Lääkäri-yhteistyötä ei kuvattu toteutettavan palvelutarvetta ar-

vioitaessa myöskään omassa aineistossani, paitsi vammaispalvelun sosiaalityössä, jossa 

moniammatillinen arviointi oli vakiintunut käytäntö. Kaikki aikuissosiaalityössä esiin tul-

leet lääkäri-yhteistyötä kuvanneet sitaatit olen sisällyttänyt tähän raporttiin. Omalääkäri 

mainittiin aikuissosiaalityön vastauksissa pari kertaa, mutta erikoislääkärin kanssa toteu-

tettavaa yhteistyötä ei kuvattu ollenkaan.  

 

Lopuksi tiivistys (kuva 2.) palvelutarpeen arvioinnin yhtäläisyyksistä ja eroista aikuis-

sosiaalityössä ja vammaispalvelussa. Lisäksi liitteessä 3. on yksityiskohtaisempi erittely. 
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Kuva 2. Tutkimuskaupunkien menettelytavat nuorten palvelutarpeen arvioinnissa. 

 

Tämän opinnäytetyön aineisto kattaa tietoja vain kahdesta eri kaupungista. Ilmeni, että 

niissä autismikirjon nuoret aikuiset ohjautuivat sosiaalipalveluissa eri sektoreille. Isom-

massa kaupungissa he ohjautuivat poikkeuksetta aikuissosiaalityön piiriin, toisessa tutki-

muskaupungissa he ohjautuivat itsestään selvästi suoraan vammaispalvelujen piiriin. Vii-

mekädessä vastuu ASD-nuorten tuen tarpeen arvioimisesta paikantui täten joko yksittäi-

selle aikuissosiaalityötä tekevälle sosiaalityöntekijälle tai (toisessa kaupungissa) mo-

niammatilliselle tiimille, jolla oli sosiaalityön lisäksi nuorispsykiatrian asiantuntemus 

käytettävissä. Asiakassegmentoinnin eroavaisuus on yksi keskeinen ”tutkimushavainto”, 

joka tosin ilmeni jo haastatteluista sovittaessa.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1   Osaaminen ja moniammatillisuus palvelutarpeen arvioinnissa 

   

Aineistoni valossa näyttää siltä, että aikuissosiaalityössä toteutettava palvelutarpeen arvi-

ointi jää ASD-nuorten tarpeiden näkökulmasta katsoen usein epätarkaksi ja myös liian 

kapea-alaiseksi, mikäli sitä peilataan autismikirjosta esitettyyn teoriatietoon. Epätarkaksi 

siksi, koska arviointi perustui haastateltavien mukaan usein mutu-tuntumaan ja tulkintaan 

ilman, että nuoren kokonaistilannetta olisi kyetty seikkaperäisesti selvittämään. Kapea-

alaiseksi arviointi jäi, koska aikuissosiaalityössä toteutettavan palvelutarpeen arvioinnin 

keinoin ei välttämätä kyetä selvittämään riittävästi niitä autismikirjon nuorten itsenäisty-

misvalmiuksiin ja arjen suoriutumiseen sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyviä seikkoja tai 

riskejä, joista olisi (autismikirjoon liittyvän tutkimustiedon perusteella) tärkeää olla sel-

villä tukitoimista päätettäessä. Näitä seikkoja ovat muun muassa ruokahuollon toteutumi-

seen sekä tosiasialliseen toimintakykyyn liittyvät seikat. Lisäksi päihteiden käyttöön ja 

sosiaalisissa suhteissa selviytymiseen liittyvät seikat näyttävät tutkimustiedon valossa 

olevan ASD-nuorten osalta tärkeitä (mm. Butwicka ym. 2017).  

 

Haastatellut sosiaalityöntekijät aikuissosiaalityössä kokivat, että ”autismikirjon häiriö”-

ilmiön moninaisuudesta johtuen moniammatillinen palvelutarpeen arviointi olisi tarpeen 

nuorten aikuisten tilannetta ja tuen tarvetta arvioitaessa. Tätä mielipidettään aikuissosiaa-

lityöntekijät perustelivat muun muassa sillä, että autismikirjon häiriö ilmiönä on heille 

epäselvä, eikä haastateltavilla ollut mielestään riittävää osaamista ilmiöön liittyen. Haas-

tatellut kuvasivat, ettei heillä myöskään ollut riittävää tietoa kohderyhmälle suunnatuista 

ja soveltuvista palveluista. Heillä ei ollut ollenkaan tietoa vammaispalveluiden vali-

koimissa olevista palveluista, eikä palvelutarpeen arvioinnissa yleensä tehty yhteistyötä 

vammaispalvelun kanssa. Sosiaalityöntekijöiden vastaukset vahvistivat käsitystä, että 

palvelujärjestelmä on hyvin sektorikeskeinen. Kokemastaan osaamisvajeesta huolimatta 

palvelutarpeen arviointia ei yleensä juuri koskaan tehty moniammatillisessa yhteistyössä. 

Voisi jopa väittää, että ASD-nuorilta puuttuu mahdollisuus esimerkiksi päihdelääketie-

teelliseen tai ravitsemustieteelliseen tukeen heidän tilanteensa sitä edellyttäessä, koska he 

itse eivät useinkaan tunnista, eivätkä ilmaise tuen tarpeitaan, eivätkä myöskään hakeudu 

itsenäisesti tuen piiriin. Palvelujärjestelmämme kuitenkin edellyttäisi heiltä sitä, että he 

mukautuvat sektorikeskeiseen systeemiin, tunnistavat ja nimeävät itse tuen tarpeensa sekä 

hakevat itsenäisesti tarpeenmukaisen tuen eri sektorien palveluvalikoimista. Erityisen 
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tuen tarpeessa oleva nuori ei useinkaan tähän kykene. On nuorten kannalta huolestutta-

vaa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät eivät välttämättä tiedä paljoakaan 

päihdepalveluista. Tämä ilmenee EHYT ry:n päihdeasiamiestoiminnan teettämästä selvi-

tyksestä (Poikonen 2018). Voisi jopa väittää, että autismikirjon nuori jää yksin päihdeon-

gelmansa kanssa, sillä hän ei itse useinkaan hakeudu avun piiriin, eikä sosiaalihuollon 

palvelutarpeen arvioinnissa erityisemmin kiinnitetä huomiota nuorten päihteiden käyt-

töön.  

 

Aikuissosiaalityön vastauksista ilmeni, että päätöksiä sosiaalipalveluista tehdään ja tuki-

toimenpiteitä (tietyt valmiiksi kilpailutetut palvelut) pannaan täytäntöön ilman, että asi-

akkaan tilannetta on pystytty seikkaperäisesti selvittämään. Myös Petteri Paasio toteaa 

sosiaalityön toteutuksessa näin tapahtuvan (Paasio 2017, 410). Opinnäytetyöni tulokset 

tukevat havaintoa, jonka Erja Sandberg (2016) on tehnyt. Hänen mukaansa palvelutar-

peen arviointia ei neuropsykiatrisesti oireilevien osalta tehdä yhtä tarkasti ja paneutuen, 

kun näkyvästi vammaisten osalta tehdään. Tutkimuskaupungissa (aikuissosiaalityö) kä-

sitys nuoren toimintakyvystä ja arkisuoriutumisesta perustui haastateltujen mukaan pit-

kälti niin sanottuun mutu-tuntumaan ja tulkintaan, sillä asiakkaan toimintakykyä ei ai-

kuissosiaalityössä täsmällisesti selvitetä.  

 

Sillä, minkä sosiaalihuollon sektorin toimesta palvelutarpeen arviointi nuorelle tehdään, 

näyttäisi olevan nuoren hyvinvoinnin kannalta suuri merkitys, sillä erot palvelutarpeen 

arvioinnin toteutuksessa olivat suuria. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät kokivat, että 

palvelutarpeen arvioinnin perusteella heillä on selkeä käsitys nuoren perustoimintaky-

vystä. He eivät kokeneet osaamisvajetta autismikirjon häiriöön liittyen. Tätä edesauttoi 

se, että he tekivät palvelutarpeen arviointia tiiviissä yhteistyössä neuropsykiatrian kanssa.  

 

Sosiaalityöntekijöiden kokemukset palvelutarpeen arviointiin liittyen osoittivat, että au-

tismikirjon nuorten palvelutarpeen arviointi on erilaista riippuen siitä, tehdäänkö se ai-

kuissosiaalityössä vai vammaispalveluissa. Eroja oli nähtävissä sosiaalityöntekijöiden 

toimenkuvassa, käytetyssä suunnitelmapohjassa, osaamisessa, moniammatillisuudessa ja 

keinovalikoiman hyödyntämisessä. Kaiken kaikkiaan palvelutarpeen arvioinnin toteutus 

sosiaalihuollon eri sektoreilla oli erilainen sisällöltään ja lähestymistavaltaan. Palvelutar-

peen arvioinnin painotus aikuissosiaalityössä oli taloudellisen selviytymisen arvioinnissa, 

kun taas vammaispalveluissa painopiste oli toimintakyvyn arvioinnissa. Eroja oli myös 
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sosiaalityöntekijöiden autismikokemuksessa ja sen myötä vuorovaikutusosaamisessa 

ASD-henkilöiden kanssa. Lisäksi selviä eroja oli havaittavissa läheisten huomioimisessa. 

 

Haastateltavien puheessa (kummallakaan sektorilla) ei nimetty yhtäkään menetelmää, 

(paitsi keskustelu / haastattelu) jolla toimintakykyä sosiaalityössä arvioitaisiin. Haastat-

telijana oletin, että joku haastateltavista olisi nimennyt esimerkiksi Toimin, Astan tai 

muun vastaavan toimintakykyä selvittävän menetelmän, sillä kysyin nimenomaan sitä, 

miten ja millä menetelmillä palvelutarvetta arvioidaan. On mahdollista, että keskustelun 

lisäksi joitakin muitakin menetelmiä silti hyödynnetään, vaikka kukaan ei maininnutkaan 

yhtään systemaattista menetelmää. Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että mikäli toi-

mintakykyä selvittäviä menetelmiä käytetään, niitä käytetään siellä, missä toimintakykyä 

systemaattisemmin selvitetään eli tämän tutkimuksen perusteella vammaispalveluissa. 

Vammaispalveluissa suunnitelmapohja ohjaa toimintakykyä selvittäviin kysymyksiin ai-

van eri tasoisesti kuin aikuissosiaalityön suunnitelmapohja. Autismikirjon häiriö on toi-

mintarajoite, joten toimintakyvyn selvittäminen vaikuttaisi tärkeältä. Aikuissosiaalityön 

haastateltavien mukaan usein ajatellaan niin, että terveydenhuollon sektori on todennä-

köisesti hoitanut oman osuutensa ja sosiaalityössä keskitytään vain siihen, mitä sosiaali-

työllä on tarjottavanaan.  

 

Teoriatiedon (mm. autismikirjon häiriön monialaisuus ja huomattavat toimintarajoitteet) 

ja aineistoni perusteella (haastateltavien mukaan kohderyhmä lukeutuu erityisen tuen 

tarpeessa oleviin) olisi hyvä, että itsenäistymisvaiheessa olevien autismikirjon nuorten 

palvelutarpeen arviointi toteutettaisiin Kaija Hännisen (2007) palveluohjausmallin ylim-

mällä tasolla (ks. kuvio 4.). Palvelutarpeen arvioinnissa noudatettavaa menettelytapaa ja 

palvelutarpeen arviointia säätelevää lainsäädäntöä on mahdollista tarkastella palveluoh-

jausmallin tasojen mukaisesti (ks. Moilanen 2018, 95-96). Perus- ja erityistason sote-

palveluissa toimivien työntekijöiden koulutus- ja osaamisperusteista työnjakoa on myös 

mahdollista tarkastella mallin tasojen mukaisesti. On havaittu, että perustason sote-pal-

veluissa ei ole käytettävissä riittävää osaamista neuropsykiatrisiin häiriöihin (Lämsä 

2015, 70; Korhonen & Tani 2016). Autismikirjon häiriö ilmiönä edellyttää sote-toimi-

joilta monialaisen asiantuntemuksen hyödyntämistä ja huolellista paneutumista, jotta 

palvelutarpeen arvioinnilla muodostettu tilannekuva nuoren elämästä ja tuen tarpeista 

olisi riittävän täsmällinen (vrt. Ozonoff ym. 2008, 47). 
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7.2   Tietojärjestelmät ohjaavat selvästi eri suuntaan 

 

Asiakkaan oikeutta saada palvelutarpeensa arvioiduksi toteutetaan osaltaan täsmällisellä 

kirjaamisella. Kirjaaminen määräytyy pitkälti tietojärjestelmien ohjaavan vaikutuksen 

mukaisesti eli aikuissosiaalityössä kirjataan eri tyyppisiä asioita kuin vammaispalvelujen 

sosiaalityössä. Organisaatioiden tietojärjestelmiä on kehitetty heidän tyypillisen asiakas-

kuntansa tarpeiden perusteella. Aineistoni osoitti tietojärjestelmien aikuissosiaalityössä 

ja vammaispalveluissa olevan keskenään erilaisia. Vammaispalveluissa suunnitelma on 

nimeltään palvelusuunnitelma, aikuissosiaalityössä asiakassuunnitelma. Vammaispalve-

luiden saamisen kannalta ei haastateltujen mukaan ole mitään merkitystä asiakkaan tu-

loilla tai veloilla, joista taas aikuissosiaalityössä ollaan kiinnostuneita. Palvelutarpeen ar-

vioinnin painotus aikuissosiaalityössä oli taloudellisen selviytymisen arvioinnissa, kun 

taas vammaispalveluissa painopiste oli toimintakyvyn arvioinnissa. Suunnitelmapohja 

määrittää pitkälti sen, mitkä asiat asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa käydään läpi ja 

mitä kirjataan. Asiakastyöstä saatavan kokemuksen myötä työntekijöille kertyy asiakas-

prosessissa tarvittavaa osaamista. Tietojärjestelmillä ohjataan jopa sitä, millaista osaa-

mista työntekijöille sosiaalihuollon eri sektoreilla kertyy, koska tietojärjestelmä määrittää 

pitkälti sen, millaisiin asioihin asiakkaan tilannetta arvioitaessa keskitytään. 

 

Koska lähestymistapa asikkaan tilanteeseen ja kirjaamiskäytännöt sekä palveluiden jat-

kuvuus ovat keskenään erilaisia vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityössä, on ongelmal-

lista, jos kaupunki tekee rajauksen, että autismikirjon henkilöt kuuluvat aikuissosiaalityön 

asiakkaiksi. Rajaus asettaa nuoret aikuiset kovin erilaiseen asemaan palveluiden saanti-

mahdollisuuksien osalta. Tällä on vaikutuksia nuorten elämän, hyvinvoinnin, työ- ja toi-

mintakyvyn ja siten koko tulevaisuuden kannalta. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) edel-

lyttää samankaltaisia vaikeuksia omaavien julkisten palvelujen asiakkaiden samanlaista 

kohtelua. Näin ollen tulisi noudattaa yhtenäistä käytäntöä autismikirjon (18-24 v) nuorten 

palvelutarvetta arvioitaessa, riippumatta nuoren kotikaupungista. 

 

Aikuissosiaalityössä kirjataan tiettyjä faktatietoja nuorten tilanteista, mutta keskitytäänkö 

autismikirjon nuorten osalta riittävästi heidän hyvinvointinsa kannalta olennaisiin asioi-

hin? Aikuissosiaalityötä koskevissa tutkimushavainnoissa (esim. Niiranen 2016) todetaan 

seuraavasti: Tilannearvioissa asumista kuvattiin moninaisesti. Joissain tilannearvioissa 

asumista oli kuvattu kirjaamalla ylös faktaseikat, kuten asunnon sijainti, koko, vuokran-

antaja ja vuokran määrä. Faktatietoa kirjattiin myös listaamalla työpaikkoja ja suoritettuja 
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opintoja. Terveyteen, toimintakykyyn, ravitsemukseen tai päihteiden käyttöön liittyvät 

asiat eivät olleet Niirasen (2016) havaintojen mukaan aikuisosiaalityössä keskiössä. Myös 

Noora Törnqvist (2018, 37, 64), joka on tutkinut erityistä tukea tarvitsevien aikuisten asi-

akkaiden elämää aikuissosiaalityön dokumenttien kautta, toteaa, että tilannearvioteks-

teissä on varsin vähän asiakkaan toimintakykyä arvioivaa ja analysoivaa kirjoitusta. Törn-

qvist (2018, 64) toteaa lisäksi, että asiakkaan elämän ongelmien määrittelijänä toimi usein 

sosiaalityöntekijä. Myös tämä viittaisi selvästi siihen, että tuen tarpeen määrittelyä ei eri-

tyisen tuen tarpeessa olevien osalta tehdä moniammatillisessa yhteistyössä. ASD- nuorten 

palvelutarpeen arvioinnissa olisi autismitutkimusten mukaan erittäin tärkeää arvioida ter-

veyteen, toimintakykyyn, ravitsemukseen, päihteiden käyttöön sekä sosiaalisiin suhtei-

siin liittyviä seikkoja. 

 

Sandbergin (2016) väitöskirjan mukaan vammaisuuden määritelmä on traditionaalisesti 

liittynyt näkyvään, elimelliseen eli fyysiseen vammaisuuteen. Aineistoni tulokset sosiaa-

lihuollon tietojärjestelmiin liittyen vahvistavat Sandbergin (2016) havaintoa. Ilmeni, että 

vammaispalveluiden tietojärjestelmä oli vast’ikään uudistunut koskemaan muitakin, kuin 

pelkästään fyysisen toimintakyvyn osa-alueita. Aikuissosiaalityön tietojärjestelmä ei kar-

toita, eikä ole aiemminkaan ole kartoittanut niinkään toimintakykyä, vaan pikemmin toi-

meentuloa, työllisyyttä ja sen kaltaisia asioita. Näin ollen vaikuttaa siltä että, vaikka hen-

kilöllä olisi todella mittavia vaikeuksia kognitiivisessa suoriutumisessa sekä oman toi-

minnan ohjauksessa ja siten arkipäivän vaatimuksista suoriutumisessa, hänen tilannettaan 

ei useinkaan tunnisteta. Tästä syystä hänen elämäänsä ei välttämättä helpoteta tukitoi-

milla, palveluilla tai kuntoutuksella samalla tavalla kuin helpotetaan fyysisen, näkyvän 

vamman omaavien tilannetta. (ks. Sandberg 2016.) 

 

Palvelutarpeen arvioinnin toteuttamiseen liittyvillä eroilla on luultavasti vaikutuksia au-

tismikirjon nuorten terveyden, hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn kannalta. Autis-

mikirjon nuoren ollessa kyseessä, palvelutarpeen arvioinnissa tulee arvioida aina myös 

itsenäistymisvalmiuksia, suoriutumista arjen keskeisissä tehtävissä ja rooleissa sekä li-

säksi terveyttä ja hyvinvointia sekä fyysistä, sosiaalista, kognitiivista ja psyykkistä toi-

mintakykyä (mm. Gerhardt 2018). Edellä mainituissa toimintakyvyn osa-alueissa voi olla 

huomattavia vajeita verrattuna neurotyypillisiin nuoriin. Näiden vajeiden vaikutuksia tu-

lisi kyetä arvioimaan palvelutarvetta arvioitaessa. Aineistoni valossa näyttää siltä, että 

nuoren tosiasiallinen suoriutuminen ja tuen tarve voi jäädä sosiaalityössä havaitsematta 
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riippuen siitä, mikä suunnitelmapohja on käytössä ja mitä asioita sen perusteella nuoren 

tilanteesta selvitetään ja kirjataan. 

 

 

7.3   Kenen asiantuntemuksella palvelutarvetta arvioidaan /pitäisi arvioida 

 

Autismikirjon nuorten sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista vastasi toisessa tutki-

muskaupungissa vammaispalvelun sosiaalityö ja toisessa kaupungissa aikuissosiaalityö. 

Niinpä palvelutarvetta arvioitiin toisessa tutkimuskaupungissa moniammatillisen tiimin 

voimin, kun taas toisessa tutkimuskaupungissa vastuu palvelutarpeen arvioinnista paikan-

tui yksittäiselle aikuissosiaalityötä tekevälle sosiaalityöntekijälle. Yksittäisen nuoren hy-

vinvoinnin kannalta sillä, miten ja millaisella asiantuntemuksella hänen palvelutarvettaan 

arvioidaan, voi olla hyvinkin suuri merkitys. 

 

Palvelujärjestelmän rajapintaongelmia esiintyy hyvin tyypillisesti autismikirjon häiriön 

kohdalla. Erityistasolta perustasolle siirryttäessä ASD-nuori nuori tarvitsee kuitenkin 

usein tukea arjen toimintakyvyn ja psyykkisen kuorman helpottamiseksi (Koskentausta 

ym. 2018). Itsenäistymisvaiheessa ASD-nuorten tuen tarve on suuri (esim. Lämsä ym. 

