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TIIVISTELMÄ  

 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin autisminkirjon häiriön ja päiväkotiarjen yhteensopivuutta. 

Tutkimuksessa peilattiin toisaalta lainsäädännön ja toisaalta varhaiskasvatussuunnitelmien 

tarjoamaa tukea autisminkirjonhäiriöiselle lapselle. 

Tutkimuksessa havaittiin, että varhaiskasvatussuunnitelmien jotkut osa-alueet, kuten Kielen 

rikas maailma, Ilmaisun monet muodot ja Minä ja meidän yhteisömme saattavat olla haasta-

via autisminkirjon häiriöstä kärsivälle päiväkotilapselle. 

Selviytyäkseen päiväkotiarjessa useat autisminkirjon häiriöiset lapset tarvitsevat tukea, digita-

lisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja ehkä avustajankin, jonka tukemana autismin-

kirjon lapset voivat tuoda esiin vahvuuksiaan tarkkojen huomioiden tekijöinä. 

 

Asiasanat 

Autismikirjonhäiriö, Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteet 2018. 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis survey  the needs of a child with Autism Spectrum disorders  (ASD) needs during  

the daily routines and events in daycare. The study look how logistics and the curriculums fit 

to support needs of child with ASD. 

This study finds that some parts of the curriculum can be challenging to ASD-Child. To cope 

with daily routines and events in daycare children with ASD needs support, oppoturnies offered 

by thechonology and maybe also personal assistant. Supported by assistant children with ASD 

may also be able to bring out their strenghts as acute observers. 

 

Key words 

Autism Spectrum disorders, daycare childrens`curriculum.  
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1   JOHDANTO 

Autismikirjon häiriö on neurobiologinen häiriö. Oireena ilmenee muun muassa katsekontaktin 

välttelyä, kiinnostusta epätavallisiin ilmiöihin, kommunikointi- ja vuorovaikutushäiriöitä ja rajoit-

tuneita mielenkiinnonkohteita sekä toistuvaa käyttäytymistä. Useat autismin häiriöstä kärsivät 

ovat herkkiä tai välinpitämättömiä aistiärsykkeille. Siinä, missä muita lapsia ei häiritse esim. 

loisteputken hiljainen ääni, saattaa kokemus autismikirjon häiriöstä kärsivälle olla sietämätön. 

Niille, joille autismin kirjon häiriö ei ole tuttu, voimakas ärsykkeisiin reagoiminen tai reagoimat-

tomuus tulee usein yllätyksenä. (Autismiliitto.) 

 

Autismikirjo-oireyhtymä diagnosoidaan havainnoimalla käytöstä, vaikka oireen taustalla epäil-

lään olevan geneettistä taipumusta. Koska autisminkirjon häiriö ilmenee hyvin monin tavoin, 

on WHO:n eli World Health Organization suosituksesta luovuttu autisminkirjon häiriön ala-

luokista, kuten esimerkiksi Asperger-diagnoosista. Tämä diagnosoinnin muutos on huolestut-

tanut useita huoltajia, sillä he ovat pelänneet lapsensa tuen loppumista, kun diagnoosin kan-

sainvälinen nimi muuttuu.  (Autismiliitto.) 

 

Autismikirjon häiriön tunnistaminen paranee siten, että Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa (2018) korostuu lapsen havainnointi ja dokumentointi. Näin voidaan havaita käytöksen 

muutokset ja aloittaa tuki- ja tutkimustoimet ajoissa, sillä useat huoltajat mainitsivat huoman-

neensa lapsensa poikkeavan käytöksen 18–30 kuukauden iässä. Varhaiskasvatuskäytäntöjen 

voidaan siis olettaa tukevan autisminkirjon häiriöistä lasta hänen kasvatus- ja oppimispolullaan. 

(Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteet 2018.) 
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2  AUTISMIKIRJON HÄIRIÖ -DIAGNOOSIMUUTOS 

Autismi- ja Aspergerliitto toteutti diagnoosimuutoskyselyn koskien autismikirjon diagnosoinnin 

muuttumisesta: Aikaisemmin autismikirjon diagnosoinnissa on käytetyn ICD- tautiluokitusjär-

jestelmää, josta tulee käyttöön ICD-11-versio. ICD-luokitusta käytetään esimerkiksi Tervey-

den- ja hyvinvoinninlaitoksen asiakirjoissa kuolinsyy- ja sairastavuustilastoja kerättäessä, klii-

nisessä työssä lääkärinlausuntojen diagnoosikirjauksissa, tutkimus- ja kehittämistyössä, tie-

donhakusanastona ja sosiaalihuollon asiakaskirjoissa. Aikaisemmin ICD-tautiluokituksessa 

lueteltiin kaikki sairaudet, vammat ja häiriön kriteerit mukaan lukien autismikirjo. Yhdysvalloissa 

on käytössä vuodelta 2013 American Psychiatric Assosiationin kehittämä versio eli mielenter-

veyden ja käyttäytymisen diagnoosijärjestelmä, joka lyhennetään DSM ja jonka on tarkoitus 

yhdenmukaistaa DSM- ja ICD-luokituksia. Amerikkalaisten käyttämä luokitus poisti kaikki au-

tismikirjon alatyypit, kuten Aspergerin oireyhtymän tai lapsuusiän autismin. Uudessa määritte-

lyssä kaikki autismikirjon muodot kuuluvat autismikirjon häiriön kokonaisuuteen.  (Smith 2017; 

Autismiliitto; Koodistopalvelu Kanta.) 