2015, 57-58). Riittävien tukitoimien puute hidastaa heidän siirtymistään työmarkkinoille 

ja heikentää heidän työkykyisenä pysymistään (mm. Kirjanen ym. 2014). Tukitoimien 

myöntämisen perustana on aina palvelutarpeen arviointi.  

 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on vahva oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi (sosiaa-

lihuoltolaki 1301/2014, 36 §). Nuorisopalvelutakuu takaa, että kaikille alle 25-vuotiaille 

tehdään moniammatillinen palvelutarpeen arviointi. ”Asiakkaan oikeutta saada palvelu-

tarpeen arviointi on tulkittava tiukasti. Asiakkaalle tulee selkeästi kertoa, mitä tämä oi-

keus käytännössä tarkoittaa.” (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas STM 2017:5, 110.) 

Opinnäytetyöni havaintojen valossa tämä oikeus tarkoitti käytännössä eri asiaa riippuen 

nuoren kotikaupungista. Palvelutarvetta kyllä arvioitiin, mutta arvioinnin sisältö ja toteu-

tus oli erilainen näissä kahdessa tutkimuskaupungissa. Toisessa arviointi tuntui tapahtu-

van pikemmin organisaation, kuin asiakkaan näkökulmasta käsin, sillä autismikirjon häi-

riöön liittyvää asiantuntemusta ei ollut käytettävissä. Myöskään nuoren ohjautuminen so-

siaalityön sektorille ei tapahtunut asiakkaan tarpeiden tai toimintakyvyn, vaan kaupungin 

tekemän rajauksen mukaan. Toisessa tutkimuskaupungissa oli tehty rajaus, että vammais-
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palvelun asiakkaaksi eivät pääse ne autismikirjon henkilöt, joilla ei ole lisäksi kehitys-

vammadiagnoosia. Tällainen rajaus ei Sosiaalityön käsikirjan mukaan vaikuttaisi lain 

hengen mukaiselta (vrt. Lähteinen & Hämeen-Anttila 2017, 77-78). Toisessa tutkimus-

kaupungissa taas kaikkien autismikirjon henkilöiden asiat hoidettiin vammaispalvelun 

sosiaalityön piirissä.  

 

Aineistoni osoitti, että ohjautuminen sosiaalihuollon sektoreille saattaa olla diagnoo-

siperusteista, eikä toimintakykyperusteista, koska toisessa tutkimuskaupungissa vam-

maispalvelujen asiakkuuteen pääsy edellytti kehitysvammadiagnoosia. Tiedän asian vain 

kahden tutkimuksen kohteena olleen kaupungin osalta, joten päätelmää ei voi yleistää. 

Mielenkiintoista oli myös se, että kummallakin sosiaalihuollon sektorilla toimittiin koh-

deryhmän asiakkaiden palvelutarvetta arvioitaessa organisaatiokulttuurin vakiintuneen 

käytännön mukaisesti. Kummallakaan sosiaalihuollon sektorilla organisaatio ei erityi-

semmin ohjeistanut sitä, miten kohderyhmän nuorten palvelutarvetta tulisi arvioida. 

 

Sosiaalityö saa Törrösen ym. (2016, 13) mukaan oikeutuksensa ihmisten perusoikeuk-

sista ja sosiaalityö kiinnittää huomionsa erityisesti ihmisten yhteiskunnalliseen yhden-

vertaisuuteen ja heidän kohtelunsa oikeudenmukaisuuteen. Tämän opinnäytetyön ai-

neiston valossa itse sosiaalityön organisoimisessa ja asiakassegmentoinnissakin on pa-

rannettavaa autismikirjon nuorten yhdenvertaisuuden toteutumisen osalta.  

Vaikuttava sosiaalityö perustuu muun muassa vastavuoroisuuteen ja ”todelliseen kohtaa-

miseen”. Vammaispalvelun sosiaalityössä kertyy enemmän kokemusta kohderyhmään 

kuuluvien asiakkaiden kohtaamisesta, sillä aikuissosiaalityössä kohderyhmän asiakas 

saattaa osua yksittäisen työntekijän kohdalle haastateltavien mukaan aika harvoin. Haas-

tatteluaineiston valossa näyttää siltä, että vammaispalvelun sosiaalityöntekijöillä olisi 

enemmän sekä osaamista että myös menetelmiä käytettävissään autismikirjon nuorten 

palvelutarpeen arvioimiseksi. Riittävät menetelmät ja riittävän osaamisen takasi osaltaan 

se, että sosiaalityöntekijät tekivät tiivistä yhteistyötä neuropsykiatrian asiantuntijoiden 

kanssa. Yksilökohtaisen palveluohjauksen käsite sopii hyvin kuvaamaan vammaispalve-

lun sosiaalityön toimintatapaa. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijöillä oli kohderyhmän 

palvelutarpeen arvioimiseksi mielestään sellaiset toimintakäytännöt, joilla he saivat riit-

tävän hyvän käsityksen nuoren perustoimintakyvystä ja tuen tarpeista. Tosin he totesivat, 

ettei heillä kuitenkaan ole osaamista päihdeasioihin, eikä aikuissosiaalityön tavoin tiet-

tyihin toimeentuloon liittyviin asioihin. Autismikirjon nuorten osalta vaikutti erityisen 
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tärkeältä se, että ylisektorinen yhteistyö olisi sujuvaa ja saumatonta. Silti vaikutti siltä, 

että ylisektorinen yhteistyö ei erityisen hyvin toteudu. 

 

Haastatellut, niin aikuissosiaalityössä kuin vammaispalveluissakin, esittivät yksimieli-

sesti toiveen, että vammaispalveluiden yhteyteen tulisi rakentaa ”jokin palvelusysteemi” 

autismikirjon nuorille aikuisille. Myös aineistoni tuottamien muidenkin tulosten valossa 

näyttää siltä, että vammaispalveluiden edellytykset kohderyhmän palvelutarpeen arvioi-

miseksi ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden turvaamiseksi näyttävät parem-

milta, koska heillä oli mahdollisuus laadukkaampaan ja yksilöllisempään palveluohjauk-

seen. Laatuun kuuluu kiinteästi asiakkaan ydinongelmaan liittyvä riittävä osaaminen. 

Tutkimuskaupungin vammaispalveluissa autismiosaaminen oli turvattu moniammatilli-

sen työskentelyn keinoin. Aikuissosiaalityöntekijät ilmaisivat kokevansa osaamisvajetta 

autismikirjon häiriöön liittyen. 
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8 POHDINTA 

 

8.1   Erityisen tuen tarpeessa olevien palvelutarpeen arviointi  

 

Kirjallisuuteen ja empiiriseen aineistooni tutustuessani on ilmennyt, että asiakas- / pal-

velusuunnitelma on käytännössä yhtä kuin palvelutarpeen arvio / tilannearvio, sillä eril-

listä tilannearviota ei yleensä kirjata. Asiat kirjataan suoraan tietojärjestelmän suunnitel-

mapohjaan. Autismikirjon nuorten kannalta ongelmallista on se, että sosiaalityön eri 

sektoreilla on tietojärjestelmissään käytössään erilaisia suunnitelmapohjia. Näin ollen 

nuorten tilanteesta kartoitetaan erilaisia asioita riippuen siitä, missä palvelutarvetta arvi-

oidaan, mistä näkökulmasta sitä arvioidaan ja millä asiantuntemuksella sitä arvioidaan. 

Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelma laaditaan asiakkaalle, mikäli hän ei ole oikeu-

tettu aktivointi- tai kotoutumissuunnitelmaan (Miettinen & Röppänen 2011, 11.) Vam-

maispalveluissa on vain yksi suunnitelmavaihtoehto, palvelusuunnitelma.  

Sosiaalihuoltolain 39 § säätelee asiakassuunnitelman tekemistä. Suunnitelmasta tulee 

ilmetä muun muassa omatyöntekijän arvio välttämättömistä palveluista. Asiakkaan tar-

peet vaikuttavat siihen, kuka on soveltuva henkilö arvioimaan asiakkaan tilannetta. Ai-

neistoni perusteella jään miettimään, mihin tietoihin sosiaalityössä tehty arvio välttä-

mättömistä palveluista perustuu, sillä esimerkiksi aikuissosiaalityötä tekevillä haastatel-

luilla ei omasta mielestään ollut autismiin liittyvää osaamista riittävästi. Tuija Nummela 

(2011, 137) on aikuissosiaalityötä tutkiessaan havainnut, että tieto palveluista, etuuk-

sista ja asiakkaan oikeuksista on hyvin pitkälle asiakkaan itsensä varassa. Nummelan 

mukaan (2011, 137) asiakkaan on osattava hakea etuuksia sekä osattava myös perustella 

palvelutarpeensa. Haastattelemani sosiaalityöntekijät pohtivat sitä, että osa erityisen 

tuen tarpeessa olevista nuorista ei ehkä kykene hakemaan tukea ja ilmaisemaan tarpei-

taan siten, että tulisi autetuksi (vrt. Sandberg 2016). Edellä mainitun toteamuksen perus-

teella tulisi kiinnittää huomiota siihen, missä ASD-nuorten palvelutarvetta arvioidaan, 

mistä näkökulmasta ja millä asiantuntemuksella sitä arvioidaan. Tästä olisi hyvä olla 

valtakunnallisesti yhtenäinen näkemys, koska palvelutarpeen arvioinnin myötä määrit-

tyvillä toimenpiteillä on suuria vaikutuksia autismikirjon nuorten hyvinvointiin, tervey-

teen ja toimintakykyyn. 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon muun muassa asiakkaan etu ja yksi-

lölliset tarpeet. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812, 
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4§). Asiakkaan edun ja yksilöllisten tarpeiden huomiointi edellyttää osaamista liittyen 

asiakkaan ydinongelmaan, autismikirjon häiriöön. Palvelutarvetta arvioitaessa arvioidaan 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan samalla aina myös asiakkaan toimintakykyä 

(thl.fi). Kognitiiviset toimintaedellytykset ovat eräs tärkeä työ- ja toimintakyvyn määrit-

täjä neuropsykiatrisen diagnoosin omaavilla (Juva ym. 2011, 366). Ainoastaan vammais-

palvelujen tietojärjestelmä mahdollisti kognitiiviseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toi-

mintakykyyn liittyvien tietojen kirjaamisen. Nämä ovat aivan keskeisiä toimintakyvyn 

osa-alueita autismikirjon nuorten toimintakykyä ja tuen tarpeita arvioitaessa. Sosiaalisen 

ja psyykkisen toimintakykyisyyden arviointi on Tanin, Grönforsin ja Timosen (2011, 

216) mukaan ensiarvoisen tärkeää autismikirjon nuorten ollessa kyseessä. Aikuissosiaa-

lityön palvelutarpeen arvioinnissa korostui haastateltavieni mukaan muut seikat kuin toi-

mintakyvyn arviointi. Autismikirjon nuorten hyvinvoinnin vajeet voivat näyttäytyä 

psyykkisen ja / tai fyysisen terveyden alueella, kognitiivisessa toimintakyvyssä, sosiaali-

sissa suhteissa tai elämänhallinnassa tai kaikissa näissä. On tärkeää saada käsitys nuoren 

tosiasiallisesta suoriutumisesta arjen askareista, kuten ruokahuollostaan ja raha-asioistaan 

(= tilanne ilman vanhempien tukea). Palvelutarpeen arvioinnin myötä tulisi ehkä saada 

käsitys myös itsenäistymisvaiheessa olevan nuoren kyvystä hoitaa itsenäisesti omia pa-

kollisia asioitaan liittyen esimerkiksi verotukseen, kilpailutuksiin, vakuutuksiin ynnä 

muihin sopimusasioihin sekä isoihin ja pieniin elämässä eteen tuleviin valintoihin tai os-

topäätöksiin.   

 

Palvelutarpeen arviointia tehdään, jotta asiakkaan kohdalla saavutettaisiin sosiaalityön 

keskeinen tavoite: hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteen saavuttaminen on vaikeaa, ellei 

autismikirjon nuorten osalta hyödynnetä riittävää autismi-asiantuntemusta. Tällöin myös 

Rostilan (2001, 66-67) mainitsema riskien arviointi jää tekemättä. Palvelutarpeen arvi-

oinnissa tulisi olla käytössä myös jo olemassa oleva tutkimustieto autismikirjon nuoriin 

liittyen, esimerkiksi kaikki se tieto, mitä tiedetään heidän itsenäistymisvalmiuksistaan, 

kyvyistään huolehtia itsestään ja asioistaan, selviytymisestään sosiaalisissa suhteissa 

(myös some-maailmassa ja kohdennetun verkkomainonnan maailmassa), työllistymiseen 

liittyvistä seikoista sekä päihteiden käyttöön liittyvistä seikoista (esim. Butwicka ym. 

2017). Aineistoni valossa vaikuttaa melko ilmeiseltä, että saatavilla olevaa tutkimustietoa 

ei hyödynnetä vielä riittävästi autismikirjon nuorten palvelutarvetta arvioitaessa. Tutki-

mustiedon riittävä hyödyntäminen edellyttäisi moniammatillista työskentelyä, sillä tutki-

mukset ovat usein myös terveydenhuollon aloilta. 
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Sosiaalityön käsikirjan (2017, 71) mukaan erityisen tuen tarvitseminen ei ole sidottu tiet-

tyyn diagnoosiin tai vammaan, vaan määrittelyyn piiriin kuuluvat myös ne henkilöt, joi-

den erityisen tuen tarve perustuu esimerkiksi vielä diagnosoimattomaan oireyhtymään, 

joka vaikeuttaa vakavasti henkilön kykyä toimia. ”Määrittelyn piiriin kuuluvat myös hen-

kilöt, joiden keskeinen ongelma on useasta eri syystä johtuva tuen tarve tai ylipäätään 

tilanne, jossa suuri avuntarve aiheuttaa uupumusta ja vaikeutta päästä tarvittavien pal-

velujen piiriin.” (Lähteinen & Hämeen-Anttila 2017,71) Sen arvioiminen, milloin jokin 

vamma, sairaus tai oireyhtymä vaikeuttaa vakavasti henkilön kykyä toimia, tapahtuu tällä 

hetkellä erilaisella osaamisella ja sen myötä myös eri menetelmillä tutkimuksen kohteena 

olleissa kaupungeissa. Tulos on siinä mielessä kiinnostava, että autismikirjon häiriö-diag-

noosi annetaan lääkäreiden mukaan (esim. Wallden ym. 2015) vain heille, joilla häiriö 

vakavasti vaikeuttaa henkilön kykyä toimia.  

Sosiaalihuollossa asiakkaan erityisen tuen tarpeessa oleminen on kuitenkin sosiaalityön-

tekijän tulkinnasta ja arviosta riippuvainen. Aikuissosiaalityön haastateltavat kertoivat, 

ettei heillä ole osaamista autismikirjon häiriöön. He kokivat, että palvelutarvetta arvioi-

taessa olisi tärkeää, että arvioijalla olisi osaamista asiakkaan ydinongelmaan liittyen. 

Niinpä kehittämisajatukset aikuissosiaalityön haastateltavien puheessa kohdistuivat hei-

dän omiin koulutustarpeisiinsa. Niirasen (2016) mukaan palvelutarvetta arvioitaessa on 

vaarana, ettei kaikkea lain edellyttämää tulekaan huomioitua. Niirasen (2016) havainto-

jen ja oman aineistoni tulosten perusteella jään miettimään, että tunnistetaanko asiak-

kaan erityisen tuen tarpeessa olo -  ja kirjataanko erityisen tuen tarpeessa oleminen asia-

kassuunnitelmaan, kuten sosiaalihuoltolain mukaan tulisi kirjata? Ilman palvelutarpeen 

arvioinnissa hyödynnettävää riittävää osaamista, riskinä voi olla, että erityisen tuen tar-

peessa olo jää tunnistamatta. Sosiaalihuoltolakia (1301/2014) soveltaessaan sosiaali-

työntekijä tekee yksilökohtaisen arvion henkilön erityisen tuen tarpeesta. Tässä arvioin-

nissa hänen tulee sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan käyttää riittävää asiantunte-

musta. Muussa tapauksessa arvioinnit nuoren tilanteesta ja tuen tarpeesta saattavat olla 

virheellisiä. Keskeinen kysymys onkin, millä menetelmillä ja millaisella osaamisella 

erityisen tuen tarpeessa olevien palvelutarvetta tulisi arvioida tilanteissa, joissa vaikeu-

det eivät näy päällepäin, mutta diagnoosi on olemassa. 

Autismikirjon häiriö on moninaisuutensa vuoksi asia, josta on mahdollista esittää hyvin 

monenlaisia tulkintoja riippuen siitä, kuka ammattilainen niitä on esittämässä. Tulkinto-

jen mukaan autismikirjon nuoren toimintakyky voi olla hyvä, huono tai jotain siltä väliltä, 

riippuen kulloisenkin ympäristön vaatimuksista. Nämä tulkinnat ohjaavat päätöksentekoa 
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myönnettävistä tukitoimista. Vaarana on, että tuen tarpeeseen ei vastata oikealla tavalla 

ja oikeaan aikaan. Vaikeusasteluokat yhdestä kolmeen (1 – 3) ovat vasta tulossa käyttöön 

uuden diagnoosimuutoksen (ICD11) myötä. Tällä hetkellä tilanne on vaikeusasteen osalta 

epäselvä / tulkinnanvarainen. Luokituksen puuttuminen mahdollistaa esimerkiksi sen, 

että arkisuoriutumiseen melko vakavaakin haittaa aiheuttava häiriö saatetaan perustason 

sote-palveluissa tulkita lievemmäksi kuin se on. Tällöin saattaa jäädä liian vähälle huo-

miolle Paasion (2017, 408) ja Rostilan (2001, 66-67) mainitsema riskien arviointi liittyen 

nuoren hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Tällöin ei muodostetakaan riittävän täsmällistä ku-

vaa niistä hyvinvointiin vaikuttavista asioista, joita kunkin yksilön osalta olisi tarpeellista 

arvioida ja seurata. Saattaa esimerkiksi jäädä kokonaan arvioimatta, millaisia vaikutuksia 

autismikirjon nuoren hyvinvoinnille on vaikkapa struktuurin puuttumisella, peliriippu-

vuudella (liiallinen raha- ja digipelaaminen on määritelty WHO:n luokituksessa sairauk-

siksi), sosiaalisten suhteiden laadulla tai ravitsemuksen vajeilla. 

 

Palvelutarpeen arviointitieto syntyy vuorovaikutusprosessin tuloksena, jossa tiedon tuot-

tamisprosessi ja sosiaalinen kanssakäyminen liittyvät saumattomasti yhteen (Burr 2003, 

2-5). Haastateltavien mukaan vuorovaikutus autismikirjon henkilön kanssa saattaa olla 

huomattavastikin haasteellisempaa kuin neurotyypillisten kanssa. Tällä voi haastatelta-

vien mukaan olla vaikutusta arvioinnin luotettavuuden kannalta. Arviointitiedon tuotta-

minen on haastavaa tilanteissa, joissa täysi-ikäisen nuoren omat kyvyt tai motivaatio rea-

listisen tiedon tuottamiseksi, on autismikirjon häiriön vuoksi vajavainen. Palvelutarpeen 

arvioinnin tärkeintä aineistoa ovat kuitenkin asiakkaan omin sanoin kerrotut halut, toiveet 

ja ongelmat (Törnqvist 2018, 16). Mikäli omin sanoin kerrottu kuvaus on hyvin niukka, 

tulisiko palvelutarvetta arvioitaessa siltikin pyrkiä huomioimaan tiettyjen tutkimustietoi-

hin perustuvien, autismikirjoon yleisesti liittyvien piirteiden, kuten stressiherkkyyden, 

ylikuormittumisriskin (mm. Tilli 2017; Tilli 2015, 40-42; Ryömä 2015, 43) ja mahdollis-

ten ravintoaineiden puutosten olemassaolo? Palvelutarvetta arvioitaessa tarvitaan monen-

laista osaamista liittyen autismikirjoon ja neuropsykiatriaan, sillä autismikirjossa komor-

biditeetti on yleistä (Autismi-ja aspergerliitto 2018; Partanen 2010, 20.) Tuen tarpeen ar-

vioinnissa tulee hyödyntää myös terveydenhuollon keinoilla hankittua tosiasiallista fak-

tatietoa nuoren ravitsemustilasta, päihdekäytöstä ja muusta sellaisesta hyvinvoinnin kan-

nalta aivan olennaisesta, jota ASD-nuori ei ehkä kykene ilmaisemaan. ASD-nuorten van-

hemmilla saattaisi myös olla tarvetta kysyä nuoruusikäisten autismiin perehtyneeltä          
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asiantuntijalta joitakin heidän mieltään askarruttavia kysymyksiä. Aineistoni perusteella 

tämä onnistui vammaispalvelujen sosiaalityön moniammatillisessa palvelutarpeen arvi-

oinnissa. 

 

Autismikirjon piirteisiin liittyvät oireet ja riskit tulisi huomioida henkilön palvelutarvetta 

arvioitaessa, siltikin vaikka nuori itse ei niitä kuvaisi. Koska ”erityisen tuen tarpeessa 

oleva” on käsitteenä abstrakti ja tulkinnanvarainen, tulisi autismikirjon nuorten osalta 

keskittyä pikemminkin arvioimaan nimenomaan toimintakykyä ja itsenäistymisvalmiuk-

sia sekä henkilön tosiasiallista suoriutumista arjen keskeisissä tehtävissä ja rooleissa. 

Tämä on johtopäätökseni aineistoni perusteella. Edellä mainittujen seikkojen arviointi on 

usein mahdoton tehtävä yksin sosiaalityön keinoin, sillä autismikirjon henkilön ydinvai-

keutena on itsensä ilmaiseminen keskustelun avulla. Keskustelu taasen on sosiaalityössä 

eniten käytetty menetelmä. 

 

Vammaispalvelun haastateltavien sekä autismiin liittyvän teoriatiedon mukaan autismi-

kirjon nuoren palvelutarpeen arvion tulee sisältää arviointia sosiaalisesta, psyykkisestä ja 

kognitiivisesta toimintakyvystä, eli voimavaroista ja vahvuuksista sekä myös haasteista 

juuri edellä mainituilla alueilla. Palvelutarpeen arvioinnin painopiste tulisi autismikirjon 

nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi siirtää nimenomaan toimintakyvyn ja sellaisten seik-

kojen arviointiin, joista on mahdollista kerätä myös faktatietoa. Autismikirjoon lukeutu-

villa on usein vaikeuksia ”oman toiminnan ohjauksessa”. Palvelutarvetta arvioivan hen-

kilön tulisi selvittää, mitä tämä vaikeus konkreettisesti käytännössä tarkoittaa ja miten se 

ilmenee kunkin yksilön arjen suoriutumisessa. Täsmällisen tilannekuvan saamiseksi tar-

vitaan myös neuropsykiatrista asiantuntemusta, sillä tiettyjen toimintakykyyn liittyvien 

(näkymättömien) rajoitteiden ymmärtäminen on usein mahdotonta ilman riittävää asian-

tuntemusta. 

 

Sosiaalihuollossa palvelutarpeen arviointia tehdään sosiaalipalvelujen tarpeen arvioi-

miseksi. Sote-integraation myötä ajattelutapaa olisi hyvä laajentaa siten, että autismikir-

jon nuorten osalta arvioitaisiin kokonaisvaltaisemmin sosiaali-, terveys- ja kuntoutus-

palvelujen tarvetta. Nuoren tuen tarvetta arvioitaessa pitäisi siis olla näkemys siitä, mitä 

arvioidaan, miksi arvioidaan sekä lisäksi pitäisi harkita, millä asiantuntemuksella ja 

millä menetelmillä tuen tarvetta tulisi arvioida. Kappaleessa 3.5. on kuvattu sosiaali-

huoltolain (1301/2014) sisältöä ja sitä, että erityisen tuen tarpeessa olevat tulee huomi-
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oida erityisesti tietyissä sosiaalityön vaiheissa, muun muassa palvelutarpeen arvioin-

nissa. Mitä tämä erityisesti huomioiminen käytännön tasolla konkreettisesti tarkoittaa? 

Aineistoni valossa se ei ainakaan tarkoita kaikkien nuorten osalta moniammatillista pal-

velutarpeen arviointia ja autismiasiantuntemuksen hyödyntämistä palvelutarvetta arvioi-

taessa. 

Autismikirjon nuoren kohdalla voisi olla hyödyllistä tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon 

yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma (HOPA), koska komorbiditeetin (esim. Sokolova 

ym. 2017) vuoksi liitännäisdiagnooseina tai -ongelmina voi olla monenlaista, esimerkiksi 

syömiseen / ravitsemukseen liittyviä ongelmia, adhd, add, masennus tai päihdehäiriö. 

Vaikka päihdekäytön ei ajatella olevan yleistä autismikirjon nuorilla, niillä, jotka päih-

teitä käyttävät, on todettu olevan suurempi riski tulla päihderiippuvaiseksi (Butwicka ym. 

2017, Taite 2014). Autismikirjon häiriö itsessään ilman liitännäisinä esiintyviä ADHD:ta 

ja kehitysvammaa, yhdistettiin Butwickan ym. (2017) tutkimushavainnoissa kaksinker-

taiseen riskiin päihdeongelmien syntymiselle verrattuna väestöön keskimäärin. Butwicka 

ym. (2017) korostavat ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tärkeyttä nimenomaan autismi-

kirjon henkilöiden kohdalla. Päihdehäiriön ennaltaehkäiseminen on tärkeää monestakin 

syystä. Mikäli nuorelle kehittyy päihdeongelma, portti Kelan kuntoutukseen sulkeutuu 

saman tien (kunnes päihdeongelma on hoidettu). Jos nuorelle kehittyy päihdeongelma, 

hänen ohjautuminen sote-sektoreiden palveluihin muuttuu siten, että nuoren pääasialli-

sena ongelmana ei nähdäkään autismikirjon häiriötä, vaan päihteiden käyttö. Tämä vai-

keuttaa entisestään nuoren pääsyä tarpeenmukaisten tukitoimien piiriin, sillä yleisesti tie-

detään esimerkiksi, että päihdeongelmaisia asiakkaita ei sote-ammattilaistenkaan keskuu-

dessa priorisoida ykköseksi, pikemminkin päinvastoin (Tammi 2018).  

 

Nuorella tulisi olla oikeus tarpeenmukaisiin ennaltaehkäiseviin tukitoimiin autismikirjon 

häiriön aiheuttamien haasteiden vuoksi, eikä palveluihin vasta ongelmien vaikeutuessa 

esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmiksi. Psykoottiset häiriöt, kaksisuuntainen 

mielialahäiriö ja päihderiippuvuus vaativat erityisen nopeaa ja tehokasta hoito-otetta 

(Penttilä, Rinta-haka & Kaltiala-Heino 2011). Mikäli nuoren palvelutarvetta arvioidaan 

ilman moniammatillista työskentelyotetta, tällöin meiltä saattaa jäädä havaitsematta nuo-

ren hyvinvointia heikentäviä seikkoja, jotka edellyttäisivät nopeaa reagointia. Esimer-

kiksi adhd:n asianmukainen lääkehoito voi nuorilla pienentää päihdehäiriön kehittymisen 

riskiä jopa 85 %:lla (emt. 2011). Kaltiala-Heinon (2016) mukaan nuorten päihdekäytössä 
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on jyrkkä kahtiajako. Osan käyttö on vähentynyt, mutta ne, jotka päihteitä käyttävät, hei-

dän käyttönsä on entistä runsaampaa. Terveyserot eri väestöryhmien välillä ovat kasva-

neet entisestään, vaikka kuilun kaventaminen on viime vuosina ollut terveyspolitiikan 

keskeinen tavoite. Tässä tavoitteessa on Kaltiala-Heinon mukaan totaalisesti epäonnis-

tuttu, ainakin, mitä tulee nuorten päihdekäyttöön. Erot hyvä- ja huono-osaisten nuorten 

välillä ovat kasvaneet hänen mukaansa koko 2000-luvun. (emt. 2016.) 

 

Vaikeutuneiden ongelmien hoitaminen voi olla haastavampaa ASD-nuorten kuin neuro-

tyypillisten nuorten kohdalla, siksi autismiasiantuntijat painottavat varhaisen tuen merki-

tystä. Palvelutarpeen arvioinnissa käytettävällä asiantuntemuksella on suuri merkitys 

nuoren tulevaisuuden kannalta. Sosiaalityön ammatillisissa käytännöissä on korostettu 

palveluohjauksen merkitystä. Toteutuvatko palveluohjauksen keskeiset ideat autismikir-

jon nuorten kanssa tehtävässä sosiaalityössä? Heidän toimintarajoitteiden tarkka tunnis-

taminen ja rajoitteiden ymmärtäminen arkisuoriutumisen kannalta tulisi olla lähtökohtana 

tuen tarpeiden määrittelyssä ja palvelutarpeen arvioinnissa. Autismikirjoon liittyvään teo-

riatietoon perehdyttyäni pidän välttämättömänä, että kohderyhmän tuen tarpeiden mää-

rittely tulisi tehdä ”toimintakyky edellä”. Näin siksi, koska autismikirjon häiriöön sisältyy 

huomattavia, elämää vaikeuttavia ja arjesta selviytymistä haittaavia toimintakyvyn rajoit-

teita. Rajoitteet eivät kuitenkaan näy päälle päin, eivätkä ne välttämättä ilmene nuoren 

kanssa keskustellessa. Ne ilmenevät kuitenkin usein varsin selvästi suoriutumisessa elä-

män keskeisissä tehtävissä ja rooleissa. 

 

Sosiaalityöntekijöiden kuvaamien kokemusten perusteella on pääteltävissä, että tuen tar-

peita määritellessä olisi hyvä huomioida se, että autismikirjon henkilön ydinongelmat 

ovat vastavuoroisessa kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa (siltikin, vaikka vuoro-

vaikutuksen ongelmat eivät aina olisi helposti tunnistettavia). Autismikirjon nuorilla on 

haastateltavieni mukaan (vammaispalvelu) usein ongelmia omien tunteiden ja tarpeiden 

tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Tästä syystä arvioinnissa tulisi olla monialainen tiimi, 

josta löytyisi autismiin perehtyneen lääkärin asiantuntemusta. Relevanttien kysymysten 

esittämisen ja nuoren motivoinnin tuen vastaanottamiseen tulisi olla palveluntarpeen ar-

viointityöskentelyssä pääosassa. Arviointi tulisi sekä teoriatiedon että aineistoni perus-

teella toteuttaa asiantuntijavetoisesti, siis sellaisen asiantuntijan toimesta, joka vuorovai-

kutustilanteessa kykenee huomioimaan autismikirjoon liittyvien piirteiden vaikutukset ja 

riskit itse arviointitilanteessa, kuin myös laajemmin arkisuoriutumisen kannalta. 
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8.2   Yhdenvertaisuus autismikirjon nuorten palvelutarpeen arvioinnissa 

 

Autismikirjon nuorten sosiaalihuollon järjestämistä säätelee ensisijaisesti sosiaalihuolto-

laki (1301/2014). Laki on valtakunnallinen, silti palvelutarpeen arvioinnin käytännöissä 

voi olla suurtakin vaihtelua riippuen muun muassa siitä, mille sosiaalityön sektorille nuori 

kussakin kaupungissa ohjataan. Riippumatta siitä, tehtiinkö palvelutarpeen arviointi ai-

kuissosiaalityössä vai vammaispalveluissa, kummallakin sektorille kerrottiin, että arvi-

ointi tehdään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisesti. Myös Mäkeläinen (2017, 2) nos-

taa opinnäytetyössään esiin palvelutarpeen arvioinnin prosessin selkiyttämisen tarpeen ja 

tarpeen toimintakäytäntöjen yhtenäistämiselle. 

 

Suomessa yhdenvertaisuus on jokaisen kansalaisen perusoikeus ja kaikenlainen syrjintä 

on kiellettyä. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittaa viranomaiset kaikessa toimin-

nassaan edistämään yhdenvertaisuutta aktiivisin toimin, tavoitteellisesti ja suunnitelmal-

lisesti. Nuorten sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin toteutus eri tavalla eri kaupun-

geissa on yhdenvertaisuuslain (1325/2014) näkökulmasta ongelmallista ja asiaan pitäisi 

kiinnittää erityistä huomiota sote-uudistuksen toteutuksessa. Palvelutarpeen arviointi au-

tismikirjon nuorille aikuisille tulisi toteuttaa yhdenvertaisuuslain (1325/2014) periaatteita 

noudattaen. On tärkeää, että palvelutarpeen arviointi on moniammatillinen silloin, kun 

nuoren tarpeet ovat monialaisia. Autismikirjon nuorten osalta on tyypillistä, että heidän 

tarpeensa ovat monialaisia ja lisäksi vaikeasti hahmotettavia. Yhdenvertaisuuden periaat-

teisiin kuuluu muun muassa, että ihmisten erilaiset tarpeet huomioidaan yksilöllisesti. Ai-

neistoni valossa on ilmeistä, että Suomisen (2018) mainitsema ”perusta” on todennäköi-

semmin kunnossa niillä nuorilla, joiden palvelutarpeen arviointi tehdään vammaispalve-

luissa. Autismikirjon häiriö on toimintarajoite, joten on erittäin tärkeää palvelutarvetta 

arvioidessa arvioida sitä, miten henkilö suoriutuu autismikirjon häiriön aiheuttamien 

haasteiden kanssa, normaalin arkielämän vaatimuksista. 

 

Perustuslaki takaa jokaiselle tietyt perusoikeudet ja perustarpeiden tyydyttymisen. Esi-

merkiksi Maslowin tarvehierarkian kautta asiaa pohdittaessa, tulee huomioida se, että ky-

seinen tarvehierarkia on hyvin yleisellä tasolla laadittu, eikä se ota riittävästi huomioon 

tarpeiden yksilöllisyyttä. Tämän seikan tuo esille filosofi Petteri Niemi yhdenvertaisuutta 

ja sote-lainsäädännön eettistä perustaa käsittelevässä artikkelissaan (Niemi 2010, 20-21.) 

Toimintakykyyn ja arjenhallintaan liittyvät seikat, jotka neurotyypillisillä sujuvat usein 
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lähes automaattisesti, eivät välttämättä suju ilman tukea autismikirjon nuorella. Autismi-

kirjon nuorten osalta jokaisen elämän osa-alueen arviointi voi Leppärannan (2018) mu-

kaan edellyttää pieneksi pilkottuja, suljettuja kysymyksiä, jotta sekä arkisuoriutumisesta 

että sosiaalisten suhteiden laadusta saadaan riittävän hyvä käsitys. Sosiaalityöntekijöiden 

koulutus ohjaa kysymään asiakkailta pikemminkin avoimia kysymyksiä (Leppäranta 

2018). Avoimet kysymykset ovat autismikirjon henkilöille hankalia, eikä niillä useinkaan 

saada riittävää käsitystä nuoren arkisuoriutumisesta. Vuorovaikutusosaamisen vaatimuk-

set ovat erilaisia neurotyypillisten asiakkaiden kanssa kuin autismikirjon asiakkaiden pa-

rissa. Tähän tulisi nuorten palvelutarpeen arvioinnissa kiinnittää enemmän huomiota. 

 

Haastateltavieni mukaan ASD-nuorten palvelut pyrittiin järjestämään pääsääntöisesti so-

siaalihuoltolain mukaisesti. Näin toimittiin riippumatta sektorista, jonka asiakkaaksi 

nuori ohjattiin. Palvelutarpeen arvioinnissa oli merkittäviä eroja riippuen siitä, toteutet-

tiinko arviointi vammaispalveluiden vai aikuissosiaalityön toimesta. Eroja oli sekä arvi-

oinnin sisällön osalta, että käytetyn autismiasiantuntemuksen suhteen. Näillä eroilla voi 

olla vaikutuksia autismikirjon nuorten aikuisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta.  

Sosiaalihuoltolain keskeiset periaatteet moniammatillisuudesta ja tarvelähtöisyydestä oh-

jaavat Sosiaalityön käsikirjan mukaan palvelutarpeen arviointia ja yhteistyötä (Autio & 

Niemelä 2017, 279). Sosiaalihuoltolaissa mainittu nuorisopalvelutakuu takaa nuorille 

moniammatillisen palvelutarpeen arvion. Nämä keskeiset periaatteet eivät kohderyhmäni 

näkökulmasta vielä toteudu erityisen hyvin tutkimuskaupungin aikuissosiaalityössä. Au-

tismikirjon häiriössä on kyse selkeästä toimintarajoitteesta, joten nuoren toimintakyvystä  

ja arkisuoriutumisesta tulisi palvelutarvetta arvioitaessa muodostaa mahdollisimman sel-

keä kuva (vrt. Törnqvist 2018). Tilanne osatyökykyisten nuorten sote-palveluiden saavu-

tettavuuden kannalta on erilainen aineistoni tutkimuskaupungeissa. Tulisikin jatkossa tar-

kemmin pohtia sitä, millainen palvelulupaus annetaan erityisen tuen tarpeessa oleville 

autismikirjon nuorille? Koska kohderyhmän nuoret mitä ilmeisemmin lukeutuvat erityi-

sen tuen tarpeessa oleviin, tulisi heillä olla mahdollisuus saada tietoa, millaisiin palvelui-

hin he ovat tämän perusteella oikeutettuja. Siltikin, vaikkeivat he itse ole erityisen aloit-

teellisia tukitoimien hakemisessa.  

 

Lain mukaan asiakkaalla on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi ja oikeus oma-

työntekijään tarvittaessa. Mikäli käytettävissä on tiettyjä valmiiksi kilpailutettuja palve-

luita, niin onko palvelutarpeen arviointi edes kovin tärkeä vaihe asiakasprosessissa? Lain 
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tarkoituksena on myös se, että palvelutarpeen arviointi osittain korvaisi asiakassuunnitel-

mat (HE 164/2014, 1). Aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijän toimenkuva ja asiantunti-

juus on erilaista ja lähestymistapa asiakkaan tilanteeseen on erilainen kuin vammaispal-

veluissa (vrt. Kankainen 2012; Muurinen 2017; Hakkarainen 2017). Lähestymistapa mää-

rittyy organisaation mukaisesti.  

 

 

8.2.1   Tietojärjestelmät ja kirjaaminen 

 

Tietojärjestelmät ovat keskeisessä asemassa palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta kat-

soen, sillä palvelutarpeen arviointi ja kirjaaminen liittyvät kiinteästi yhteen (ks. esim 

Morfeus-hanke; Törnqvist 2018, 8-16). Sote-integraatioon liittyen erilaisia digitaalisia 

tietojärjestelmiä on viime aikoina kovasti kehitetty. Tietojärjestelmien kehittämistyöhön 

perehtyneet Kantola, Pöyry-Lassila ja Meristö (2017, 241-250) toteavat artikkelissaan, 

että digitaalisia sote-palveluita on kehitetty niin sanotuille normaalikäyttäjille, jotka pys-

tyvät omatoimisesti koostamaan omat palvelukokonaisuutensa ilman ulkopuolista tukea. 

Tietojärjestelmänäkymät mahdollistavat Kantolan ym. (2017) mukaan erityistä tukea ja 

erityisen runsaasti erilaisia sote-palveluita tarvitsevien palvelupaletin koostamisen ja pal-

veluohjauksen. Artikkelissaan he toteavat kuitenkin erityisiä tuen tarpeita omaavien pal-

velunkäyttäjien näkökulman jäävän tietojärjestelmien kehittämistyössä vielä pimentoon 

(Kantola ym. 2017). Sosiaalihuoltolaki ja nuorisolaki tähtäävät nuorten hyvinvoinnin 

edistämiseen. Ratkaisevaa on, kehitetäänkö myös tietojärjestelmiä erityisen tuen tar-

peessa olevien hyvinvointi edellä?  

 

Kirjaaminen sosiaalihuollossa on kontekstisidonnaista ja organisaatiokulttuurisestikin 

määrittynyttä, vammaispalveluissa kirjataan erilaisia asioita kuin aikuissosiaalityössä. 

Palvelutarpeen arvioinnin lomakkeita on tällä hetkellä valtakunnassa useita erilaisia käy-

tössä (Hakkarainen 2017). Tämän lisäksi jokainen sosiaalityöntekijä pohtii asioita oman, 

kertyneen työkokemuksensa kautta. Tilannearviodokumentteja tutkinut Törnqvist (2018, 

60-64) kertoo, että hänen tutkimissaan tilannearviodokumenteissa oli kauttaaltaan yleistä 

se, että asiakkaan elämän ongelmien määrittelijänä toimi sosiaalityöntekijä, eikä esimer-

kiksi asiakas (tai läheiset) itse. ASD-nuoren ongelmien määrittämiseksi tulisi hyödyntää 

autismi-asiantuntemusta, koska sosiaalityöntekijöillä aikuissosiaalityössä ei kertomansa 

mukaan ollut osaamista autismikirjon häiriöön. 
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Yhtenäiset kirjaamiskäytännöt ovat edellytys sote-työntekijöiden sujuvalle yhteistyölle, 

työn tehokkuudelle ja asiakkaan oikea-aikaisille palveluille. Uuden sosiaalihuoltolain 

mukaan asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin ja tarvittaessa asiakassuunnitel-

maan. Tätä oikeutta toteutetaan osaltaan arviointien ja suunnitelmien asianmukaisella kir-

jaamisella. Mikäli sosiaalihuollon tietojärjestelmä ohjaa kysymään kattavasti tietoja esi-

merkiksi toimeentuloon ja velkoihin liittyen, huomio menee sivuun asiakkaan todellisesta 

ongelmasta, joka autismikirjon kohdalla on autismin aiheuttama toimintarajoite.  