 

 

Autismikirjon häiriötä tutki myös väitöskirjassaan Mattila (2013) liittyessään Heikki Rantalan 

Oulun yliopistossa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehtävään tutkimustyöhön vuosina 

2000–2013. Myös Mattila tuo esille autismikirjon häiriön diagnosoinnin kehityskulun aina 100 

vuotta sitten tunnistetusta oireyhtymästä, joka liitettiin DSM-II-luokitukseen vuonna 1968. 

Vuonna 1979 WHO liitti autismikirjon oireyhtymän ICD-9-luokitukseen (Mattila 2013, 9–28). 
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3  AUTISMIKIRJON HÄIRIÖN DIAGNOSOINTI NYKYÄÄN 

 

Autismiliitto kirjoittaa verkkosivuillaan, että monille ihmisillä autismi on osa identiteettiä eli au-

tismi ei ole tauti tai sairaus, josta pitäisi "parantua." Autistisilla ihmisillä aistien välittämä tieto ja 

sen tulkinta on yksilöllistä ja tavallisesta poikkeavaa. Autismi todetaan useimmiten lapsen ke-

hityksen siinä vaiheessa, kun hänen pitäisi alkaa opetella vuorovaikutustaitoja. Esimerkiksi 

vanhemmat ovat huomanneet lapsessaan autismiin viittaavaa käytöstä 18–30 kuukauden 

iässä. Koska autismi ei useinkaan näy ulospäin, ympäristö voi tulkita käyttäytymistä väärin. 

Autistisilla ihmisillä ilmenee vaikeuksia sosiaalisessa kommunikaatiossa. Vaikeuksia on esi-

merkiksi sekä sanallisessa että sanattomassa viestinnässä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

(vaikeuksia tunnistaa tai ymmärtää muiden ihmisten tunnetiloja ja tunteita sekä ilmaista omi-

aan) sekä sosiaalisessa mielikuvituksessa (ymmärtää ja tulkita muiden ihmisten ajatuksia, tun-

teita ja toimia) (Autismiliitto; Mäkelä & Rinne 2018, 5–11.) 

 

Autismikirjon häiriön diagnoosin yhdenmukaistamiseen päädyttiin kolmesta syystä: samat oi-

reet saattoivat johtaa eri diagnooseihin riippuen siitä, kuka päätelmät tekivät, diagnoosit eivät 

ottaneet huomioon yksilöiden välisiä eroja ja alatyyppien käytölle ei löytynyt riittävästi tieteelli-

siä perusteluja. Niinpä päädyttiin diagnosoinnissa ja määrittelyssä kuvaamaan oireiden vai-

keusasteita 1–3. Tuen tarpeessa 1 tarkoittaa, että henkilö tarvitsee tukea, 2 että hän tarvitsee 

merkittävää tukea ja 3, että hän tarvitsee erittäin merkittävää tukea. Tuen tarve saattaa muut-

tua, jos toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia. (Autismiliitto; Mäkelä & Rinne 2018, 11.) 

 

Autismikirjon häiriön diagnosoinnissa kielenkehitys ei enää ole ratkaisevaa. Sosiaalinen kom-

munikaatio ja sosiaalinen vuorovaikutus käsitetään yhdeksi kategoriaksi. Autismikirjon häiri-

össä esiintyy rajoittuneita mielenkiinnon kohteita ja toistuvaa käyttäytymistä, johon kuuluu epä-

tavallisen lievä tai voimakas reagoiminen ympäristön aistiärsykkeisiin. Autismikirjon ihmisillä 

saattaa esiintyä myös aistisäätelyyn liittyviä erityispiirteitä, esimerkiksi yli- ja aliherkkyyksiä liit-

tyen ääniin, valoon, kosketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin. Huomattavaa on myös au-

tismikirjon häiriöstä kärsivien ihmisten erityinen stressiherkkyys. (Autismiliitto.) 
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Paitsi rajoitteita niin autismikirjoon liittyy myös vahvuuksia, kuten esimerkiksi hyvä yksityiskoh-

tien havaitseminen ja keskittymiskyky erityisiin mielenkiinnon kohteisiin sekä hyvä oikeuden-

taju sekä intensiivinen kiinnostus edellä mainittuihin asioihin.  Tämän voidaan myös katsoa 

olevan autisminkirjon häiriön tunnusmerkki. (Autismiliitto.) 

 

Autismikirjon häiriön diagnoosiin johtavia kehityksellisiä muutoksia vanhemmat havaitsevat jo 

18–30-kuukauden ikäisissä lapsissa eli siis ennen ja jälkeen kahden ikävuoden. Autismikirjon 

diagnoosi vahvistuu Mattilan (2013, 32) mukaan kuitenkin vasta noin 5,5 vuoden iässä. Autis-

mikirjon häiriö diagnosoidaan aluksi käytöksen perusteella vaikkakin viimeisimpien tutkimustu-

losten perusteella geneettisillä ja neurobiologisilla löydöksillä saatettaisiin saavuttaa selvä 

diagnoosi. Kuitenkin tyypillinen diagnoosi saadaan havainnoimalla käytöstä tai käytöksen his-

toriaa tai havainnoimalla lasta standardoidussa leikkiympäristössä. (Mattila 2013, 32–35). 