Palvelujen asiakaslähtöisyys on Ovaskaisen, Suvivuon, Virjosen ja Leinon (2016, 53, 77-

79) mukaan nostettu keskeiseksi tavoitteeksi sekä hallitusohjelmassa että sosiaali- ja ter-

veyspalvelujärjestelmän kehittämisessä. Eri toimijoiden yhteistyötä halutaan heidän mu-

kaansa parantaa asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Ovaskainen ym. 

(2016) korostavat asiakaslähtöisyyden perustuvan lainsäädäntöön. Asiakaslähtöisen ja 

saumattoman palvelujatkumon toteuttamisessa tiedon dokumentoinnilla ja tiedon onnis-

tuneella siirtämisellä on heidän mukaansa keskeinen merkitys. (emt. 2016, 53, 77.)  

 

Sote-integraatio tähtää siihen, että jatkossa voitaisiin tehdä yhteisiä hoito- ja palvelusuun-

nitelmia (HOPA). Siinä avainasemassa ovat yhtenäiset sähköiset tietojärjestelmät. Ai-

kuissosiaalityötä tekevä Törnqvist (2018, 70) pohtii gradussaan asiakastietojärjestelmään 

liittyvien rajoitteiden tuottavan tietyn tyyppistä dokumentointia. Asiakastietojärjestelmä 

saattaa Törnqvistin (2018, 67) mukaan jopa piilottaa tilannearvion eri osa-alueet toisil-

taan, mistä syystä ”asiakkaan kokonaiselämäntilanteen hahmottaminen ja asioiden syy-

seuraus-suhteinen pohtiminen voi jäädä puutteelliseksi”. Sote-integraatio edistää Rehulan 

(2016) mukaan asiakkaiden mahdollisuuksia saada kokonaisvaltainen palvelutarpeen ar-

vio. Tästä syystä on rakennettu yhteistä sote-tietoperustaa. Tietojärjestelmiin liittyvän 

työn onnistuminen on tärkeässä asemassa myös ASD-nuorten laadukkaiden, riittävien, 

eriarvoisuutta vähentävien ja hyvinvointia edistävien palvelujen turvaamisessa. 

 

 

8.2.2   Arvioinnissa hyödynnettävä riittävä asiantuntemus 

 

Autismikirjon häiriön monialaisuuden vuoksi ei vaikuta järkevältä, että arvioitaisiin nuo-

ren tuen ja palvelujen tarvetta ainoastaan sosiaalipalvelujen näkökulmasta. ASD-nuoren 

tuen tarpeen arvioinnissa tulisi huomioida laajemmin nuoren kokonaistilanne ja sosiaali-

, terveys- ja kuntoutuspalvelujen tarpeet. Tämä edellyttäisi moniammatillista palvelutar-

peen arviointia. Palvelutarpeen arviointia ei autismitutkimusten tuottaman tiedon valossa 
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tulisi tehdä sektorilähtöisesti, vaan asiakas- ja tarvelähtöisesti nuoren kokonaistilanteesta 

käsin. Näin siksi, että saataisiin ”kaikki keinot käyttöön”. Nimittäin suhteellisen ”kevyil-

läkin” keinoilla nuorten tilannetta on mahdollista edistää. Tästä hyvä esimerkki on vaik-

kapa ravitsemussuositusten mukaisen ruokailun turvaaminen autismikirjon nuorille, ku-

ten lääkärilehden artikkelissa perustellaan (Kalliomäki ym 2018). Perusasioiden, kuten 

ravitsemuksen merkitystä korostaa myös nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Suvi Reiman 

(2018) silloin, kun nuorella on masennus- tai ahdistustaipumusta, kuten autismikirjon 

nuorilla melko yleisesti on. Autismikirjon häiriöön ei ole olemassa ”käypä hoito”-suosi-

tusta, siksi olisi tärkeää hyödyntää laajasti niitä sosiaali- ja terveydenhuollon tai kuntou-

tuksen ja ravitsemuksenkin keinoja, joita on olemassa. Lisäksi sote-toimijoilla tulisi olla, 

ikään kuin ”käypä hoito”-suosituksen sijasta, yhtenäinen näkemys palvelutarpeen arvi-

oinnin hyvästä käytännöstä itsenäistymisvaiheessa oleville autismikirjon nuorille.  

 

Nuorten perusoikeuksien toteutuminen (oikeus toimeentuloon, turvallisuuteen, suojaan, 

ruokaan) vaarantuu, mikäli autismikirjon nuori ei ole oikeutettu palvelutarpeen arvioin-

tiin, jossa hyödynnetään hänen ongelmansa / haasteidensa kannalta riittävää asiantunte-

musta. Aikuissosiaalityössä arviointi tarkentuu vasta sitten, kun asiakas on jo jonkun 

palvelun piirissä ja palveluntuottajan kautta aletaan saada tietoa asiakkaan suoriutumi-

sesta. Aineistoni perusteella asiakasprosessi etenee tältä osin usein nurinkurisesti. On-

gelmana on siten se, että vaikka palveluntuottaja olisi miten pätevä tahansa, se keskittyy 

toiminnassaan yleensä vain siihen, mitä siltä on tilattu. Tilaus määrittyy palvelutarpeen 

arvioinnin perusteella. Palveluntuottajilla kullakin on vain tietynlaista, rajattua osaa-

mista. Interventioita voidaan kohdistaa esimerkiksi nuoren rahan- ja arjenhallintaan, 

mielekkääseen ja turvalliseen vapaa-aikaan sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Interventi-

oiden painotukset ja priorisointi saattavat joskus olla pikemmin organisaatio- kuin asia-

kaslähtöisiä riippuen siitä, millä menetelmillä ja millä asiantuntemuksella palvelutar-

peen arviointi on toteutettu.  

Huomionarvoista yhdenvertaisuudenkin näkökulmasta on, että autismikirjon nuori, joka 

muuttaa lapsuudenkodista omaan kotiin ei useinkaan sovellu siihen määritelmään, jota 

aikuissosiaalityön asiakkaista esitetään. Hän ei ole kaikkein heikko-osaisin henkilö, eikä 

pitkäaikaistyötön tai asunnotonkaan. Autismikirjon nuoren asiat ovat saattaneet olla, 

haasteistakin huolimatta, varsin hyvin hänen siirtyessään vanhempien huolenpidosta ”it-

senäiseen” elämään. Siinä vaiheessa nuorella on kuitenkin suuri riski joutua syrjäyty-

misprosessiin (ks. esim. Kirjanen ym. 2014; Sandberg 2016, 211; Lämsä ym. 2015, 13). 
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Nuoresta saattaa melko lyhyessäkin ajassa tulla aikuissosiaalityön ”tyypillinen asiakas” 

-määritelmiin soveltuva henkilö (ks. esim. Kajaste 2012), mikäli hän jää vaille oikean-

laisia ja oikea-aikaisia tukitoimia. Nuoruus on elämänvaiheena tärkeä. Nuoruusvaiheen 

valintoihin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan, sillä silloin vakiintuvat monet tavat, tottu-

mukset ja rutiinit, joilla on myös pitkän aikavälin terveysvaikutuksia nuorelle. 

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) koskee sekä yksityistä että julkista toimintaa. Laki 

edellyttää samanlaisten tapausten samanlaista kohtelua. Ei riittäne, että kaupungin rajojen 

sisällä kohtelu on samanlaista samankaltaisille tapauksille, vaan oletettavasti lain tarkoi-

tus on tulkittava siten, että ylipäänsä Suomessa tietty selkeärajainen asiakasryhmä (tässä: 

hyvätasoisen autismikirjon häiriö -diagnoosin saaneet itsenäistymisvaihetta elävät 18-24-

vuotiaat nuoret) kohdellaan sosiaalihuollossa samalla tavalla. Tilanne muuttunee jollain 

lailla, kun vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdistyvät. Jo tälläkin hetkellä asia 

on niin, että yleiset sosiaalipalvelut ovat ensisijaisia, paitsi jos erityislaki takaa paremmin 

asiakkaan edun. Erityislain käyttö oli aineistoni mukaan mahdollista vammaispalveluissa, 

mutta aikuissosiaalityössä ei.  

 

Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812) todetaan, että 

asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. 

Laatuun liittyy vankka osaaminen asiakkaan ydinongelmaan sekä palvelujärjestelmän 

mahdollisuuksiin liittyen. Lisäksi laatua olisi yhdenvertaisuus sosiaalihuollon toimeen-

panossa. Autismikirjon osalta tehtävä on hyvin vaativa yksittäiselle aikuissosiaalityön so-

siaalityöntekijälle, jonka pääasialliset tehtävät ovat perinteisesti koostuneet muunlaisista 

asioista kuin toimintakyvyn täsmällisestä arvioimisesta, ja jonka kohdalle osuu autismi-

kirjon asiakas suhteellisen harvoin.  

 

Opinnäytetyöprosessi sai minut pohtimaan, millainen menettely on riittävää autismikirjon 

itsenäistyvien nuorten tuen tarpeen arvioimiseksi? Voiko viranomaisen harkintavallan 

käyttö sisältää sellaisia elementtejä, jotka saattaisivat vaarantaa esimerkiksi nuorten pe-

rusoikeuksien toteutumista? Harkintavallalla viittaan esimerkiksi pohdintaan siitä, kuka 

on ”erityisen tuen tarpeessa oleva”. Lisäksi viittaan sillä sen arvioimiseen, mikä on kul-

loisessakin tapauksessa palvelutarpeen arvioinnin suorittamiseksi tarvittavaa lain mainit-

semaa ”riittävää asiantuntemusta”. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) korostaa sosiaalihuol-

lon ammattihenkilön johtopäätöksiä ja arviota asiakkaan palvelutarpeesta. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen mukaan palvelutarvetta arvioitaessa arvioidaan samalla aina myös 
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asiakkaan toimintakykyä (thl.fi). Aineistoni valossa toimintakyvyn arviointi jää kuitenkin 

aikuissosiaalityössä huomattavasti vähäisemmälle arvioinnille kuin vammaispalvelun so-

siaalityössä. Nuoret ovat tilannearvion suhteen siis varsin eriarvoisessa asemassa. 

 

Huolellisesti tehty palvelutarpeen arviointi vaikuttaa olennaisesti siihen, miten tehok-

kaita ja vaikuttavia asiakkaan saamat palvelut ovat, ja miten nopeasti asiakas on hänelle 

soveltuvien palveluiden äärellä (Paasio 2017, 409-412). Vaikuttavat palvelut tuovat to-

dennäköisimmin säästöä pitkällä aikavälillä verrattuna palveluihin, jotka eivät ole vai-

kuttavia. Sosiaalihuollon toimintaa ja siten myös palvelutarpeen arviointien laadinnan 

asianmukaisuutta valvoo Aluehallintovirasto (AVI). Se ohjaa ja valvoo kuntia siten, että 

asiakkaan oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat (www.avi.fi). Lisäksi valtion 

ohjelmaohjauksella on pyritty parantamaan sosiaalipalveluiden yhdenvertaisuuden to-

teutumista (mm. Uura 2015). 

Sote-uudistuksen mukanaan tuoma monituottajamalli edellyttää kansalaiselta palvelujen 

käyttäjänä kuluttajana toimimista. Voidakseen hyödyntää palveluita, kansalaisella tulee 

olla kattavasti tietoa hyvinvointipalvelujärjestelmän mahdollisuuksista. (mm. Moilanen 

2018, 12) Valinnanvapaus perustuu pitkälti tietoon eri vaihtoehdoista ja niiden soveltu-

vuudesta juuri omaan tilanteeseen. Kapitaatiopohjainen malli edellyttää, että jokaisella 

asiakkaalla on aito mahdollisuus kilpailuttaa palvelunsa (Nerg 2018). Autismikirjon hen-

kilöille ei ole ollut palveluita sujuvasti saatavissa tai niihin pääsy on ollut vaikeaa, johtuen 

osaltaan myös sote-ammattilaisten osaamisen puutteista (Lämsä ym. 2015). Tämä hei-

kentää kohderyhmän nuorten yhdenvertaisuutta verrattuna neurotyypillisiin palvelun 

käyttäjiin.  

 

Yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista on se, että perustason sote-palveluissa ei 

useinkaan ole riittävää osaamista autismikirjon nuorten palvelemiseksi (Lämsä 2015, 70).  

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) mainitsee ”erityisen tuen tarpeessa” olevat. Noora Törn-

qvist (2018, 2) toteaa gradussaan, että laki ei määrittele tarkasti keitä ovat ”erityistä tukea 

tarvitsevat”, vaan määrittely jää kuntien tehtäväksi. Tulisikin kiinnittää huomiota siihen, 

millaisella osaamisella tämä määrittely tehdään. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ei kerro 

myöskään siitä, miten erityisen tuen tarpeessa olevan henkilön palvelutarpeen arviointi 

tulee käytännössä tehdä. Sosiaalihuoltolain teksti koskee sosiaalialan ammattilaisten vel-

vollisuuksia aika abstraktilla tasolla. Sosiaalityössä kaikki työskentely perustuu pääosin 

http://www.avi.fi/
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sille, että asiakkaan kanssa on keskusteltu ja yhdessä sovittu, mihin tekijöihin työskente-

lyssä keskitytään ja miten yhteistyö muutoin toteutuu (Kananoja 2017, 179). Herää väis-

tämättä kysymys, miten hyvin sosiaalityön menettelytapa yksinään sopii autismikirjon 

nuorten kanssa työskentelyyn? Autismikirjon nuorten vahvuus ei useinkaan ole keskus-

telu, eikä välttämättä omien ongelmien realistinen hahmottaminen tai nimeäminenkään. 

Nummelan (2011, 137) mukaan sosiaalityön asiakkaan tulee itse osata perustella palve 

lutarpeensa. Nummela on aikuissosiaalityötä tutkiessaan havainnut, että tieto palveluista, 

etuuksista ja asiakkaan oikeuksista on hyvin pitkälle asiakkaan itsensä varassa. (Num-

mela 2011, 137) 

 

Erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden tilannearviodokumentteja tutkinut Törnqvist 

(2018, 60) luettelee perustarpeita olevan asunnon lisäksi työ, raha, koulutus, terveys ja 

ihmissuhteet. Kun olen perehtynyt sosiaalityötä koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimuk-

siin, hämmästyttävän harvoin olen nähnyt perustarpeita kuvattavan niissä Maslowin pel-

kistetyn tarvehierarkian mukaisina, siten että esimerkiksi ravitsemussuositusten mukai-

nen ja energiankulutukseen nähden riittävä ravitsemus mainittaisiin perustarpeina. Tämä 

johtunee siitä, mikä aineistoni tuloksistakin ilmenee, että aikuisten oletetaan huolehtivan 

itsenäisesti ruokahuollostaan ja selviytyvän siihen liittyvistä tehtävistä. Tämä ei kuiten-

kaan ole ihan itsestäänselvyys kaikkien autismikirjon henkilöiden kohdalla (Lämsä ym. 

2015, 5). Ruokahuollon toteuttaminen sisältää lukemattomia eri suunnittelu- ja työvai-

heita sekä edellyttää myös rahanhallinnan taitoja. Nämä puolestaan edellyttävät melko 

sujuvaa oman toiminnan ohjausta. 

 

Autismikirjon osalta on yleisesti tiedossa, että autistisiin häiriöihin liittyy monenlaisia 

sekä oman toiminnan ohjaukseen että itsestä huolehtimiseen liittyviä ongelmia (Lämsä 

ym. 2015, 5). Samanaikaisesti tiedetään, että Maslow’n tarvehierarkian alatason perus-

tarpeiden tyydyttymisen merkitys työ- ja toimintakykyyn on autismikirjon henkilöillä ko-

rostuneempi kuin neurotyypillisillä. (Kalliomäki ym. 2018; Huhtiniemi 2018; Haaste-

hanke). Perustarpeiden tyydyttymisestä huolehtimalla edesautettaisiin autismikirjon 

nuorten yleistä toimintakykyisyyttä (Kalliomäki ym. 2018; Huhtiniemi 2018; Haaste-

hanke). Aikuissosiaalityö on niin sanotusti viimesijainen tuen muoto, joten tarpeiden täyt-

tymisen osalta minimi- / vähimmäistaso pyritään täyttämään. Aikuissosiaalityössä ei poh-

dita ravitsemuksen ja terveyden sekä toimintakyvyn välisiä yhteyksiä samalla tarkkuu-

della kuin vammaispalveluissa pohditaan, tai samalla tavalla kuin lääkäri näitä yhteyksiä 

pohtisi. ASD-nuorten osalta minimitaso ei todennäköisesti ole riittävä terveyden sekä työ- 
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ja toimintakyvyn takaamiseksi (Kalliomäki ym. 2018; Huhtiniemi 2018; Haaste-hanke). 

Lain mukaan palvelutarpeen arvioinnin tulee perustua yksilölliseen arviointiin ja jokai-

selle tulee taata tarpeisiin nähden riittävät sote-palvelut (Niemi 2010, 20-21). Aikuissosi-

aalityön asiakkailla on havaittu olevan usein puutteita riittävän ravitsemuksen toteutumi-

sessa. Autismikirjoon liittyvän tutkimustiedon valossa on todennäköistä, että osa autis-

mikirjon nuorista ei kykene ilman tukea huolehtimaan raha- ja ruokataloudestaan siten, 

että heidän terveytensä sekä työ- ja toimintakykynsä säilyisi. Tällaiset seikat tulisi palve-

lutarpeen arvioinnissa huomioida, sillä yhteiskunnan ja työelämän vaatimukset ovat kai-

kille samat.  

 

Ravitsemuksen osalta autismikirjossa on suhteellisen yleistä se, että henkilö syö hyvin 

yksipuolisesti, ja sillä taas on tiettyjä seurauksia terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn 

kannalta. Yksi osa-alue, jolla suhteellisen helposti voidaan tukea ja ylläpitää työ- ja toi-

mintakykyä on siten ruokahuollon toteutumisen varmistaminen. Ravitsemuksella on isoja 

vaikutuksia autismikirjon henkilön fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja toimintakykyi-

syyteen (Koskentausta ym. 2018; Kalliomäki ym. 2018). Haastatteluissa ilmeni, että vam-

maispalveluiden sosiaalityöntekijöillä oli hyvinkin yksityiskohtainen käsitys omien asi-

akkaidensa syömisen ongelmiin ja ruokahuollon toteutumiseen liittyen. Aineistoni perus-

teella aikuissosiaalityössä ei palvelutarvetta arvioitaessa muodostettu ravitsemukseen liit-

tyvistä seikoista yhtä tarkkaa käsitystä kuin vammaispalveluissa.  

 

 

8.3   Selkeä vastuutaho ja yksilökohtainen palveluohjaus 

 

Autismikirjon nuoria ei oirekuvastaan johtuen ole aina helppo motivoida vastaanotta-

maan tukea. Mikäli siinä onnistutaan, vastuun ASD-nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä 

olisi hyvä sijoittua palvelujärjestelmässä sellaiselle taholle, jolla on riittävää autismiasi-

antuntemusta. Seikat, jotka itsenäistymisvaiheessa olevien autismikirjon nuorten palve-

lutarpeen arvioimiseksi ovat autismikirjoon liittyvän teoriatiedon valossa tärkeitä, saatiin 

tarkemmin selvitettyä vammaispalveluiden yksilökohtaisen palveluohjauksen keinoin. 

Seikat, joista autismikirjon nuorten osalta tulisi palvelutarpeen arvioinnissa saada selkeä 

käsitys ovat itsenäistymisvalmiudet, eli vähintäänkin tulisi muodostaa tarkka käsitys nuo-

ren itsenäisestä suoriutumisesta raha- ja ruokahuollostaan sekä välttämättömistä asioin-
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neista. Sekä teoriatiedon että aineistoni valossa tärkeimpinä seikkoina palvelutarpeen ar-

vioinnin onnistuneelle toteutukselle (ASD-nuorten hyvinvoinnin ja terveyden näkökul-

masta) nousevat:  

 

- nuoren tunteminen (Kerola 2009, 64) (jotta osaisi tulkita nuoren puhetta oikein, 

motivoida tarvittaessa tuen vastaanottamiseen.) 

- selkeä vastuutaho (koska nyt ASD-nuoret väliinputoajia) 

- autismi-asiantuntemuksen hyödyntäminen palvelutarpeen arvioimisessa  

- tiivis yhteistyö läheisten kanssa 

- palvelutarpeen arvioinnissa toimintakyvyn selvittäminen keskiössä (Kosken-

tausta, Sauna-Aho & Varkila-Saukkola, 2013, 587-592) 

- ASD-nuoren terveyteen liittyvien seikkojen huomiointi palvelutarvetta arvioi-

dessa (vrt. Gerhardt 2018; Ozonoff ym. 2008, 45; Partanen 2010, 20) 

- vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen (Kerola 2009, 64) 

 

Edellä mainittuja seikkoja ei ole mahdollista asettaa tärkeysjärjestykseen, vaan nuo kaikki 

ovat yhtä tärkeitä ASD-nuorten aikuisten tuen tarpeen arvioimisessa. Nuorten ASD-hen-

kilöiden hyvinvoinnin, terveyden ja elämänlaadun kannalta kokonaisvaltainen lähesty-

mistapa heidän tilanteeseensa on autismikirjoon liittyvän tutkimustiedon valossa välttä-

mätöntä (Kieseppä 2016).  

 

Autismikirjon henkilöitä on väestöstä noin 1 prosentti. Tästä syystä he ovat hyvin pieni 

vähemmistö asiakkaista, ja etenkin aikuissosiaalityön asiakkaista. Tosin heidän osuutensa 

väestöstä on kasvanut viime vuosikymmeninä (Heiskala 2012, 1735-6, Castrén & Kyl-

liäinen 2013, 569-574). Vaikka asiakasryhmä on pieni, palvelutarpeen arvioinnin laadin-

nan tarkkuudella ja moniammatillisuudella, tai sen puuttumisella, on luultavasti suuria 

vaikutuksia yksittäisen nuoren elämän kannalta. Tuskin on olemassa toista vastaavan-

laista häiriötä, jossa tarvitaan usein monen eri sote-sektorin asiantuntemusta ja, jossa pal-

velujärjestelmän rajapintaongelmista johtuvat haitat olisivat yhtä ilmeisiä, kuin ne ovat 

hyvätasoisessa autismikirjon häiriössä. Näiden rajapintaongelmien, hajanaisen ja sektori-

keskeisen palvelujärjestelmän aiheuttamien haittojen ”maksumies” näyttäisi tällä hetkellä 

olevan yksittäinen autismikirjon nuori. Tältä vaikuttaa sekä aineistoni että aiemman tie-

don valossa. (Lämsä ym. 2015, 57; Loippo 2015, 33, 40; Loippo 2016, 20). Olisi erittäin 

tärkeää, että autismikirjon nuoren hyvinvointi olisi selkeästi jonkun sote-toimijan / pal-
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veluohjaajan vastuulla, ettei vastuu pirstoudu tai jää yksin nuorelle. EHYT ry:n päih-

deasiamiestoiminnan teettämän selvityksen (Poikonen 2018) perusteella näyttää siltä, että 

peruspalveluiden toimialat eivät aina ole tekemisissä keskenään, eivätkä yksittäiset sosi-

aali- ja terveyssektoreiden työntekijät hahmota palveluiden kokonaisuutta. 

 

Aineistoni valossa näyttää siltä, että autismikirjon häiriöstä johtuvia toimintarajoitteita 

omaavien nuorten palvelutarpeen arvioimiseksi ja varhaisen tuen toteuttamiseksi, parem-

mat edellytykset on vammaispalvelun työskentelyotteen keinoin. Nummela (2011, 137) 

on havainnut, että aikuissosiaalityössä saatetaan, herkemmin kuin vammaispalveluissa 

olettaa, että asiakas osaa itse määritellä tuen tarpeensa ja kertoa siitä. Nuori autismikirjon 

henkilö ei usein itsekään tunnista tuen tarvettaan, ja silloinkin jos tunnistaisi, niin ei ehkä 

helposti tunnusta avun tarvettaan, eikä siitä siksikään puhu. Autismikirjon henkilöllä saat-

taa Kerolan ym. (2009, 125) mukaan olla vahva halu selvitä ilman apua ja saavuttaa siten 

hallinnan tunteita tai oman kyvykkyyden kokemuksia. Monen arki sujuu siksi pitkäänkin 

esimerkiksi vanhempien tukemana (Kerola ym. 2009). 

 

Sote-palvelujärjestelmällä on paljon mahdollisuuksia parantaa autismikirjon henkilöiden 

hyvinvointia melko pienilläkin panostuksilla (ks. Kirjanen ym. 2014). Sosiaalihuollon to-

teutus on järjestetty siten, että työntekijöillä on tietty sektorikohtainen vastuualue, jonka 

kautta asiakkaan tilannetta tarkastellaan. Tämä sektorikohtainen tarkastelu ei autismikir-

jon nuoren näkökulmasta useinkaan ole riittävää. Sosiaalihuollossa käytettävien tietojär-

jestelmien erot osoittavat sen, että aikuissosiaalityön käsitys niistä seikoista, joilla on 

merkitystä ASD-nuoren hyvinvoinnin tai työllistymisen kannalta, saattaa jäädä liian ka-

pea-alaiseksi. 

 

Sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapausmallin etujen ja haasteiden yhteydessä on 

pohdittu asiakkaiden ja ammattilaisten välisen tiedollisen epäsuhdan vaikutuksia (Lehto-

nen, Hiilamo, Erhola ym. 2018). Mainittu tiedollinen epäsuhta näyttää kaventuvan autis-

mikirjon asioissa, koska perustason sote-ammattilaisetkaan eivät välttämättä kykene hah-

mottamaan autismikirjon häiriön yksilölle aiheuttamia arjen haasteita tai sitä, millaisilla 

keinoilla tai palveluilla haasteita voitaisiin lieventää (vrt. Kerätär 2016, 22; Lämsä ym. 

2015, 47, 57-58, 70; Sandberg 2016, 206). Työkykyrajoitteita, yhtä lailla kuin arkisuoriu-

tumisen rajoitteita, jää edellä mainittujen tutkimusten perusteella autismikirjon nuorten 

aikuisten osalta tunnistamatta ja siten nuoria jää vaille tarpeenmukaista tukea. Sandbergin 
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(2016) mukaan ammatti-ihmiset usein aliarvioivat näkymättömän vammaisuuden oirei-

den merkitystä ja vaikuttavuutta yksilön toimintakykyyn. Hänen mukaansa neuropsyki-

atrisesti oireilevat jäävät vaille tarvitsemaansa tukea. (Sandberg 2016.) 

 

Johdannossa kuvasin autismikirjon nuorten väliinputoajuutta sote-palveluissa (Lämsä 

ym. 2015, 57; Loippo 2015, 33, 40; Loippo 2016, 20). ASD-nuoria ei useinkaan kyetä 

tukemaan ennaltaehkäisevästi. Autismikirjon nuorten ongelmien vakavuudesta oli viit-

teitä myös (aikuis)sosiaalityöntekijöiden antamissa haastatteluvastauksissa. Seuraavassa 

sitaatissa sosiaalityöntekijä kuvaa erään nuoren autismikirjon asiakkaansa tilannetta. 

 

”No tota, mull on yks aika graavi, se on tyttö nimenomaan, joka on ihan 

siis semmone hyväksikäytön uhri, ollu koko ajan, mutta käyttää myös itse 

päihteitä, että tavallaan, ja ei koe sitä ongelmana.”    

 

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden vastauksissa ei ilmennyt sellaista, että autismi-

kirjon nuoret tulisivat jollain lailla hyväksikäytetyksi. Aikuissosiaalityön vastauksissa 

kahden eri henkilön kuvaamana ilmeni, että autismikirjon nuorten jonkinlainen, esimer-

kiksi taloudellinen hyväksikäyttö on yleistä. Vastausten eroa saattaa selittää se, että vam-

maispalvelun piirissä olevilla nuorilla on ollut oikeanlaisia tukitoimia ajoissa ja siten 

myös suotuisampi sosiaalinen ympäristö. Siirtymä lapsuudenkodista omaan kotiin on 

kriittinen vaihe, jolloin itsenäistymiskehityksen suotuisa eteneminen riippuu usein siitä, 

onko tarpeenmukainen tuki järjestetty.  

 

Olen puhunut tarpeenmukaisesta tuesta. Siksi kerron lukijalle pari esimerkinomaista to-

teamusta, mitä tämä tuki ASD-nuorten osalta voi tarkoittaa. Kognitiivisesti hyvätasoinen 

autismikirjon henkilö hyötyy todennäköisesti aikuisenakin esimerkiksi päivästruktuu-

rista, rutiineista ja tukikeskusteluista. Hyödyllisiä voivat olla myös toimintaterapeuttinen 

kuntoutus, stressinhallinnan ja rentoutuskeinojen ohjattu harjoittelu sekä aggressionhal-

linnan opettelu (Koskentausta ym. 2018). Moni tarvitsee tukea ennen kaikkea vapaa-

ajalle. Autismikirjon aikuisille vapaa-aika voi olla vaikeaa aikaa monestakin syystä (Ke-

rola ym. 2009, 204). Vapaa-aika on organisoimatonta, abstraktia ja tekemisen keksiminen 

edellyttää mielikuvistusta. Vapaa-ajalta puuttuu struktuuri, henkilön pitäisi itsenäisesti 

kyetä rakentamaan struktuuria, olemaan sosiaalisissa tilanteissa, tekemään valintoja ja 

organisoimaan ajankäyttöään. Ilman autismiasiantuntemusta voi olla vaikeaa ymmärtää, 

että joidenkin ASD-nuorten vapaa-ajan vietossa voi piillä hyvinvoinnin kannalta isojakin 
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riskejä ilman tarpeenmukaista tukea. Neuropsykiatrien näkemys ASD-nuorten tuen tar-

peista voi erota paljonkin sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä, mutta vastuu tuen tarpeen 

arvioinnista ja tukitoimien toimeenpanosta kuuluu usein sosiaaliviranomaiselle.  

 

Autismin monialaisuuden vuoksi myös tukitoimien suunnittelussa olisi hyvä olla monia-

lainen tiimi, joka ei rajoittuisi pelkästään sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Näkisin, että di-

gipelejä suunnittelevilla voisi olla hyvin paljon annettavaa autismikirjon nuorille. On 

hämmästyttävää, miten vähän ASD-nuorten (18-24v) osalta on hyödynnetty tietoteknii-

kan ja digipelien kuntouttavia mahdollisuuksia. Nuoret kuitenkin viettävät usein suuren 

osan ajastaan jonkinlaisen teknologian äärellä. Teknologisilla ratkaisuilla ja pelillisyyteen 

panostamisella saattaisi olla mahdollista edistää nuorten hyvinvointia ja siten saavuttaa 

pitkällä aikavälillä suuriakin säästöjä, mikäli onnistuttaisiin luomaan riittävän ”koukutta-

via”, mutta samalla hyvinvointia lisääviä pelejä. Tällä hetkellä nuorten käytössä on paljon 

”koukuttavia” pelejä, mutta ne eivät välttämättä ole hyvinvointia lisääviä pelejä, pikem-

minkin ehkä päinvastoin. Autismikirjon nuorten erityisiä mielenkiinnon kohteita voisi 

hyödyntää pelien kehittelyssä. Ihmiskontaktia ei teknologialla voida korvata, mutta esi-

merkiksi toimintaterapian tai kuntoutuksen lisänä voisi myös hyödyntää enemmänkin 

teknologiaa niiden osalta, joita se hyödyttäisi. Kaikkien tukitoimien tulisi olla suunniteltu 

yksilöllisesti kunkin nuoren motivaatiotekijät huomioiden.  

 

Pietiläisen & Seppälän (2003, 64) mukaan palvelujärjestelmällä ei ole ollut keinoja aut-

taa ihmistä, jonka elämässä kasaantuvat vähäinen koulutus, työttömyys, köyhyys, oppi-

misen ja arjenhallinnan vaikeudet, sosiaalisten tukiverkkojen puute sekä joskus lisäksi 

myös päihde- ja/tai mielenterveysongelmat. Syrjäytymisen yhteiskuntapoliittiset riskite-

kijät esitetään sosiaalityön käsikirjassa (2017, 253) taulukkona. Huomattavimpia syrjäy-

tymisen riskitekijöitä ovat muun muassa taloudellinen syrjäytyminen, koulutuksesta ja 

työmarkkinoilta syrjäytyminen, terveydelliset ongelmat (terveyden heikkeneminen) ja 

muu syrjäytyminen (esim. poikkeava käyttäytyminen). Lähes kaikkien edellä mainittu-

jen syrjäytymisen riskitekijöiden on havaittu olevan tosiasioita autismikirjon nuorten 

elämässä (mm. Kirjanen ym. 2014). Tiedetään myös, että oikea-aikaisilla ja oikeanlai-

silla tukitoimilla, palveluilla ja kuntoutuksella riskien toteutumista voidaan ehkäistä. 

Autismikirjon häiriöiden kuntoutukseen on nykyään olemassa useita menetelmiä, jotka 

näyttäytyvät vaikuttavina (emt. 2018).  
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Keskeinen kysymys näyttää olevan se, miten nämä menetelmät saadaan niitä tarvitsevien 

käyttöön. Palveluohjauksen on todettu olevan vaikuttavaa silloin, kun tuen tarve on mo-

nialaista. Palveluohjauksella on kyetty ylläpitämään tai parantamaan asiakkaan toiminta-

kykyä, itsenäisyyttä ja terveydentilaa (thl.fi/palveluohjaus). Palveluohjaus saattaisi siis 

olla toimiva ratkaisu tietyillä edellytyksillä. Palveluohjauksen tulee olla yksilökohtaista, 

intensiivistä palveluohjausta (ks. Hänninen 2007; Suominen & Tuominen 2007; Ala-Nik-

kola & Valokivi 1997, 160-161). Palveluohjaajalla tulee olla tutkimuksiin perustuvaa tie-

toa siitä, millaisia hyvinvoinnin vajeita tai riskejä autismikirjon henkilön nuoruusvaihee-

seen sisältyy verrattuna neurotyypillisiin nuoriin. Laadukas palvelutarpeen arviointi edel-

lyttää arviointia, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti yksilöön ja hänen tilanteeseensa 

liittyvät seikat suhteutettuna nykyisen yhteiskunnallisen ympäristön vaatimuksiin sekä 

riskeihin. Tämä edellyttää autismikirjon kohdalla yleensä moniammatillista yhteistyötä.  

 

Monialainen arviointi on tarpeen etenkin silloin, kun kohderyhmä, jonka palvelutarvetta 

arvioidaan, on todennäköisesti arjen tukitoimien lisäksi myös erilaisten kuntoutustoimen-

piteiden tarpeessa. Moniammatillista ja monialaista yhteistyötä pidetään perusedellytyk-

senä lähes kaikessa kuntoutuksessa (Salminen & Rintanen 2014, 11). On melko selvää, 

että ASD-nuorten vaikuttava tukeminen ei onnistu sektorikeskeisen systeemin avulla sik-

sikään, koska ylisektorinen yhteistyö ei näytä toteutuvan. Tämä ilmeni varsin selvästi ai-

neistoni aikuissosiaalityöntekijöiden vastauksista (vrt. Sandberg 2016). Autismikirjon 

häiriö -diagnoosin omaavan nuoren palvelutarpeista vastaaminen tulisi keskittää yhdelle 

vastuuhenkilölle, jolla on kyky ylittää sektoreiden rajapinnat ja hyödyntää tarpeenmu-

kaista asiantuntemusta. 

 

Palvelujärjestelmä on hyvin hajanainen ja sektoreiden välinen yhteistyö ei toimi (mm. 

Hänninen 2007, Sandberg 2016). Ala-Nikkola ja Valokivi (1997, 160) ovat sitä mieltä, 

että palveluohjaajalla on oltava tietoa vaihtoehdoista sekä toimi- ja vaikutusvaltaa neuvo-

tella palveluista ja ostaa palveluita. Pietiläisen ja Seppälän (2003, 11, 15) mukaan palve-

luohjaajalla tulee olla valtuuksia etsiä tarpeenmukaisia palveluja oman organisaation ul-

kopuolelta. Heidän mukaansa palveluohjauksen myötä asiakkaalle kyetään varsin luotet-

tavasti kertomaan, mikä on mahdollista ja mikä ei (emt 2003, 11). Aineistostani ilmeni, 

että aikuissosiaalityöntekijät eivät tee juurikaan yhteistyötä vammaispalvelujen kanssa, 

eivätkä tiedä vammaispalvelujen mahdollisuuksista tukea ASD-nuoria. Näin ollen he ei-

vät pysty selvittämään asiakkaalle kaikkia käytettävissä olevia palveluvaihtoehtoja. 
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8.3.1   ASD-nuorille soveltuva palveluohjaus 

 

Sosiaalityöntekijöiden kokemukset palvelutarpeen arviointiin liittyen osoittivat, että au-

tismikirjon nuorten palvelutarpeen arviointi on erilaista riippuen siitä, tehdäänkö se ai-

kuissosiaalityössä vai vammaispalveluissa. Vammaispalvelun menettelytapa noudatti yk-

silökohtaisen palveluohjauksen ideologian mukaista toimintaa. Aineistoni valossa se vai-

kutti olevan pääsääntöisesti soveltuvampi menettelytapa kohderyhmäni nuorten tuen tar-

peiden selvittämiseksi. Yritän perustella tätä seuraavissa kappaleissa tarkemmin. 

 

Palveluohjauksen tehokkuus piilee muun muassa asiakaslähtöisyydessä, organisaatioläh-

töisyyden sijaan. Sauli Suomisen sanoin: ”Palveluohjaus ei kysy, mitä meillä on tarjota, 

vaan mistä asiakas hyötyisi?” (Suominen 2018). Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelu-

jen kesken juuri tässä oli merkittäviä eroja. Aineistoni mukaan aikuissosiaalityössä oli 

käytettävissään tietyt, kilpailutuksilla hankitut, määräaikaiset palvelut, joiden soveltu-

vuutta ASD-nuorille ei ollut erityisemmin pohdittu. Autismikirjon nuorten osalta on eri-

tyisen tärkeää suunnitella sosiaali-, terveys- ja kuntoutusinterventiot pohtien huolellisesti 

sitä, mistä asiakas hyötyisi. Muutoin interventioista voi joissakin tapauksissa olla enem-

män haittaa kuin hyötyä (Ozonoff ym. 2008, 101). Vammaispalveluilla oli haastateltujen 

mukaan laajemmat mahdollisuudet palvelujärjestelmän hyödyntämiseen ja palvelujen 

räätälöintiin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.  

 

Nykyinen palvelujärjestelmämme mahdollistaa sen, että vastuuta nuoresta ei lopulta ota 

kukaan (Korhonen & Tani 2016) ja niinpä ASD-nuoria on alettu kutsua palvelujärjestel-

män väliinputoajiksi (Lämsä ym. 2015, 57; Loippo 2015, 33, 40; Loippo 2016, 20). Nuo-

risopalvelutakuun aikana tällainen ei ole mitenkään hyväksyttävää. Palveluohjaus on Pie-

tiläisen ja Seppälän (2003, 91) mukaan toimintamalli, jolla on mahdollista ylittää sekto-

roituneen palvelujärjestelmän sisälle syntyneitä rajoja niin, ettei asiakkaan tarvitseman 

tuki- ja palvelukokonaisuuden kokoaminen ja ylläpitäminen jää yksin hänen vastuulle. 

Palveluohjauksella kyetään paremmin takaamaan se, että joku ottaa nuoren tilanteesta 

kokonaisvastuun ja seuraa nuoren hyvinvoinnin kehitystä sekä reagoi muuttuviin tarpei-

siin tarvittaessa nopeasti.  

 

Palveluohjauksessa tavoitteena on asiakkaan hyvän elämän tukeminen. Nuoruuden haas-

teellisessa siirtymävaiheessa tämän tavoitteen edistäminen on erityisen ajankohtaista. 
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Nuoren hyvinvoinnin seurannalla turvataan vastuunkanto myös asiakkaan toteutuvien 

palvelujen suhteen sekä tilanteen uudelleenarvioiminen tarvittaessa. (vrt. Ala-Nikkola & 

Valokivi 1997, 14, 147-148, 158, 160-161; Pietiläinen & Seppälä 2003, 10-16). Toisinaan 

vastuu seurannasta on sosiaalityössä annettu palveluja tuottavalle taholle. Tämä ei välttä-

mättä ole suositeltavaa sote-markkinoiden kilpailutilanteenkaan vuoksi. Palveluntuotta-

jien asiakaskertomuksissa ja palautteissa voivat korostua ne tavoitteet, jotka saavutettiin 

ja vähemmälle huomiolle voivat jäädä ne tavoitteet, joita ei saavutettu tai joihin palvelun-

tuottajan asiantuntemus ei riittänyt. Nuoren kannalta olisi hyödyllistä, että vastuu olisi 

selkästi paikannettavissa tietylle henkilölle ja ettei vastuu pirstoutuisi usealle eri taholle. 

Palveluohjauksen etuna on muun muassa asiakkaan näkökulmasta tapahtuva kokonais-

valtainen työskentelyote ja vastuun kantaminen asiakkaan asioissa sektorirajat ylittäen 

(Ala-Nikkola & Valokivi 1997, 88, 143). Palveluohjauksen keinoin voidaan edistää jous-

tavia yhteistyön muotoja eri palveluntuottajien kanssa sekä luoda aivan uusia luovia ja 

asiakkaan tarpeisiin mukautuvia, joustavia ratkaisuja (Pietiläinen & Seppälä 2003, 10-

16). Aikuissosiaalityön käyttämät, kilpailutuksilla hankitut palvelut eivät haastateltujen 

mukaan joustaneet sujuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 

 

Autismikirjon häiriö on monialainen häiriö, jonka yksilöllisestä ilmiasusta voi olla vai-

keaa muodostaa käsitystä ja häiriön mukanaan tuomia haasteita voi olla hyvin vaikea 

kuvata. Haasteiden kuvaaminen voi olla vaikeaa sekä lääkäreille että vanhemmille (ks. 