 

Autismikirjon oireyhtymästä on käytetty aikeisemmin monia eri nimiä. On puhuttu pelkästään 

autismista, autismin sukuisista häiriöistä, autismin kirjosta, autistisista oireyhtymistä ja nykyään 

autisminkirjon häiriöstä. (Gillberg 1999). Suhtautuminen autismikirjon häiriöön on myös vaih-

dellut vuosikymmenien aikana. Vielä kaksikymmentä vuotta sitten kirjoitetuissa oppaissa on 

viitteitä autisminkirjon häiriöstä ikään kuin parannettavana ongelmana. Tutkijat Leo Kanner ja 

Hans Asperger etsivät autismin perussyytä psyykkisitä seikoista kuten esimerkiksi häiriinty-

neestä äiti-lapsisuhteesta. Tultaessa 1980-luvulle psyykkiset syyt autismikirjon häiriön ilmene-

misestä väistyivät ja ymmärrettiin, että on kyse tukea tarvitsevasta kehityksellisestä häiriöstä. 

(Gillberg 1999, 10–12). 

 

Varhaislapsuuden tai lapsuuden autismilla (Gillberg 1999,15–16) tarkoitetaan 30 kuukauden 

ikään mennessä ilmenevää vaikeutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, vaikeaa häiriötä kom-

munikaatiossa, käyttäytymisen muotojen rajoittuneisuutta esim. rituaaleja, outoja tapoja tai 

poikkeavaa leikkiä. Myös kielen kehitykseen kiinnitettiin ennen erityistä huomiota. Mutta kuten 

myöhemmin tulemme huomaamaan, Gillbergin mainitsemat autismikirjon häiriön ominaispiir-

teet kuvataan nykytutkimuksen valossa hiukan eri tavalla. Esimerkiksi autismikirjon häiriön tun-

nusmerkkeinä pidetään nyt vaikeutta sosiaalisessa kommunikaatiossa, vaikeutta sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, vaikeutta sosiaalisessa mielikuvituksessa, aistien erityispiirteitä kuten yli- 

tai alireagointia, erityisiä mielenkiinnon kohteita ja toistuvaa rutiininomaista käyttäytymistä. 

(Autismiliitto.) 
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4   OPINNÄYTETYÖN TEHTÄVÄ 

 

Jotta saisimme tietoa, miten opetussuunnitelmat tukevat autismikirjon häiriön lasta, tehtiin 

tässä opinnäytetyössä aineistolähtöistä analyysia, jossa analyysiyksiköiksi valitaan autismikir-

jon häiriön kriteerit ja niitä tarkastellaan voimassa olevien opetussuunnitelmien valossa. (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 108–123). 

 

Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli tarkastella: 

1.Miten opetussuunnitelmat tukevat autismikirjon häiriö -diagnoosin saanutta lasta? 

 

2.Miten päiväkotiarki tukee autismikirjon häiriö -diagnoosin saanutta lasta?  

 

Baron-Cohen (1995) työryhmineen on tutkinut autismikirjon häiriötä ja myöhemmin myös ke-

hittänyt siihen Transformers-videoiden avulla tunteidenlukutaitoa. Artikkelissaan An Essay on 

Autiosm and Theory of Mind Baron-Cohen kuvaa autistin maailmaa värien näkemisen kautta. 

Baron-Cohenin mukaan värit eivät ole kiinni kappaleissa, vaan näemme ne eri tavoin riippuen 

valon aallonpituudesta, taustaväristä, valoisuudesta jne. johtuen.  Samoin tunnetilat heijastuvat 

kasvoiltamme eri tavoin. Oppimme kulttuurimme kautta, mitä mikin ilme tarkoittaa. Autistilla 

tämä ilmeiden lukeminen ei onnistu vaan hän joutuu elämään maailmassa, jossa osittain ”värit” 

puuttuvat. Kysymys kuuluu, miten autamme heitä? (Baron-Cohen 1995.)  

 

Kun autismin ja sen alatyyppien, dysfasian, Aspergerin oireiden ja muiden neurologisten sai-

rauksien erittelystä luovuttiin ja yhdistettiin autismikirjon häiriö -nimikkeen alle ja samalla luo-

vuttiin autismikirjon häiriössä kielenkehityksen kriteeristä ja se yhdistettiin sosiaalisen kommu-

nikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kategoriaan. Rajoittuneet mielenkiinnonkohteet ja 

toistuva käyttäytyminen säilyivät, samoin kuin epätavallisen lievä tai voimakas reagointi ympä-

ristön aistiärsykkeisiin. Myös aistisäätelyssä esiintyy erityispiirteitä, kuten yli- tai aliherkkyyksiä 

ääneen, valoon, kosketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin. Myös stressiherkkyydessä saat-

taa olla erityispiirteitä. (Autismiliitto.) 
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Tuen tarve on muuttunut, kun autismikirjon häiriön tutkimustuloksia on tullut lisää. Viime vuo-

sina useat tahot ovat päivittäneet autismikirjon häiriöön tarkoitettua tukea. Esimerkiksi henki-

lökunnan tuen ja tiedon kartoitus on nähty tarpeelliseksi, kuten Haikala & Henttonen & Rosen-

holm (2017) toteavat Saimaan ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössään. He to-

teavatkin, että Autismi- ja Asperger-liitto ry oli ehdottanut heille opinnäytetyön aihetta autismi-

kirjon häiriöstä. Autismi- ja Asperger-liitto on tuottanut sähköisen materiaalin Autismikirjon lapsi 

päivähoidossa, jossa keskitytään tuomaan esille autismikirjoon liittyviä erityispiirteitä, miten ne 

näkyvät autismikirjon lapsen käyttäytymisessä ja miten ne voi ottaa huomioon päivähoidossa. 