Lämsä ym. 2015, 62). Kuvaamisen vaikeutta lisää liitännäisdiagnoosien yleisyys. Koska 

kuvaaminen on vaikeaa ja voi sen vuoksi jäädä vajaaksi, myös haasteiden ymmärtämi-

nen on vaikeaa. Autismikirjon nuoren palvelutarpeen arviointi vaatii osaamista, aikaa ja 

paneutumista sekä arvostavaa, positiivista kohtaamista. Ala-Nikkolan ja Valokiven 

(1997, 73, 159) mukaan palveluohjaus on tarpeen silloin, kun työskennellään monimut-

kaisten, muuttuvien ja monitahoisten asiakastilanteiden kanssa, jotka edellyttävät perus-

teellista asioihin paneutumista. Tämä kuvaus osuu hyvin yksiin autismikirjon häiriön 

olemuksen kanssa. Asiakkaan arvostava, positiivinen kohtaaminen on sosiaalityössä 

aina tärkeää. Autismikirjon henkilön kohdalla kohtaamiseen liittyvien taitojen merkitys 

on korostuneen suuri. Autismikirjon ydinproblematiikkaan liittyy mm. omaehtoisuutta 

ja siksi toisten ihmisten ajatusten tai ideoiden vastustus voi olla ikään kuin refleksin-

omainen tapa reagoida, jopa niissäkin tilanteissa, joissa lopputulos myöhemmin osoit-

tautuu nuorelle itselleenkin mieluisaksi. Omaehtoisuus-piirteen vuoksi osa nuorista suh-

tautuu aluksi vastahakoisesti abstrakteilta kuulostaviin ehdotuksiin ja ammattilaisten 
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pyrkimyksiin auttaa. Vastahakoisten asiakkaiden palveluohjauksessa korostuu Ala-Nik-

kolan ja Valokiven (1997, 9) mukaan perusteellinen arviointi, valikointi, palvelujen jär-

jestäminen ja vastuullinen seuranta.  

Palveluohjauksen avulla on kyetty arvioimaan tarkemmin asiakkaan kokonaistilannetta 

ja yksilöllisiä tarpeita (Ala-Nikkola & Valokivi 1997, 159). Autismikirjon nuorten tar-

peiden arviointi on haastavaa. Lisäksi tarpeissa on hyvin suurta yksilöllistä vaihtelua.  

Autismikirjon häiriön vaikutukset saatetaan aineistoni mukaan tulkita lieviksi. Sandber-

gin (2016) mukaan neuropsykiatrisen diagnoosin vaikutukset yksilön elämään saattavat 

olla jopa suuremmat kuin näkyvän vamman vaikutukset. Sosiaalityön käsikirjassa ko-

rostetaan ammattieettistä velvollisuutta hyvin tarkkojen havaintojen tekemiseen asiak-

kaan ongelmasta, hyvinvoinnin tilasta ja siinä tapahtuvista muutoksista (Paasio 2017, 

409-412). Viranomaisella tulee olla selkeä käsitys myös siitä, minkä verran henkilö saa 

ulkopuolista apua arjen toimiinsa, esimerkiksi läheisiltään (Kalliomaa-Puha 2017). Täs-

mällisen palvelutarpeen arvioinnin edut ovat kiistattomia. On todettu, että huolellisesti 

valitut interventiot tuottavat hyviä tuloksia (ks. esim. Kirjanen ym. 2014; Huhtala & 

Linnansaari 2018) ja siten säästöä. Ilman yksilökohtaista palveluohjausta interventioi-

den valintaan ei välttämättä kyetä kiinnittämään riittävää huomiota. Autismikirjon nuor-

ten osalta on todella tärkeää suunnitella interventiot huolellisesti, koska interventioista 

voi joissakin tapauksissa olla enemmän haittaa kuin hyötyä (Ozonoff ym. 2008, 101). 

Autismikirjon nuorten tuen tarpeiden arviointi on turhaa, ellei nuorta saada myös si-

toutettua tarpeenmukaisiin tukitoimiin. Sitouttamisen kannalta keskeistä on vuorovaiku-

tusosaaminen ja sen ymmärtäminen, että ASD-nuorten motivaatio ja motivoituminen 

voi olla merkittävällä tavalla erilaista kuin neurotyypillisillä henkilöillä (Laitamaa 2016; 

Ozonoff ym. 2008, 43). Tukitoimien ”perille vienti” edellyttää usein asiantuntemusta 

liittyen ASD-nuoren motivaation herättämiseen. Autismikirjoon liittyvät toiminnanoh-

jauksen häiriöt voivat ilmetä esimerkiksi toiminnan aloitteellisuuden ja motivaation alu-

eella, käyttäytymisen kontrollissa ja tiedonkäsittelyn ohjauksessa (Hietanen 2016). 

Vaikka nuorella olisi taitoja ja kykyä jonkin asian suorittamiseksi, tekemisen esteet voi-

vat ilmetä aloitteellisuuden tai motivaation alueilla. Tätä voi olla vaikea tunnistaa, jos 

nuori näyttää terveeltä ja ”toimivalta”. Tosiasiassa toiminnanohjauksen häiriö estää toi-

minnan toteutumisen joko kokonaan tai merkittävästi vaikeuttaa ja hidastaa sen toteutu-

mista.  
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Palvelutarpeen arvioinnin onnistumisessa vuorovaikutukseen liittyvät seikat ovat ratkai-

sevassa asemassa. Palveluohjauksen käytännön tulee aina määrittyä ohjaajan ja asiakkaan 

dialogisen kohtaamisen kautta (Suominen 2018). Kohderyhmän näkökulmasta katsoen 

yksilökohtaisen palveluohjauksen keinoin on mahdollisempaa taata yhteisymmärryksen 

saavuttaminen ja sujuvampi vuorovaikutus. Tätä tukee myös tiiviimmät yhteydet lähei-

siin. Ala-Nikkolan & Valokiven (1997, 160) mukaan palveluohjaajan hyvin kehittyneet 

vuorovaikutus-, asianajo- ja neuvottelutaidot vaikuttavat pitkälti ohjauksen onnistumi-

seen. Autismikirjon nuorten kanssa toimiessa olisi siksi hyödyllistä, että palveluohjaajalla 

olisi kokemusta autismikirjosta ja hän olisi harjaantunut kommunikoimaan juuri kyseisen 

kohderyhmän kanssa (vrt. Ozonoff ym. 2008, 101). Luottamuksellinen suhde nähdään 

edellytyksenä palveluohjauksen onnistumiselle asiakkaan sitoutumiselle toimimaan yh-

dessä määriteltyjen tavoitteiden suuntaisesti. ASD-nuorten kanssa luottamuksen rakenta-

minen vaatii usein erityisiä vuorovaikutustaitoja ja autismiosaamista sekä tiivistä yhteis-

työtä läheisten kanssa. ASD-nuoret saattavat keskustelutilanteessa vaikuttaa siltä, että he 

ymmärtävät asian ja toteuttavat sovitusti. Todellisuudessa heiltä voi toiminnan ohjauksen 

vaikeuksiensa vuoksi puuttua kykyä itsenäiseen toteutukseen. Puheen ja tosielämän to-

teutuksen / toimeenpanon ristiriita voi ASD-nuoren kohdalla olla iso (johtuen aloteky-

vystä ja motivaatiotekijöistä), mikä saattaa kuormittaa läheisiä ja siirtää vastuuta nuoren 

asioiden etenemisestä heille.  

 

Palveluohjauksessa on laaja näkemys asiakkaasta: palveluita annetaan tarvittaessa myös 

lähipiirille osaamisen ja jaksamisen edistämiseksi (Pietiläinen & Seppälä 2003, 14). Tut-

kimustiedon valossa autismikirjon nuorten kohdalla tulisi noudattaa ”laajaa näkemystä 

asiakkaasta” ja tehdä tiivistä yhteistyötä läheisten kanssa, jotta virheellisiltä tulkinnoilta 

ja interventioilta voitaisiin välttyä sekä myös läheisten jaksamisen edistämiseksi (vrt. 

Lämsä ym. 2015; Kerola ym. 2009, 64).  

 

Autismiosaaminen ja asiakkaan tunteminen helpottaa oikeanlaisen kommunikointityylin 

käyttämistä, oikeanlaisten ja oikea-aikaisten tukitoimien toteuttamista / ”perille vientiä”. 

Raja nuoren motivaation herättelyn ja tukitoimiin / kuntoutukseen painostamisen välillä 

voi autismikirjon nuorten tukemisessa olla joskus häilyvä (ks. Lämsä ym. 2017, 21). 

ASD-kuntoutujanuorten motivaatiota tutkineiden (Lämsä ym. 2017, 21) havaintojen mu-

kaan vaikuttaa siltä, että ASD-nuorten kuntoutuksessa tavoitteet eivät olleet aidosti kun-

toutujasta lähtöisin, esimerkiksi arjenhallintaan liittyvät tavoitteet, vaan ne olivat lähtöi-
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sin pikemminkin läheisistä tai muista ympäröivistä tahoista. Motivaatioon liittyvien seik-

kojen ymmärtämisellä näyttäisi olevan iso merkitys ASD-nuorten palvelutarpeen arvioin-

ninkin kannalta. Sosiaalityön eettinen periaate asiakkaan itsemääräämisoikeudesta voi 

joissakin tilanteissa kääntyä tosiasiallisesti erityisen tuen tarpeessa olevaa asiakasta itse-

ään vastaan. Eettisten periaatteiden kirjaimellinen noudattaminen saattaa jättää nuoren 

asiakkaan tukitoimien ulkopuolelle, mikäli nuorta ei tunneta ja motivoida autismiasian-

tuntemusta hyödyntäen tarpeenmukaisen tuen vastaanottamiseen.  

 

Autismikirjon nuoren palvelutarpeen arviointi edellyttää ymmärrystä autismikirjolle tun-

nusomaisista piirteistä. Aineistostani (vammaissosiaalityö) ilmeni, että nuori kiisti seikat, 

jotka sekä vanhempien että ammattilaisten mielestä olivat ilmiselviä nuoren hyvinvoinnin 

heikentymisen aiheuttajia. Vammaissosiaalityön vastauksista ilmeni, että autismikirjon 

henkilö ei aina kykene itse tunnistamaan tunteitaan ja syy-seuraus-suhteita, eli mistä tietty 

tunnetila aiheutuu. Sosiaalityöntekijän mukaan “nuorella voi olla tosi poikki se yhteys–”. 

Tästä voisi päätellä, että nuori ei välttämättä itse ilmaise esimerkiksi sitä, että tietty struk-

tuuri tai tukikeskustelut edistäisivät hänen hyvinvointiaan. Samankaltaisista havainnoista 

kertovat Koskentausta ym. (2018.) kuvatessaan autismikirjon henkilön masennuksen to-

teamiseen liittyviä haasteita (ks. kpl 3.1.). Heidän mukaansa objektiivisesti voidaan ha-

vaita seikkoja, joita potilas itse ei ilmaise (emt. 2018). Tämä sama pätee ASD-nuorten 

osalta myös sosiaalihuollossa, jossa luotetaan usein keskustelun ”voimaan”. Sosiaalihuol-

lon eri sektoreilla oli aineistoni mukaan hyvin erilainen tapa ja erilaista kokemusta ja siten 

myös erilaista osaamista nuoren tilanteen arvioimiseksi. 

 

 

8.3.2   ASD-nuori sote-palveluiden asiakkaana 

 

Autismikirjon nuoren oma tilannearvio ja suunnitelmat saattavat olla epärealistisia (Kor-

honen & Tani 2016; Tuisku ym. 2012, Marttunen ym. 2013, 82, 116). Epärealistisuutta 

ei aina ole helppo havaita, ellei arvioinnissa hyödynnetä neuropsykiatrian asiantuntijaa, 

joka on perehtynyt autismikirjoon. Riskit nuoren hyvinvoinnille, terveydelle ja turvalli-

suudelle tulisi palvelutarvetta arvioitaessa havaita ja tiedostaa (Rostila 2001, 66-67; Paa-

sio 2017, 408)), mutta auttamisen kannalta ristiriita piilee siinä, että havaituista riskeistä 

avoimesti keskusteleminen ei aina välttämättä edistä ASD-nuoren asiaa. Joskus vaikutus 

voi olla päinvastainen (Ozonoff ym. 2008, 101). Keskustelussa ASD-nuoren kanssa tulisi 

pikemminkin pyrkiä keskittymään voimavaroihin ja vahvuuksiin, silti riskit tiedostaen.  
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Autismikirjoon liittyvien erityisosaamista vaativien piirteiden vuoksi ASD-nuorten tulok-

sellinen tukeminen edellyttää sosiaalityöltä intensiivistä, pitkäjänteistä palveluohjausta, 

jossa vastuu on koko asiakasprosessin ajan samalla, tarpeenmukaista erityisosaamista 

omaavalla tai sitä muutoin hyödyntävällä palveluohjaajalla. Kaija Hännisen (2007, 5) mu-

kaan palveluohjaajan täytyy hallita asiakasryhmänsä erityiskysymykset, mutta myös 

osata nähdä heidän vahvuudet ja voimavarat samalla. Palvelutarpeen arviointi ja suunni-

telmat tulee tehdä henkilön tuntemisen perusteella. Kerolan ym. (2009, 64) mukaan au-

tismikirjon henkilön puhetta tulee ymmärtää nimenomaan henkilön tuntemisen, ei tulkit-

semisen kautta. Palveluohjauksessa työstettäviä asioita katsellaan ikään kuin asiakkaan 

silmin ja toimitaan asiakkaan maailmasta käsin, ei sektorilähtöisesti. Jotta nuorta olisi 

mahdollista tukea, on äärimmäisen tärkeää päästä sisälle ASD-nuoren ”mieleen ja maail-

maan” ja työskennellä sieltä käsin. ASD-nuorten palvelutarpeet eivät ole helposti tunnis-

tettavissa ja rajattavissa. Palvelutarpeen arviointi vaatii nuoren elämän tuntemista, mikä 

puolestaan edellyttää paneutumista, rinnalla kulkijuutta ja ASD-osaamista. 

 

Autismikirjon nuori ei sosiaalityöntekijöiden kokemuksen mukaan aina itse tiedosta, eikä 

ilmaise sosiaali- tai terveyspalveluiden tarvettaan, eikä yleensä hakeudu itsenäisesti pal-

veluiden piiriin. Palveluohjaus mahdollistaa paremmin tilanteen / olosuhteet, joissa asi-

akkaan on ehkä hieman helpompi saada ilmaistuksi tarpeitaan (Suominen 2010). Suotui-

sien olosuhteiden merkitys tarpeiden ilmaisemiseksi korostuu silloin, kun vastavuoroinen 

kommunikointi on asiakkaan ydinongelma. Palveluohjaajan tarjoama tuki on Ala-Nikko-

lan ja Valokiven (1997, 157) mukaan erityisen tarpeellista silloin, kun asiakas ei yksin 

kykene arvioimaan ja järjestämään tarvitsemiaan palveluja. Tällaisia asiakkaita ovat esi-

merkiksi erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret. He tarvitsevat usein rinnalleen ns. tulkin 

ja ”asianajajan”. Yksilökohtainen palveluohjaus mahdollistaa asiakkaan ”tulkkina” ole-

misen ja ns. asianajon (Suominen 2010; Ala-Nikkola & Valokivi 1997, 160). 

  

 

8.3.3   Nuoren asiakkaan edun toteutuminen sote-uudistuksessa 

  

Sosiaalityön käsikirjan mukaan sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää 

keskittyä entistä määrätietoisemmin väestön hyvinvoinnin edistämiseen, ihmisten toimin-

takyvyn vahvistamiseen ja ongelmien ehkäisyyn (Kananoja & Karjalainen 2017, 156). 
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Opinnäytetyöni tulosten valossa pohdin, että etenkin nuorten, erityisen tuen tarpeessa ole-

vien hyvinvointia ja toimintakykyä tulisi kyetä sote-palveluilla edistämään. Maakunta- ja 

soteuudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg (2018) on todennut, että kun sote-palvelut jär-

jestetään uudelleen, voidaan varoja ohjata syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ennaltaeh-

käisyyn. Tämä on erittäin tärkeä tavoite myös ASD-nuoria ajatellen. Palvelutarpeen arvi-

oinnin myötä määtäytyvät toimenpiteet ovat avainasemassa siinä, miten eriarvoistumista 

kyetään ehkäisemään.  

 

Sote-uudistus tähtää integroituihin ja asiakaslähtöisiin sote-palveluihin, joilla voidaan ar-

voida asiakkaan tarpeita ja vastata niihin kokonaisuutena (Hiilamo 2015). Tavoitteena on 

avun ja tuen monipuolinen ja moniammatillinen arviointi, palveluiden helppo tavoitetta-

vuus, oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus sekä sujuvat hoito-  ja palvelupolut. Palveluiden on 

tarkoitus olla kokonaisvaltaisia, mutta kuitenkin yksilöllisiä (Hiilamo 2015). Edellä mai-

nittujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää verkostoitumiseen perustuvaa, monialaista 

ja moniammatillista yhteistyötä (Katisko & Kolkka & Vuokila-Oikkonen 2014). Sote-

integraation tavoitteiden toteutuminen tuntuu aineistoni valossa etäiseltä, sillä sosiaali-

huollon sisälläkin sektoreiden välillä on selkeä rajapinta. Aikuissosiaalityössä sosiaali-

työntekijät eivät nähneet vammaispalvelun merkintöjä asiakkaastaan, eikä heillä ollut tie-

toa vammaispalvelujen mahdollisuuksista tukea autismikirjon nuorta. Myöskään palve-

lutarpeen arvioinnissa ei tehty yhteistyötä vammaispalvelun kanssa. 

 

Nuorten eriarvoistuminen näkyy tänä päivänä esimerkiksi siinä, miten ja mitä he syövät 

(Saranpää 2018). Terveyserojen ja sosiaalisten hyvinvointierojen kaventamiselle nähdään 

olevan selvä tarve. Samanaikaisesti on esitetty huolta siitä, että mahdollisesti toteutuva 

valinnanvapausmalli kohentaisi parhaiten heidän asemaa, joiden toimintakyky on riittävä 

palvelujärjestelmän mahdollisuuksien hahmottamiseksi. (Lehtonen ym. 2018.) Sote-uu-

distuksen sanotaan nostavan asiakkaan tarpeet ykköseksi. Julkisin varoin kustannettujen 

palvelujen saanti perustuu palvelutarpeen arviointiin. Uudistetun sote-järjestelmän on 

Juha Rehulan (2016) mukaan tarkoitus tukea myös heitä, jotka eivät pysty itse tekemään 

valintoja. Hän toteaa lisäksi sosiaalipalveluiden asiakkaissa olevan paljon heitä. Tästä 

syystä Rehulan (2016) mukaan tarvitaan palveluohjausta sekä konkreettista tukea päätök-

sentekoon. Palveluohjaukseen panostamisen näkevät tärkeänä myös valinnanvapausmal-

liin perehtyneet asiantuntijat (Lehtonen ym. 2018.)  
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Kohderyhmän nuoria ajatellen aivan keskeistä on se, miten sosiaali- ja terveydenhuollon 

integraatio tulee toteutumaan sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Edellä mainitut 

integraatiot ovat ehdottoman tärkeitä nuorten sujuvien hoito-, kuntoutus- sekä palvelu-

polkujen toteutumiselle. Tärkeää sote-integraation toteutuminen olisi myös yksilötasolla, 

koska sosiaalityön ja terveydenhuollon näkemykset saman nuoren tilanteesta voivat olla 

melko kaukanakin toisistaan. Päihdekäytön osalta sosiaalityössä saatetaan ajatella, että 

päihteiden käyttö on normaalia nuorisokulttuurin mukaista toimintaa, kun taas terveyden-

huollon puolella tukeudutaan faktatietoihin käyttömäärien ja käytön tiheyden suhteen. 

Raja, milloin esimerkiksi nuoren päihdekäyttöön puututaan, ja tapa, miten siihen puutu-

taan, on erilainen sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa. Autismikirjon kyseessä ollessa 

palvelutarpeen arvioinnissa on tärkeätä perustaa arviot faktatietoihin siltä osin kuin se on 

mahdollista, koska nuori itse voi olla huono ilmaisemaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa 

liittyviä seikkoja (Gerhardt 2018). Päihteiden käyttö on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 

määritelmän mukaan eräs erityisen tuen tarvetta aiheuttava seikka, mutta nuorten päih-

teidenkäyttö havaitaan palvelutarpeen arvioinnin keinoin vasta varsin myöhäisessä vai-

heessa. Varhainen tuki on autismiasiantuntijoiden mukaan ensiarvoisen tärkeää (Ozonoff 

ym. 2008; Partanen 2010, 16-21). Sosiaalihuollossa päihdeongelmaan reagoidaan usein 

vasta, kun se on jo vakava. Terveydenhuollon faktatietojen keinoin mahdollistuisi varhai-

sempi puuttuminen. Tästä syystä moniammatillinen palvelutarpeen arviointi olisi erittäin 

suositeltavaa autismikirjon nuorille.  