Kun autismikirjon oireyhtymää esiintyy noin 1 %:lla maailman väestöstä.  Pojilla Asperger oi-

reyhtymään viittaavaa oireistoa esiintyy enemmän. Tällöin autismikirjon häiriöstä kärsivät tytöt 

ovat saattaneet jäädä huomiotta. Kuitenkin diagnoosimäärityksen siirtyessä laajan ICD-11-

luokituksen alaiseksi ja toiveena on, että kaikki eri autistisista häiriöistä kärsivät saisivat diag-

noosin autismikirjon häiriö. (Autismiliitto.) 

 

Oulun yliopistossa tuotettu Holapan & Jäntin (2020) tutkimus käsittelee autismikirjon häiriön 

lapsen tukemista varhaiskasvatuksessa. Heidän mukaansa autismikirjon häiriön esiintyvyys on 

kasvanut. Syyksi he esittävät autismin esiintyvyyttä mediassa, jolloin autismiepäilyjä on enem-

män ja tutkimuksiin halutaan herkemmin. Koska autismikirjon häiriön oireiden kirjo on niin laaja, 

tarvitaan varhaiskasvatukseen tietoa tukimenetelmistä. Kirjallisuuteen pohjautuvan tutkimuk-

sensa tuloksina Holappa & Jäntti esittävät puhetta tukevaa ja korvaavia menetelmiä, arjen 

strukturointia ja vahvuuksien huomioimista. (Holappa & Jäntti (2020.) 

 

Useat sairaanhoitopiirit ovat tuottaneet neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsiville hoito- 

ja tutkimussuositukset (SOITE 2018.)  Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayh-

tymä on tuottanut loppuraportin nimellä Neuropsykiatriset erityisvaikeudet SOITEssa (2018). 

Raportin kirjoittajat Susanna Mäkelä ja Kari Rinne tuottivat loppuraportin aikana, jolloin WHO:n 

tautiluokituksessa neuropsykiatriset häiriöt kuuluivat ICD-10-ryhmään, kun nykyään ne kuulu-

vat ICD-11-ryhmään siten, että autismikirjo, Asperger ja muut autistiset neuropsykiatriset häi-

riöt kuuluvat autismikirjon oireyhtymään. (Mäkelä & Rinne 2018, 11.) 

 

Mielenkiintoista edellä esitetyssä tutkimusraportissa on, että se kiinnittää huomiota hoitoketju-

jen jatkumoon, moniammatillisuuteen, riittäviin kuntoutuspalveluihin ja vanhempainohjaukseen 



7 

 

sekä konsultoivan palvelun jalkautumiseen erityisesti lasten ja nuorten osalta. Myös ryhmä-

muotoisen kuntoutuksen on todettu olevan vaikuttavaa. (Mäkelä & Rinne 2018, 5). Jos verra-

taan tutkimuksen ja kehityksen tuomaa lisätietoa esimerkiksi Kokkolan kaupungin varhaiskas-

vatussuunnitelmaan, niin huomataan, että jo yleisen tuen suunnitelmassa toteutetaan selkeää 

struktuuria, kuten päivärytmiä, toimivaa vuorovaikutusta, välittämistä, huolenpitoa, turvalli-

suutta, myönteistä ilmapiiriä, yleisesti ottaen psyykkistä läsnäoloa. Kun lähtökohtana ovat lap-

sen vahvuudet, voidaan miettiä, miten leikin, päivärutiinien, aikataulujen ja sääntöjen mukaut-

taminen autismikirjon oireyhtymän lapsen hoitopäivään onnistuisi parhaiten. Lähtökohtana on 

pidettävä lapsen havainnoinnin perusteella saatavaa tietoa ja dokumentointia, sillä autismikir-

jon oireyhtymä nimensäkin mukaisesti on kirjava. (Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuun-

nitelma.) 

 

TAULUKKO 1. Opinnäytetyön kannalta keskeiset asiakirjat ja tutkimustehtävät keskeiset sisäl-

löt kootusti. 

 

 

Opetussuunnitelmien 

tavoitteet: 

varhaiskasvatuksen 

suunnitelmien perus-

teet 2018 

Varhaiskasvatuslaki Varhaiskasvatussuun-

nitelma Kokkolan Kau-

punki 

    

Autismikirjonhäiriön 

rajoitteet 

   

    

Vuorovaikutustaidot Edellytetään vuoro-

vaikutustaitojen opet-

telua 

Edellyttää konsul-

taatiota yhteistyöta-

hojen kanssa 

Mahdollisuus esim. 

henkilökohtaisiin avus-

tajapalveluihin 

Sosiaalinen kommu-

nikaatio 

Kehitettään sosiaali-

sia vuorovaikutustai-

toja 

Tuentarve otetaan 

huomioon 

Yksilöllisen kasvun tu-

keminen 

Itseilmaisun vaikeus Ilmaisu kuuluu ope-

tussuunnitelmaan 

Mahdollisuus kolmi-

portaiseen tukeen 

Joustavat järjestelyt 
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Sosiaalisen mieliku-

vituksen vaikeus 

Edellytetään luovan 

toiminnan harjoittelua 

 Mahdollisuus kolmipor-

taiseen tukeen 

 

 

 

 

Eettisen tarkastelun osalta voidaan todeta, että tutkimustehtävän lähdeaineisto perustuu Suo-

messa voimassa olevaan varhaiskasvatusta koskevaan lainsäädäntöön sekä valtakunnalli-

seen Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2018. Aineiston tarkastelussa käy-

tetään hyväksi myös verkossa julkaistua Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa 

vuodelta 2021. Koska käytetty aineisto perustuu lakiin verrattaviin asiakirjoihin, voidaan lähde-

aineiston katsoa olevan eettisesti kestävää. 
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5  OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Autismikirjon häiriön määrittely pohjautuu kansainväliseen ICD-tautiluokitukseen. Nykyisin 

käytössä oleva määritelmä autismikirjon häiriölle on ICD-11-versio (Smith 2017).  Tässä opin-

näytetyössä teoreettista aineistoa pelkistetään, ryhmitellään ja kategorioidaan tutkimustehtä-

vän kannalta oleellisten määritelmien ja säädösten sisältöjen esiin tuomiseksi. Keskeistä tässä 

opinnäytetyössä oli perehtyä voimassa olevien opetussuunnitelmien ja niiden taustalla olevien 

säädösten autismikirjon häiriötä tukevien tai heikentävien seikkojen esille tuomiseen. (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 114). 

 

Analyysiyksikkönä tässä opinnäytetyössä käytetään autismikirjon häiriön määrittelyä. Vastaa-

vasti käsiteltävästä aineistosta etsittiin tutkimustehtävän kannalta merkityksellisiä ilmauksia. 

Käsiteltävä aineisto muodostui sinänsä reliabiliteetin kannalta varsin luotettavaksi. Tarkastelun 

perusteena käytettiin suomalaisia lakiin rinnastettavia opetussuunnitelman perusteita. Samoja 

tavoitteita tarkastellaan vuonna 2013 American Psychiatric Assosiationin kehittämään autismi-

kirjon häiriön luokitukseen, jossa DSM-versioon ei laskettu esimerkiksi tutkimustehtävän kan-

nalta merkityksellisiä sanoja vaan keskityttiin esille tuotuihin käsitteisiin. Autistisilla ihmisillä il-

menee vaikeuksia sosiaalisessa kommunikaatiossa. Näitä vaikeuksia ovat esimerkiksi vai-

keuksia sekä sanallisessa että sanattomassa viestinnässä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

eli vaikeuksia tunnistaa tai ymmärtää muiden ihmisten tunnetiloja ja tunteita sekä ilmaista omia 

tunteitaan sekä puutteita sosiaalisessa mielikuvituksessa eli ymmärtää ja tulkita muiden ihmis-

ten ajatuksia, tunteita ja toimia. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 122–135). 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkimustehtävä tarkentui sitä mukaa, kun esille tuli valtakunnallisen 

varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien perusteiden (2018) lisäksi paikallisia opetussuunni-

telmia ja toimintasuunnitelmia. Opetussuunnitelmien läpikäyminen antoi viitteitä, mitä tässä 

opinnäytetyössä on mahdollista käsitellä tai mihin käytetty lähdemateriaali ei taas anna edel-

lytyksiä. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 66–160). 
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6   VARHAISKASVATUSTOIMINTAA MÄÄRITTÄVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ 

 

Ongelmallisuuden sijaan huomiota tulisi kiinnittää tuen tarpeessa olevien lasten vahvuuksiin ja 

lasten subjektiivisuuteen. Toivoa kantavaa kielenkäyttöä on puhua myönteisestä muutoksesta, 

lapsen vaikutusvallasta ja vaikeuksista selviytymisestä (Mäntylä & Norrgård, 2009, 11). Päivä-

hoitoon tulisi kuulua kuntouttavia elementtejä, joita ovat esim. struktuuri, hyvä vuorovaikutus, 

lapsen oman toiminnan ohjaus ja ryhmätoiminta (Heinämäki 2004, 32). Varhaiskasvatuksen 

laatuun vaikuttavat fyysinen ympäristö eli päivähoitopaikka, lapsiryhmän koko sekä henkilö-

kunnan määrä.  Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan   lapsen   tulisi   saada   tasa-arvoinen   

asema   lapsiryhmässä   ja hänen tulisi päästä mukaan leikkeihin (Ladonlahti1998, 291). 

6.1   Päivähoitolaki 

Päivähoitolaki edellyttää, että Päiväkodissa tulee olla lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivat 

toimitilat ja toimintavälineet sekä tehtävään soveltuva ja riittävä henkilökunta. (https://www.fin-

lex.fi/fi/laki/alkup/1973/19730036). Edellistä lainkohtaa täydentää asetus lasten päivähoidosta. 