 

Palveluohjaukselle on määritelty olevan tarvetta silloin, kun asiakkaalla on pitkäaikainen 

ja monialaista asiantuntemusta edellyttävä palvelutarve, johon vastaamiseksi on olemassa 

useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.  Autismikirjon häiriö sopii edellä esitettyyn kuvauk-

seen, sillä kyseessä on elinikäinen, monialaista asiantuntemusta edellyttävä häiriö. ASD-

nuorten tuen tarpeeseen vastaaminen edellyttää erilaisia, yksilöllisesti räätälöityjä ratkai-

suja. ASD-nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi on myös olemassa useita erilaisia ratkai-

suvaihtoehtoja (esim. Kirjanen ym. 2014; Huhtala & Linnansaari 2018; Lämsä ym. 2016). 

Palveluohjaajan tulisi varmistaa, että palvelujen piirissä ovat ne asiakkaat, jotka ovat eri-

tyisen tuen tarpeessa. (Ala-Nikkola & Valokivi 1997, 25) Monet siirtymä- ja muutosvai-

heet aiheuttavat usein palveluiden ja tuen tarvetta. (Emt. 1997, 25). Silti itsenäistymisvai-

heessa olevien autismikirjon nuorten kuvataan usein olevan palvelujärjestelmän väliin-

putoajia. Siltikin, vaikka he haastattelemieni sosiaalityöntekijöiden kokemuksen mukaan 

sekä aikuissosiaalityön organisaation ohjeistuksen mukaan ovat ns. ”erityisen tuen tar-

peessa oleva” asiakasryhmä. 
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Kerätär on havainnut, että suuri osa pitkäaikaistyöttömien työkykyrajoituksista ja kun-

toutusmahdollisuuksista jää peruspalveluissa tunnistamatta (Kerätär 2016, 22). Meillä on 

käytettävissä riittävästi tutkimustietoa siitä, että monialainen toimintakyvyn arviointi on 

tehokasta sekä palvelujärjestelmän että asiakkaan näkökulmasta (Kerätär 2016). Toimin-

takykyä arvioidaan usein työkyvyn näkökulmasta, mutta nuorten toimintakyvystä tulisi 

ehdottomasti muodostaa riittävän täsmällinen kuva myös itsenäistymisvalmiuksien ja ar-

kisista tehtävistä suoriutumisen näkökulmasta.  

 

Tällä hetkellä nuoria sekä syrjäytyy että eläköityy runsaasti (Sandberg 2016). Mattila-

Holapan (2018) väitöskirjan mukaan nuoren aikuisten mielenterveyden häiriöistä johtuva 

eläköityminen on lisääntynyt 30 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2015. Osa autismikir-

jon nuorista aikuisista ei kuitenkaan saa sitä tukea, joka heille lain mukaan kuuluisi. Ai-

neistoni sekä aiemman tutkimustiedon valossa, tuen tarpeiden tunnistamattomuus on yksi 

merkittävä syy nuorten syrjäytymiselle (mm. Sandberg 2016; Kerätär 2016, 22, Lämsä 

2015, 70). Autismikirjon nuoret hyötyisivät siitä, että heidän tuen tarpeisiinsa vastaami-

nen olisi sote- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää hyvin tuntevan palveluohjaajan vastuulla, 

ei niinkään vanhemman / vanhempien osaamisen ja voimavarojen varassa. 

 

Sosiaalityön kehittämiseen liittyvät tarpeet näyttäytyivät erilaisina haastattelemissani 

kaupungeissa. Kaupungissa, jossa vammaispalvelut kantoivat vastuun autismikirjon nuo-

rista, kehitettävää haastateltavat ilmaisivat olevan lähinnä palveluissa. Kaupungissa, jossa 

aikuissosiaalityö kantoi vastuuta autismikirjon nuorista, kehitettävää haastateltavat koki-

vat olevan myös palvelutarpeen arvioinnissa. Palvelutarpeen arviointia, palveluita ja di-

gipalveluita tulisi kehittää myös autismikirjon henkilöiden tarpeita ajatellen, sillä useiden 

autismiasiantuntijoiden mukaan (Heiskala 2012, 1735-6, Castrén & Kylliäinen 2013, 

569-574) autismikirjon diagnoosit näyttävät lisääntyvän.  

 

Sosiaalityö, -palvelut ja -etuudet ovat par’aikaa muutoksessa. Oli varsin selvästi aikuis-

sosiaalityön haastateltavien puheissa havaittavissa, että nimenomaan kohderyhmän nuor-

ten aikuisten sosiaalityön prosessi ja -palvelut ovat mietinnän ja kehittämisen kohteena 

lähitulevaisuudessa. Kehittämiselle onkin selkeä tilaus olemassa. Nuorisopalvelutakuu 

takaa, että kaikille alle 25-vuotiaille tehdään moniammatillinen palvelutarpeen arviointi. 

Mitä moniammatillinen palvelutarpeen arviointi sitten käytännössä tarkoittaa? Tämän 
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opinnäytteen myötä on selvinnyt, että se voi tarkoittaa eri asioita riippuen siitä, mikä so-

siaalihuollon sektori tekee palvelutarpeen arvioinnin. Pian astuu voimaan sote-uudistus 

maakuntahallintoineen. Miten nämä kaupunkien kovin erilaiset käytännöt silloin yhteen-

sovitetaan sujuvasti?  

 

On välttämätöntä, että sote-palveluilla huolehditaan siitä, että erityisen tuen tarpeessa ole-

vien nuorten ”perusta” on kunnossa, sekä ennen heidän työmarkkinoille siirtymistään että 

työmarkkinoilla ollessaan (Suominen 2018). Itse ehdottaisin erityisen tuen tarpeessa ole-

ville nuorille samantyyppistä ateriatuki-systeemiä, kuin opiskelijoillakin on. Tämä tukisi 

monen nuoren hyvinvointia, terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ehkä jopa enemmän 

kuin pelkät tukikeskustelut. Perustelen tätä sillä, että autismikirjon nuorilla on havaittu 

vaikeuksia itsestään huolehtimisessa (Lämsä ym. 2016, 5; Ozonoff 2008, 213). Toiseksi 

he elävät usein hyvin pienillä tuloilla, jolloin raha- ja ruokataloudesta itsenäisesti selviy-

tyminen edellyttäisi erinomaisia suunnittelu- ja oman toiminnan ohjauksen taitoja, joissa 

ASD-nuorilla on vaikeuksia. Mikäli nuoren tuen tarve on pientä, mutta säännöllistä ja 

pysyvää, tähän ei palvelujärjestelmä kykene reagoimaan tällä hetkellä (vrt. Nylander 

2011, 63), eikä usein edes tunnistamaan tällaista tuen tarvetta. Autismikirjon moninai-

suudesta johtuen ei ole olemassa tiettyä ”paketti-ratkaisua”, joka soveltuisi kaikille. 

Edellä ehdotettu ateriatuki-systeemi voisi edesauttaa monen erityisen tuen tarpeessa ole-

van nuoren hyvinvointia, terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. 

 

 

8.4   Opinnäytetyöprosessin pohdintaa 

 

Opinnäytetyöni aihe oli aika haastava ja tavallaan monelle sote-sektorille haarautuva, 

vaikka keskityinkin sosiaalityöntekijöiden kokemuksiin. Aihe oli haastava muun muassa 

siksi, että en missään nimessä halua olla muodostamassa kuvaa autismikirjon nuorista, 

sillä ei ole olemassa yksiselitteistä käsitettä ”autismikirjon nuori”. Kaikki he ovat tavalli-

sia ihmisiä, joilla korostuvat erilaiset piirteet, kuten ihmisillä yleensäkin. Tuloksissa esi-

tetyt sitaatit kuvaavat tästä syystä ainoastaan yksittäisten nuorten tilanteita, eikä kuvauk-

sia voi yleistää koskemaan kaikkia autismikirjon nuoria. Heillä, joilla on diagnosoitu au-

tismikirjon häiriö, yhteistä on, että heillä autismipiirteistään johtuen on jonkinasteista 

haittaa jokapäiväisessä arjen suoriutumisessa ja / tai sosiaalisessa kanssakäymisessä.  
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Opinnäytetyössä käytetyt käsitteet ja määritelmät, koskien niin palveluohjausta kuin au-

tismikirjon häiriötäkin, eivät ole selkeärajaisia tai yksinkertaisella tavalla määriteltävissä. 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus ei siten ollut määritellä hyvätasoista autismia (hyödynsin 

sen osalta jo olemassa olevaa tietoa), eikä varsinaisesti esittää autismikirjon osalta mitään 

”totuuksia”. Autismikirjon häiriön ilmiasu on niin moninainen, jotten edes kykenisi kä-

sittelemään sitä kaikenkattavasti. Tarkoituksena oli ainoastaan tutkia sosiaalityöntekijöi-

den kokemuksia kohderyhmään lukeutuvien nuorten palveluohjausprosessin alkuvai-

heesta, eli palvelutarpeen arvioinnista (hyvätasoisen autismikirjon diagnoosin saaneet, 

elämän tärkeässä nivelvaiheessa elävät 18-24 v. nuoret). Palveluohjaus on käsitteenä hy-

vin laaja, mutta kuitenkin sellainen, josta tutkittua tietoa on hyvin löydettävissä. Koska 

tietoa löytyy, en raportissani keskity niinkään palveluohjauksen teoriaan kaiken katta-

vasti, vaan pääosin pyrkimys oli keskittyä palveluohjauksen alkuvaiheeseen, ainoastaan 

asiakkaiden valikointi- ja palvelutarpeen arviointivaiheeseen.  

Aihetta on ollut ajoittain raskasta käsitellä ja prosessin myötä tunneskaalani on aineiston 

tuottamien tulosten vuoksi vaihdellut jonkinasteisesta turhautumisesta epäuskoon. Tun-

neskaalani vaihteli, koska jo vuonna 1992 valmistuessani sosiaaliohjaajaksi, moniamma-

tillisuutta pidettiin hyvin tärkeänä. Oli hieman turhauttavaa havaita, että vaikka sitä pide-

tään tärkeänä yhä, se ei silti toteudu kaikkien erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten 

palvelutarpeen arvioinnissa. En ymmärrä syytä, miksi näin on, sillä lakitekstien mukaan 

saan erityisen tuen tarpeessa olevien palvelutarpeen arvioinnista sellaisen käsityksen, että 

arvioinnissa olisi käytettävä riittävää asiantuntemusta. Todellisuudessa tämä ei toteudu 

kaikkien kohderyhmän nuorten osalta. Tämä havainto turhautti siinä määrin, että en vali-

tettavasti kyennyt ”hiomaan” raportin johtopäätökset- ja pohdintalukuja erityisen luki-

jaystävälliseksi, vaan ne jäivät hieman hajanaiseksi.  

 

Pidän nuorten nivelvaiheen tukemista todella tärkeänä. Pidän nuorten elämän ja hyvin-

voinnin edistämistä myös varsin mahdollisena ja monen nuoren osalta suhteellisen hel-

postikin toteutettavana, kunhan pohjatyö (= palvelutarpeen arviointi) on ensin tehty huo-

lellisesti. Prosessin kuluessa epäilin, että minulta on jäänyt jotakin olennaista havaitse-

matta tai ymmärtämättä. Niinpä soitin erään suuren kaupungin sosiaalipalveluista vastaa-

valle päällikölle tarkistaakseni, millaista henkilökuntaa heidän palvelutarpeen arvioin-

tiyksikössä on vastaamassa asiakkaiden ohjauksesta soveltuvan sosiaalisektorin piiriin. 

Vastaukseksi sain, että palvelutarpeen arviointiyksikössä työskentelee vain sosiaalialan 

henkilöstöä, koska ko. yksikössä arvioidaan ainoastaan sosiaalipalveluiden tarvetta. 



127 

ASD-nuorten kannalta olisi toivottavaa, että heidän osaltaan arvioitaisiin laajemmin so-

siaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden tarvetta häiriön monialaisuuden vuoksi. Tämä  

olisi toivottavaa myös, jotta nuori saisi tarvitsemansa palvelut ”yhdeltä luukulta”, sillä 

ASD-nuoret eivät useinkaan hakeudu itsenäisesti tuen piiriin, etenkään monen eri sekto-

rin asiakkaaksi. 

 

Aihe on äärimmäisen ajankohtainen, monellakin tapaa. Ensinnäkin autismidiagnoosit 

näyttävät lisääntyvän edelleen. Autismikirjon diagnoosimuutos on tulossa (sisältäen vai-

keusasteluokat yhdestä kolmeen) ja kohderyhmän nuoria koskettaa mitä suurimmassa 

määrin suunnitelmissa olevat uudistukset: vammaislakien yhdistyminen sekä sote-integ-

raation toteutus sekä jo voimassa oleva nuorisopalvelutakuu. On ilmiselvää, että juuri tä-

män kohderyhmän (hyvätasoisen autismikirjon häiriön omaavat ja itsenäistymisvaiheessa 

elävät) palvelutarpeen arviointia ja palveluita on jatkossa edelleen kehitettävä. Edellä 

mainittujen seikkojen lisäksi aikuissosiaalityö on muutoksessa, sillä toimeentulotuen 

Kela-siirron myötä aikuissosiaalityötä on mahdollista kehittää uusiin suuntiin. Samoin 

kohderyhmälle suunnattavaa kuntoutusta on par’aikaa kehitetty Kelan ”Oma väylä”-

hankkeen myötä.  

 

Haastavuutta aiheeseen toi muun muassa se, että hyvätasoinen autismikirjon häiriö ei var-

mastikaan ollut täysin selkeä asia jokaiselle haastateltavalle (kuten se ei voi ollakaan). 

Tarkasta rajauksestani huolimatta en voi olla täysin varma, että jokainen heistä muisti 

haastattelun alusta loppuun asti kohderyhmän, josta oli tarkoitus puhua. Omassa puhees-

sani toistin ja tarkensin kyllä haastattelun kuluessakin sitä, että puhumme ainoastaan it-

senäistymisvaiheesssa olevista ja hyvätasoisesta autismista koko haastattelun ajan. Näin 

tein etenkin niissä kohdissa, joissa halusin varmistua, että puhuja ajattelee vastatessaan 

nimenomaan tätä kohderyhmää. 

 

Aihepiiri oli jokaiselle sen verran tuttu, minkä verran heillä oli ollut kohderyhmän asiak-

kaita, osalla enemmän, osalla vähemmän. Vaikka kohderyhmän asiakkaita olisi ollut pal-

jonkin, siltikin on todennäköistä, että seuraava autismikirjon asiakas saapuu aivan erilai-

sine tarpeineen, eli kaikkea ei voi autismikirjon osalta hallita varmaankaan missään vai-

heessa.  

 

Aihettani tutkin teemahaastattelemalla sosiaalityöntekijöitä pienryhmissä. Menetelmä 

osoittautui erittäin soveltuvaksi keinoksi saada hyvä käsitys siitä, miten palvelutarpeen 
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arviointi sosiaalityöntekijöiden kokemuksen mukaan tehdään autismikirjon nuorille ai-

kuisille. Näin ollen reliabiliteetti toteutui riittävästi. Mikäli haastattelisin uudestaan, niin 

pyrkisin kuitenkin hieman lyhentämään haastattelujen kestoa eli typistämään keskuste-

luun mukaan otettavia teemoja. Jälkikäteen ajatellen maksimihaastatteluajaksi sopisi noin 

1,5 tuntia, tätä pidempi saattaa olla jo vähän uuvuttava.  

 

Valitsin tutkimukseen kaksi kaupunkia Suomen 15 suurimman kaupungin joukosta. Yl-

lättävää vaikeutta opinnäytetyön tekemiseen tuli siitä, että tutkimuskaupungeissa autis-

mikirjon 18-24-vuotiaiden nuorten sosiaalityö oli organisoitu eri tavalla. Tästä syystä mi-

nun piti autismikirjon häiriön lisäksi tutustua hieman aikuissosiaalityön ja vammaispal-

velujen toimintaideaan ja niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin. Raportin kirjoittamiseen haas-

tetta toi se, että vaikka tutkin ainoastaan autismikirjon nuorille tehtävää palvelutarpeen 

arviointia, en voinutkaan tutkia selkeästi sitä, vaan minun tehtäväkseni tuli tutkia sitä, 

millaisia kokemuksia sosiaalityöntekijöillä on palvelutarpeen arvioinnista sosiaalityön 

kahdella eri sektorilla. Haastattelut tehtyäni olin jonkin aikaa hyvin hämmentynyt siitä, 

että palvelutarpeen arvioinnin toteutuksessa vaikutti olevan suurtakin eroavaisuutta eri 

kaupungeissa. Havainnon mahdollisti se, että sosiaalityöntekijät saivat hyvin vapaasti 

tuottaa kokemuksiaan käsiteltävänä olevasta asiasta (Hirsjärvi & Hurme 2009, 34-35; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 73) ja itse pyrin olemaan mahdollisimman neutraali, etten oh-

jailisi millään tavalla haastateltavien puhetta. Ohjaileva rooli minulla oli ainoastaan siinä, 

että huolehdin, että saan vastauksia juuri niihin teemoihin, joista olin keräämässä tietoa.  

 

Aihetta käsitellessä yritin pitäytyä palvelutarpeen arvioinnissa, mutta itse arvioinnin si-

sältäkin on erotettavissa aiheita, joita voisi tutkia tarkemmin. Itse keskityin palvelutar-

peen arviointia selvittäessäni pitkälti sellaisiin aiheisiin, jotka ovat itsenäistymisvaiheessa 

olevan autismikirjon nuoren tilanteessa erityisen tärkeitä selvittää. Tilannearvio tulee 

muodostaa ainakin itsenäistymisvalmiuksista, toimintakyvyn osa-alueista, ruokahuollon 

toteutumisesta, päihteiden käytöstä ja sosiaalisten suhteiden laadusta sekä lisäksi erikseen 

siitä, minkä verran nuori saa ulkopuolista apua, esimerkiksi vanhemmiltaan. Kartoitin siis 

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia palvelutarpeen arvioinnista liittyen edellä mainittui-

hin asioihin. Sain selkeät tulokset siitä, kummalla sosiaalityön sektorilla sosiaalityönteki-

jät kokevat palvelutarpeen arvioinnin keinoin saavansa riittävän käsityksen itsenäistymis-

vaiheessa olevan autismikirjon nuoren tilanteesta, itsenäistymisvalmiuksista ja tuen tar-

peista. 
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Jatkotutkimuksena olisi kiinnostavaa tutkia palvelutarpeen arviodokumenttien perus-

teella tarkemmin autismikirjon nuorten hyvinvointia ja millaisia hyvinvoinnin vajeita 

kohderyhmällä ilmenee niissä Suomen kaupungeissa, joissa palvelutarpeen arviointi to-

teutuu ilman riittävää autismiosaamista ja ilman moniammatillista yhteityötä. Koska ai-

neistoni valossa näyttää siltä, että aikuissosiaalityön näkemys autismikirjon nuorten tilan-

teesta saattaa jäädä liian kapea-alaiseksi, tulisi palvelutarpeen arviodokumenttien datan 

lisäksi kerätä myös vanhemmilta haastatellen tietoa heidän näkemyksistään nuoren tilan-

teesta ja hyvinvoinnista. (Vanhemmilta tiedon keruu olisi perusteltua myös siksi, että 

nuoren tuntemisella sekä havainnoinnin myötä kertyneellä tiedolla näyttäisi autismikirjon 

kohdalla olevan suurempi merkitys, kuin neurotyypillisten kohdalla.) Kun em. tiedot olisi 

kerätty ja analysoitu, muodostettaisiin niiden perusteella käsitys ASD-nuorten hyvinvoin-

nin tilasta. Rajaisin ensivaiheessa tutkimuksen ulkopuolelle kuitenkin ne nuoret, joilla on 

riittävä sosiaalinen tukiverkosto ympärillään, jotta tunnistettaisiin paremmin ne nuoret, 

jotka yhteiskunnan tukea mahdollisesti eniten tarvitsevat. Usein esimerkiksi nuoria kos-

kevat tutkimukset koskevat kaikkia nuoria ”yhtenäisenä massana”, eikä autismikirjon 

nuorten osalta ole saatavilla riittävästi tutkimustietoa nimenomaan heidän hyvinvoinnis-

taan, joten tutkimustuloksissa yksittäinen nuori usein ”hukkuu” massaan.  