Siinä kiinnitetään huomiota ryhmiin, joissa on vain erityistä kasvatusta tarvitsevia lapsia. Ase-

tus muotoilee tuen seuraavasti: Kun yhdessä ryhmässä hoidettavia lapsia saa olla, milloin lap-

set ovat:1) yli 3-vuotiaita enintään 20; 2) 1–2-vuotiaita enintään 12; ja 3) alle 1-vuotiaita enin-

tään 6 mutta ryhmässä, jossa hoidetaan ainoastaan erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa 

olevia lapsia, saa ryhmän suuruus olla enintään puolet 2 momentissa säädetyistä määristä. 

(Finlex 1973).  

6.2  Vammaispalvelulaki 

Vammaispalvelulaissa edellytetään, että vammainen saa kunnalta tarvitsemansa tukitoimet. 

Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa 

yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia 
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haittoja ja esteitä Vammaispalvelulakia ollaan uudistamassa siten, että uudistus tulisi voimaan 

vuonna 2023. (Finlex 1973). 

 

6.3   Lastensuojelulaki 

Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on huoltajilla. Ehkäisevällä lastensuojelulla pyritään 

turvaamaan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Esimerkiksi 

päiväkoti tekee ehkäisevää lastensuojelua antamalla opetusta ja tukea lasten kasvuun (Finlex 

2017.) Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö koskee lapsia, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuus-

ikäisiä sekä niitä, joilla erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset. Lain mu-

kaan varhaiskasvatus tarkoittaa lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuk-

sen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhais-

kasvatuslaki määrittelee varsin tarkasti tukea tarvitsevan lapsen lain hänelle suomat palvelut. 

Lapsen oikeuteen saada kehityksensä ja hyvinvointinsa tueksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

tukitoimia ja palveluja sovelletaan sosiaalihuoltolakia (1301/2014), vammaisuuden perusteella 

järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annettua lakia (380/1987), kehitysvammaisten erityis-

huollosta annettua lakia (519/1977) ja terveydenhuoltolakia (1326/2010) sekä mitä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluista muualla laissa säädetään. Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuot-

tajan on tarpeen mukaan toimittava yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavien 

tahojen kanssa lapsen tarvitseman tuen ja palvelujen kokonaisuuden arvioimiseksi, suunnitte-

lemiseksi ja toteuttamiseksi. Yhteydenotosta sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi sää-

detään sosiaalihuoltolain 35 §:ssä (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540.) 

  

 

 

6.4  Varhaiskasvatuslaki 

Varhaiskasvatusta ohjaavat Varhaiskasvatuksen opetuksen perusteet, kunnan varhaiskasva-

tussuunnitelma ja kullekin lapselle kerran vuodessa tarkastettava henkilökohtainen varhais-
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kasvatussuunnitelma. Näiden suunnitelmien ja perusteiden tarkoituksena on tarjota kaikille yh-

denvertaista ja laissa säädettyä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus toteutuu yhdessä varhais-

kasvatuksen järjestäjien, lapsen vanhempien ja muiden huoltajien yhteistyönä. Paikallinen var-

haiskasvatussuunnitelma ottaa huomioon pedagogiset painotukset ja muuta merkitykselliset 

valtakunnallisia varhaiskasvatuksen suunnitelmia täydentävät seikat. Siinä on otettava huomi-

oon varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuulu-

vat yhteistyötahojen tehtävät. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattava tavoitteet 

lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tuke-

valla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan 

lapsen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen, todetaan varhaiskasvatuslaissa. 

(Finlex 2018.)  

 

Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen osallistuvat henkilöstö, 

lapsen vanhemmat tai muu huoltaja eli lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaa-

vat henkilöt. Päiväkodissa tämä henkilö on varhaiskasvatuksen opettaja. Mikäli kyseessä on 

tukea tarvitseva lapsi, osallistuu varhaiskasvatuksen erityisopettaja suunnitelman laatimiseen. 

Myös lapsen omaa mielipidettä kysytään. Myös muut viranomaiset voivat osallistua lapsen var-

haiskasvatussuunnitelman laatimiseen. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten 

asiantuntemusta tarvitaan, kun arvioidaan tuen tarvetta varhaiskasvatuksen järjestäjän pyyn-

nöstä. Laki edellyttää, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista sekä lapsen tuen 

tarvetta, riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta on arvioitava, ja suunnitelma on tarkistettava 

vähintään kerran vuodessa. Tätä useammin se on tarkistettava, jos lapsen tarpeet sitä edellyt-

tävät (Finlex 2018.) 
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7  OPINNÄYTETYÖTEHTÄVÄÄN KODISTUVAT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAT 

Varhaiskasvatusikäisen tuen tarvetta arvioidaan yksilöllisesti. Tuki voi sisältää pedagogisia, 

rakenteellisia ja hyvinvointia tukevia muita järjestelyjä. Tukea voi olla erityisopettajan konsul-

toiva tai jaksottainen tuki, lapsikohtainen ohjaaminen, tulkitsemis- tai avustamispalvelut, apu-

välineiden käyttö tai tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen.  Lapsimäärää tai henkilöstö-

mitoitusta voidaan muuttaa sekä hyödyntää tuen tarpeen suunnittelussa ja toteutuksessa so-

siaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018.)  