 

Koska autismikirjon häiriötä esiintyy vain noin 1 prosentissa nuorista, voisi olla hyödyl-

listä tehdä valtakunnallinen selvitys koskien nimenomaan autismikirjon nuorten aikuisten 

hyvinvointia (kohdistuen vain heihin, joiden sosiaalinen verkosto on joko pieni, tai sen 

mahdollisuudet tukea nuoren hyvinvointia ovat muusta syystä heikentyneet). Toinen jat-

kotutkimusaihe olisi, millaisia eroja kohderyhmän nuorten tukipoluissa on Suomen eri 

kaupungeissa. Jälkimmäinen olisi helpommin toteutettavissa, sillä hyvinvoinnin tutkimi-

nen on toki hankalaa, koska eri muuttujien ja tekijöiden vaikutuksia nuoren hyvinvointiin 

on vaikea luotettavasti todentaa. Toisaalta sosiaalityön keskeiseksi tehtäväksi on määri-

telty nimenomaan kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Tästä näkökulmasta katsoen 

sosiaalityön hyvinvointivaikutuksia tulisi kyetä mittaamaan ja osoittamaan (vrt. Niemi 

2014, 315), ja myös koska kaikkea julkista toimintaa rahoitetaan verovaroin. Autismikir-

jon nuorten osalta hyvinvointivaikutusten arvioinnissa tulisi ehdottomasti tehdä yhteis-

työtä autismiin perehtyneiden nuorisopsykiatrien kanssa, sillä nuorten tilanteen, tervey-

den tai hyvinvoinnin arviointi voi olla haastavaa autismiin perehtyneelle ammattilaiselle-

kin. Lähtisin arvioinnissa liikkeelle ensi alkuun ”karkeasta arviosta”, siis seikoista, joita 

kykenemme varsin luotettavasti arvioimaan, tietyistä faktatiedoista, jotka toimivat hyvin-
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voinnin indikaattoreina (vrt. esim. Butwicka ym. 2017). Näin mahdollistuisi sote-integ-

raationkin tavoitteena oleva varhainen puuttuminen erityisen tuen tarpeessa olevien nuor-

ten ongelmiin. 

 

 

8.5   Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset seikat 

 

Olen pyrkinyt toteuttamaan tutkimuksen tieteelliselle tutkimukselle vaaditulla tavalla. 

Olen perehtynyt tieteellisen tutkimuksen kriteereihin liittyen tutkimuksen aiheen valin-

taan, suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin, tulkitsemiseen ja raportin kirjoittami-

seen. Aihepiiri on jossain määrin arkaluonteinen ja tuen tarpeiden tunnistaminen on kovin 

tulkinnanvarainenkin asia. Käsitteinä ”hyvätasoinen autismikirjon häiriö” sekä ”palve-

luohjaus” ovat kumpikin monelle vaikeasti hahmottuvia ja niistä voidaan olla montaa 

mieltä. Käsitteet ovat sellaisia, että niitä on mahdoton aivan tarkkarajaisesti määritellä. 

Tällä voi olla vaikutusta tutkimuksen luotettavuuden kannalta, vaikkakin aiheen määrit-

tely tehtiin hyvin tarkkarajaisesti ennen jokaisen haastattelun aloittamista, ja haastattelun 

kuluessakin. Asiaa kuitenkin helpottaa se, että keskityin ainoastaan palveluohjauksen al-

kuvaiheeseen eli palvelutarpeen arviointiin, joka on jo ”tarkkarajaisempi” käsite verrat-

tuna palveluohjaukseen.  

 

Opinnäytetyöprosessi venyi pidemmäksi kuin alun perin suunnittelin. Toisaalta minulla 

ei ollutkaan kiire, vaan halusinkin analysoida tuloksia rauhassa ja varmistua siitä, että 

raportissa nostan esille juuri ne teemat, jotka aineisto itse nostaa. Tässä tapauksessa pro-

sessin venyminen pikemmin parantaa luotettavuutta kuin heikentää sitä. Tunsin aineiston 

syvällisesti. Lisäksi ehdin perehtyä teoriatietoon suhteellisen kattavasti. Toivoin, että 

haastatteluhin osallistuu sosiaalityöntekijöitä, joilla on kokemusta nuorista (18-24-vuoti-

aista) hyvätasoisen autismikirjon asiakkaista. Lähetin sähköpostitse alle 30-vuotiaiden ai-

kuissosiaalityön esimiehelle pyynnön päästä haastattelemaan sosiaalityöntekijöitä. Vies-

tissä kuvasin, mistä aiheesta kerään tietoa (Liite 1). Minulla ei ole tarkkaa tietoa siitä, 

miten haastateltavat sosiaalityöntekijät tosiasiallisesti valikoituivat, sillä aikuissosiaali-

työn osalta yksikön esimies teki päätöksen siitä. Oli kesäkuu, joten osa työntekijöistä oli 

jo kesälomalla. Esimies ilmoitti minulle ajankohdan, paikan ja osallistujien nimet. Toisen 

kaupungin osalta esimies välitti viestini heille, jotka osallistuivat haastatteluun, joten so-

vin asiasta suoraan heidän kanssaan sähköpostitse. 
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Vammaispalveluiden osalta kummallakin haastateltavalla oli riittävästi kokemusta autis-

mikirjon nuorten aikuisten palvelutarpeen arvioinnista. Kaksi aikuissosiaalityöntekijää 

koki, että heillä on suhteellisen vähäinen kokemus kohderyhmään kuuluvista asiakkaista 

(1 hlö per pienryhmä). Kokeneemmat osallistuivat keskusteluun aktiivisemmin kuin ne, 

joilla oli vähäisempi kokemus, mikä oli aika luonnollistakin. Tulokset muodostuivat siitä 

syystä melko pitkälti kokeneimpien sosiaalityöntekijöiden kommenttien mukaan. Tulok-

sia arvioitaessa tulee huomioida, että tulokset ovat juuri kyseisten sosiaalityöntekijöiden 

tuotoksia, joten tulokset saattaisivat olla erilaisia, jos haastateltavana olisi ollut eri henki-

löt. Näin ollen tulokset ovat ainutkertaisia, eivätkä suoraan yleistettävissä. Itse koen saa-

vuttaneeni varsin hyvän ja luotettavan kuvan palvelutarpeen arvioinnin laadinnasta autis-

mikirjon nuorille aikuisille. Koen olleeni kriittinen ja totuudenmukainen tulosten analy-

soinnissa sekä vilpittömän avoin raportoinnissa. Laadullisen tutkimuksen toteuttamisessa 

ei voi välttyä siltä, että tietyt omat taustatiedot tai -olettamukset saattavat vaikuttaa jolla-

kin tapaa tutkimusprosessin toteuttamiseen. Olen tiedostanut tämän ja pyrkinyt olemaan 

koko prosessin ajan mahdollisimman objektiivinen. Vaikutusta aiheen käsittelyyn on var-

masti myös sillä, millaisen käsityksen itse olen muodostanut autismikirjon häiriöstä ker-

tyneen elämänkokemukseni sekä teoriatiedon valossa. Tutkimuksen validiteettiä voisi ar-

vioida useammastakin eri näkökulmasta. Validiteetillä tarkoitetaan muun muassa tutki-

muksen tai väitteen pätevyyttä eli oikeuttavatko käytetty aineisto, tutkimusmenetelmät ja 

saadut tulokset esitetyt väitteet (Hiltunen 2009). Olen pyrkinyt todentamaan esittämäni 

argumentit aineistositaateilla, joista lukija saa varsin hyvän käsityksen sosiaalityönteki-

jöiden kokemuksista kahdella eri sosiaalityön sektorilla. 

 

Tutkimuseettisesti on tärkeää, että osallistujat säilyttävät anonymiteetin (KvaliMOTV 

2018). Haastateltavien tai tutkimuskaupunkien nimiä ei ole kerrottu tässä raportissa. Alun 

perin ajattelin käyttää haastateltujen tunnusmerkkeinä A1-A6 aikuissosiaalityöntekijöi-

den osalta ja vammaispalvelun osalta V1-V2.  Lopulta kuitenkin anonymiteetin varmis-

tamiseksi katsoin parhaimmaksi jättää pois haastateltavienkin tunnusmerkit. Näin tein 

haastateltavien pienen lukumäärän vuoksi. Raportissa olen erottanut selkeästi, kumman 

sektorin vastauksista on kyse. 

 

Alun perin sovin haastattelut kummankin sosiaalityön sektorin esimiesten kanssa. Oletin, 

että he tiedottavat haastattelun aiheen heille, jotka haastatteluun osallistuvat. Näin tapah-

tuikin vammaispalveluiden osalta, mutta ei ilmeisesti aikuissosiaalityön osalta. Haasta-

teltavat aikuissosiaalityössä eivät ennakkoon tienneet aihepiiriä, josta keskustelisimme, 
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he vain saapuivat paikalle haastateltaviksi. Heille oli ainoastaan työvuorolistaan merkitty 

osallistuminen haastatteluun. Tämä ei ole tutkimuseettisesti erityisen hyvä lähtökohta, 

mutta siitä huolimatta pääsimme syvällisiin keskusteluihin. Kerroin aiheen ja kohderyh-

män rajauksen hyvin seikkaperäisesti ennen haastattelujen aloittamista. Kerroin myös te-

keväni aiheesta opinnäytetyötä ja pyysin paikan päällä luvan keskustelujen nauhoittami-

seen sekä materiaalin hyödyntämiseen opinnäytetyössäni. On mahdollista, että tämän 

melko haastavaksi koetun aiheen kannalta oli parempi, ettei aihepiiri ollut etukäteen tie-

dossa. Keskustelu oli ehkä vapautuneempaa ilman ennakkoajatuksia. 
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LIITTEET 

Liite 1. Saatekirje sosiaalityöntekijöille  

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                 19.4.2017  

Sosionomikoulutus  

Hyvä sosiaalityöntekijä!  

Olen Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomi (YAMK) - opiskelija. Opinnäytetyö-

näni selvitän sosiaalityöntekijöiden kokemuksia sosiaalityön keinoista tunnistaa autis-

mikirjon itsenäistyvien nuorten tuen tarpeita sekä keinoista vastata tarpeisiin.   

Tarkoitus on tutkia ainoastaan niin sanotusti ”hyvätasoisten” autismikirjon nuorten ai-

kuisten (ei kehitysvammaa, eikä puhumattomuutta) kanssa tehtävää sosiaalityötä. Tutki-

muksella selvitän autismikirjon nuorten aikuisten (18-24-vuotiaiden) hyvinvoinnin va-

jeita ja tuen tarpeita sekä myös sosiaalityön mahdollisuutta vastata kohderyhmän nuor-

ten tuen tarpeisiin. Työni tavoitteena on siis kartoittaa kohderyhmän nuorten palveluoh-

jausprosessia sosiaalityöntekijän näkökulmasta. Tavoitteeni olisi löytää haastateltaviksi 

juuri heitä, jotka ovat kokeneet autismikirjon nuorten aikuisten tarpeisiin vastaamisen 

(sosiaalityön keinoin) haasteelliseksi. Toivon haastateltaviksi heitä, joiden asiakkaana 

on ollut sellaisia nuoria aikuisia, joiden diagnoosissa esiintyy sana ”autismi” (tai epä-

tyypillinen autismi). Rinnakkaisia diagnooseja saa olla muitakin.  

Tutkimus toteutetaan teemahaastatteluilla, kolmen hengen pienryhmissä. Haastatteluun 

tulisi varata aikaa vähintään 1,5 tuntia. Haastattelut toteutan mielellään 16.5. - 

23.6.2017 välisenä aikana toimistonne tiloissa tai muualla yhteisesti sovitussa paikassa. 

Antamianne tietoja käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Tulokset julkaistaan 

niin, että vastaukset eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen haastateltavaan. Tutkimustu-

losten avulla on tarkoitus kehittää itsenäistymisvaiheessa olevien autismikirjon nuorten 

palveluohjausprosessia, mikä hyödyttää myös sosiaalityöntekijää. Opinnäytetyöni oh-

jaajana toimii Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuspäällikkö Outi 

Wallin (outi.wallin@tamk.fi).  

Yhteistyöterveisin  Marjut Hänninen  puh 040 513 2419  

marjut.hanninen@soc.tamk.fi    
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Liite 2. Teemahaastattelun alustava runko  

Taustatiedot: Miten pitkä kokemus sinulla /teillä on työskentelystä autismikirjon nuor-

ten aikuisten kanssa?  

 

Palvelutarpeen arviointi:  

- Miten palvelutarpeen arviointi tehdään kohderyhmän nuorille?  (menetelmät) 

- Jos muuttaisit arviointitapaa /-keinoja, niin mitä muuttaisit?  

- Onko käytettävissä olevilla keinoilla saatu riittävän kokonaisvaltainen tilannekuva 

nuoren elämästä ja suoriutumisesta?  

- Kuka määrittelee sen, mitkä ovat nuoren hyvinvoinnille välttämättömiä sosiaalipalve-

luita ja tukitoimia?  

- Kenen vastuulla viime kädessä on tuen tarpeen määrittäminen?  

- Riittääkö sosiaalityössä aika ja osaaminen ko. asiakasryhmän kanssa?  

- Miten toimit, jos täysi-ikäinen itse ei havaitse tuen tarvettaan?  

- Miten kuvaisit vuorovaikutustilannetta autismikirjon nuoren kanssa?   

- Kommunikoitko itse eri tavoin autismikirjon nuoren kanssa kuin muiden asiakkaiden 

kanssa?  

- Miten tarkalla tasolla tosiasiallisesti selvitetään nuoren valmiudet itsenäiseen elämään, 

ja miten tarkasti (eri lähteistä saatu tieto) kirjataan?  

- Laissa mainitaan erityisen tuen tarpeessa olevat. Kuuluvatko kohderyhmän nuoret ai-

kuiset näihin ”erityisen tuen tarpeessa oleviin”?  

- Miten organisaationne ohjeistaa toimimaan nimenomaan tämän kohderyhmän kanssa? 

(vai ohjeistaako mitenkään?)   

 

Hyvinvoinnin vajeet /tuen tarpeet:  

- Millaisia hyvinvoinnin vajeita ja riskejä sekä tuen ja palvelujen tarpeita kohderyhmällä 

on havaittavissa itsenäistymisvaiheessa?  

 

Auttamisen keinot:  

- Kyetäänkö sosiaalitoimen keinoin takaamaan tälle kohderyhmälle terveyden ja työky-

vyn säilymisen kannalta riittävä hyvinvointi?    
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- Jos havaitaan selkeä tuen tarve, järjestyvätkö tukitoimet? Mikä sen ratkaisee? Onko 

teillä mahdollisuus ja riittävät resurssit järjestää tukea nuorelle yksilöllisesti räätälöi-

den?  

- Käytättekö palveluohjauksellista työskentelyotetta kohderyhmän kanssa?  

- Sosiaalityön tavoitteena on mm. elämänhallinnan ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Mi-

ten tavoitteisiin päästään kohderyhmän osalta?  

- Miten toimintatapaa tai palveluita tulisi mielestänne kehittää, jotta lainmukainen ta-

voite (esim. kohderyhmän hyvinvoinnin parantaminen) tulisi täytettyä? Onko teillä vas-

tuutettu jollekulle kohderyhmän palvelujen ja tukitoimien kehittäminen?  

- Jos teillä olisi valta päättää, niin kenen /minkä tahon kuuluisi mielestänne kantaa vas-

tuu autismikirjon nuorten hyvinvoinnista?  
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Asiakasprosessin piirteitä kahdessa eri kaupungissa.  

Asiakasryhmänä: Hyvätasoiset autismikirjon nuoret (18-24-vuotiaat) 

Asiakas- 

prosessi 

 

Kaupunki A 

 

Kaupunki B 

Prosessin alkuvaihe 

asiakkuuteen ohjautuminen 

Tilannearviointi, 

palvelutarpeen arviointi 

 Autismikirjon (hyvätasoiset) nuo-

ret ohjautuvat aina vammaispal-

veluihin. 

 

 

 

 Keskustelu pääasiallinen tilan-

nearviointi -menetelmä. Läheiset 

ovat yleensä mukana. 

 Yhteistyössä määritellään, neuro-

psykiatrian asiantuntijan vastuu 

korostuu. 

 Moniammatillinen tilannearvio ja 

tuen tarpeen selvittäminen. Neu-

ropsykiatrisella asiantuntemuk-

sella suuri merkitys arvioinnissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arvioidaan moniammatillisesti 

toimintakyvyn osa-alueita: fyysi-

nen, psyykkinen, sosiaalinen ja 

kognitiivinen toimintakyky arvi-

oinnin kohteena. 

 

 Autismikirjon (hyvätasoiset)  nuo-

ret ohjautuvat aikuissosiaali-

työn asiakkaiksi. 

 Vammaispalveluiden asiak-

kaaksi ei pääse, jos ei ole kehi-

tysvammadiagnoosia. 

 Keskustelu pääasiallinen tilan-

nearviointi -menetelmä. Läheiset 

ovat yleensä mukana. 

 Yhteistyössä määritellään, van-

hempien rooli arvioinnissa koros-

tuu. 

 Ei moniammatillista tilannearvi-

ointia. Neuropsykiatrian asiantun-

tija ei ole mukana arvioimassa ti-

lannetta, vaan sos.tnt. kokoaa saa-

tavilla olevan tiedon käytettävissä 

olevista lausunnoista (jos sellaisia 

on) sekä eri lähteistä ja tahoilta, 

joilla on jokin kontakti nuoreen 

(mikäli muita tällaisia tahoja on. 

Aina niitä ei ole. Yleistä oli, että 

nuoren hoitokontakti terveyden-

huoltoon oli katkennut.). 

 Ei ole välineitä selvittää toiminta-

kyvyn eri osa-alueita täsmälli-

sesti, eikä se ole aikuissosiaali-

työn pääasiallisena tavoitteena-

kaan. 

Organisaation tietotekniset 

ratkaisut määrittävät, mitä 

kirjataan, mistä ollaan kiin-

nostuneita 

 Vammaispalveluiden palvelu-

suunnitelma -pohja on kiinnostu-

nut henkilön kokonaisvaltaisesta 

suoriutumisesta, toimintakyvystä 

ja toimintakyvyn osa-alueista, 

voimavaroista ja vahvuuksista.  

 Tuloilla tai veloilla ei ole merki-

tystä arvioinnin kannalta. 

 Sosiaalihuoltolain asiakassuunni-

telma -pohja on kiinnostunut hen-

kilön tuloista, työllisyystilan-

teesta, veloista, henkilön voima-

varoista ja vahvuuksista 

 

 

 Toimintakykyyn liittyvät asiat ei-

vät ole arvioinnin keskiössä. 

Liite 3.  
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Palveluiden toteutusvaihe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palveluissa on puutteita kohde-

ryhmän näkökulmasta. Palvelut 

on suunniteltu pääosin kehitys-

vammaisille ja vaikeavammai-

sille, ei autismikirjon henkilöille.  

 Yksilöllisesti räätälöiden onnistu-

taan muokkaamaan palveluita so-

veltuvammaksi. 

 Pitkäaikainen, suunnitelmallinen 

tuki. 

 Nopeat, joustavat muutokset mah-

dollisia. 

 

 Käytössä on pääosin ne palvelut, 

joiden palveluntuottajien kanssa 

on voimassaolevat sopimukset. 

Sosiaalityöntekijä ei voi vaikuttaa 

palveluiden sisältöön. 

 Palvelut määräytyvät pääosin kil-

pailutusten perusteella. 

 Kilpailutuksia ei ole tehty kertaa-

kaan autismikirjon henkilöiden 

näkökulmasta.  

 Ei juurikaan yksilöllistä palvelui-

den räätälöintimahdollisuutta 

 Kaikki palvelut määräaikaisia. 

Asiakkaalle tehdään määräaikai-

nen sopimus tietystä palvelusta. 

Sopimus voidaan uusia. 

 Systeemi ei salli joustavuutta. 

Palveluohjausprosessin koh-

teena 

 

 

 

 

 Asiakas läheisineen.  

 Asiakkaan läheiset huomioidaan 

prosessin alusta lukien.  

 Aikuisasiakas kohteena.  

 Läheisiä ei erityisesti huomioida 

aikuissosiaalityössä (Ainoastaan 

silloin, jos asiakkaan läheinen 

erikseen kysyy/ pyytää jotakin 

apua/neuvoa). 

Seurannan toteutuminen 

asiakasprosessissa 

 

 

 

 

 

 Asiakkaan tilanteen ja hyvinvoin-

nin seuranta on jatkuvaa ja toteu-

tuu usean eri tahon yhteistyönä: 

Asiakas, läheiset, neuropsykiatria, 

vammaispalvelu, mahdolliset te-

rapeutit ja tukihenkilöt.  

 Sos.tnt. tapaa säännöllisin vä-

liajoin asiakasta, jolloin suunnitel-

man toteutumista seurataan yh-

dessä asiakkaan kanssa. Palvelun-

tuottajilta saadaan myös tietoa asi-

akkaan edistymisestä ja hyvin-

voinnista. 

Taulukko 2. 

 