7.1  Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteet 

Lapsen tuki edellyttää suunnitelmallisuutta, erityisosaamista, kykyä tehdä erilaisia järjestelyitä 

sekä apuvälineiden käyttöä.  Lapsi voi tarvita apua ryhmässä toimimiseen, toiminnallista eriyt-

tämistä tai aikaa perustaitojen harjoitteluun. Jotta varhaiskasvatusikäinen tukea tarvitseva lapsi 

saisi hänelle kuuluvan asianmukaisen avun, on hänen hyvinvointiaan havainnoitava, doku-

mentoitava ja arvioitava. Tavoitteena on tarkastella toimenpiteiden vaikutusten riittävyys. Var-

haiskasvatuksessa työskentelee usean eri ammattiryhmän edustajia, joten arvioinnissa voi-

daan hyödyntää moniammatillista osaamista arvioitaessa toteutuneen toiminnan vaikutuksia 

varhaiskasvatusikäisiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018). 

 

Kun lapsi saa kehitykseensä ja oppimiseensa tukea, hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa 

tulee kirjata pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut, kuten oppimisympäristöihin, henkilöstön 

mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut. Hänen varhaiskasvatussuunnitelmaansa 

tulee myös kirjata tukeen, tulkitsemis- ja avustamispalvelut. Varhaiskasvatussuunnitelmasta 

tulee käydä esille tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut. Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet edellyttävät yhteistyötä lapsen ja huoltajan kanssa. Näin toimitaan myös tukea tarvitsevan 

lapsen osalta. Tukea tarvitsevan lapsen tuen toteutumisen vastuut on kirjattava ylös. Tarvitta-

essa on käytettävä erityisasiantuntijoita kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita 

samoin kuin sosiaali- ja terveydenhoitohenkilöstön konsultaatiota. On otettava huomioon myös 

mahdollinen kuljetusten järjestäminen ja vastuualueet siinä ja tuen antamista ja toteutumista 

on seurattava ja arvioitava tukitoimien vaikuttavuutta ja päätettävä arviointiajankohdat. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2018). 
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7.2  Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana  

Kokkolan kaupungissa varhaiskasvatus on osana Sivistyskeskuksen palveluita. Näihin palve-

luihin kuuluvat opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, museo-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalve-

lut. Tukea tarvitsevan lapsen palveluista esimerkiksi Kokkola mainitsee seuraavasti: Lapsen 

yksilöllinen kasvun ja oppimisen tuki toteutetaan joustavin järjestelyin lapsen omassa varhais-

kasvatus- ja esiopetusryhmässä. Kasvun ja oppimisen tuen suunnittelun lähtökohtana ovat 

lapsen vahvuudet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Yhteistyö huoltajien ja varhais-

kasvatuksen henkilöstön välillä on tärkeää, kun lapsen tukea suunnitellaan. (Kokkolan kaupun-

gin varhaiskasvatussuunnitelmat). 

 

Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa on nähtävissä Varhaiskasvatuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden (2018) edellyttämät tuen muodot: Mikäli lapsi tarvitsee tukea voi-

daan ympäristöä mukauttaa lapsen tarpeiden mukaiseksi eriyttämällä, laatimalla selkeä struk-

tuuri, huolehtimalla vuorovaikutuksesta, myönteisetä ilmapiiristä, turvallisuudesta ja psyykki-

sestä läsnäolosta. Kokkolassakin tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus perustuu inkluusi-

oon. Lapsen tuen tarve havainnoidaan ja dokumentoidaan yhdessä lapsen ja huoltajan/huol-

tajien kanssa. Tällöin päätetään mahdollisesta avustaja- ja ryhmäkoosta. Tehdyt, suunnitellut 

ja toteutuneet toimenpiteet kirjataan ylös myöhempää arviointia ja seurantaa varten. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan myös mahdollinen monialainen yhteistyö, joka voi olla 

lapsen kotiarkea tukevaa toteutettua toimintaa yhdessä sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammat-

tilaisten kanssa. (Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.) 

   

 

7.3  Kokkolan kaupunki käyttää kolmiportaisen tuen opetussuunnitelmaa 

Yleinen tuki tarkoittaa ympäristön mukauttamista. Kasvatustoiminnan mukauttaminen on lap-

sen hyvinvoinnin tukemista, tietojen ja taitojen kehittämistä lapsen kehitystason mukaisesti. Se 

voi olla myös eriyttämistä, yksilö- ja pienryhmätoimintaa, toimintojen ja sisältöjen mukautta-

mista, perustaitojen harjaannuttamista, myönteisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistamista. On 

tärkeää, että päivähoidossa on selkeä struktuuri, kuten päivärytmi, lasten keskinäinen sekä 
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lasten ja kasvattajien välinen vuorovaikutus. Se voi tarkoittaa välittämistä, huolenpitoa, turval-

lisuutta, myönteistä ilmapiiriä, puhetapaa, ilmeitä, eleitä, lapsen kuuntelua ja psyykkistä läsnä-

oloa. Tukea voi saada kehityksen, kielen tai kulttuurin perusteella. (Kokkolan kaupungin var-

haiskasvatussuunnitelma 2018.)  

7.3.1  Yleinen tuki Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelmissa 

Tuen tarve kehityksen ja oppimisen osalta painottuu ennaltaehkäisyyn ja tuen järjestämiseen 

varhaisessa vaiheessa lapsen tarpeiden mukaisesti. Mikäli huoli havaitaan, se otetaan henki-

lökunnan osalta puheeksi huoltajien kanssa. Lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet. Nyt tarkas-

teltava Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma toteuttaa inkluusioperiaatetta. Lap-

sen tarvitsema kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään pääsääntöisesti lapsen lähipäiväko-

dissa tai perhepäivähoidossa. Apuna käytetään Tukitoimien seuranta -lomaketta. Tuen tar-

peen arvioinnissa käytetään havainnointia ja havaintojen kirjaamista. Havainnointi on moniam-

matillista. Havaintojen pohjalta keskustellaan huoltajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

kanssa. Huoltajien havainnot ovat merkityksellisiä, mikä todetaan esimerkiksi kaupungin var-

haiskasvatussuunnitelmassa. Myös lasta kuullaan hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden. 

Joillakin lapsilla on asiantuntijan tekemä arviointi tuen tarpeesta jo päivähoitoon tullessaan.  

Mikäli lapsella on asiantuntijan tekemä arvio tuen tarpeesta, tarkistetaan päivähoidon pedago-

giset, rakenteelliset ja hyvinvointia tukevat järjestelyt. Toimintatapoja ja oppimisympäristöjä 

voidaan aina muokata.  Esimerkiksi voidaan käyttää vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä 

(tukiviittomia, esinekommunikointia), jotka tukevat lapsen kommunikointia ja vuorovaikutusta. 

Tärkeässä roolissa on varhaiserityiskasvatusopettaja (VEO) (Kokkolan kaupungin varhaiskas-

vatussuunnitelma 2018.) 

  

Varhaiskasvatussuunnitelmaan, esiopetuksessa olevien lasten osalta     oppimissuunnitel-

maan.     Laatimisesta    vastaa     päiväkotiryhmän     varhaiskasvatuksen opettaja/perhepäi-

vähoidon johtaja yhteistyössä lapsen huoltajien, VEO:n eli varhaiskasvatuksen erityisopettajan 

ja mahdollisesti muiden asiantuntijoiden kanssa, mistä mainitaan myös Kokkolan varhaiskas-

vatussuunnitelmassa. Erityinen tuki on yksilöllistä, kokoaikaista ja jatkuvaa tukea. Lääkä-

rin/psykologin lausuntoihin pohjaten lapselle voidaan anoa pidennettyä oppivelvollisuutta sinä 
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vuonna, kun   lapsi   täyttää   5 vuotta.  (Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 

2018.) 

 

7.3.2  Tehostettu tuki Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelmissa 

Mikäli varhaiskasvatusikäinen lapsi tarvitsee yleisen tuen lisäksi tehostettua tukea, tuen aloit-

taminen tehdään moniammatillisen arvioinnin perusteella. Arviointiin osallistuvat varhaiskas-

vatuksen henkilöstö, varhaiserityiskasvatuksen opettaja, huoltajat ja muut ammattihenkilöt, 

jotka ovat osallisena lapsen hoitoketjussa. Tehostetussa tuessa kiinnitetään huomiota yleisen 

tuen muotojen tehostamiseen ja aktiiviseen yhteistyöhön lapsen lähellä olevien ammattilaisten 

kanssa. Tehostettu tuki voi merkitä avustajapalveluja, ryhmäkoon pienentämisitä, henkilömi-

toituksen tarkastelemista uudelleen ja tuen kirjaamista varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esi-

opetuksen oppimissuunnitelmaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajan, perhepäivähoi-

don johtajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden taholta. (Kokko-

lan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2018.) 

 

7.3.3  Erityinen tuki Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelmissa 

Kokkolan kaupungin erityisen   tuen muotoja   ovat   erityispedagogisen   osaamisen   lisäämi-

nen   ja   vahvistaminen, ryhmäkoon pienentäminen tai henkilöstömitoituksen/-rakenteen muut-

taminen, avustajapalvelut ja asiantuntijayhteistyön tiivistäminen. Varhaiskasvatuksen opettaja 

kirjaa lapsen tarvitseman erityisen tuen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan yhteistyössä 

VEO:n kanssa. Esiopetuksessa olevien lasten erityinen tuki kirjataan henkilökohtaisen opetuk-

sen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Lapsen huoltaja sekä mahdolliset muut 

asiantuntijat osallistuvat tuen järjestämistä koskeviin palavereihin. Mikäli lapsi tarvitsee avus-

tajan, ryhmän esimies ja henkilökunta laativat hakemuksen varhaiserityiskasvatuksen tukitoi-

mista, joita ovat esimerkiksi apuvälineiden tarve, perustelut avustajan käyttämiseksi päiväko-

tiarjessa sekä selvitys jo toteutuneista tukitoimista. (Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuun-

nitelma 2018.) 
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Erityisen tuen tarve kartoitetaan vähintään kerran vuodessa. Saavutetut tavoitteet kirjataan ja 

tavoitteita myös muutetaan uutta tarvetta vastaavaksi. Myös tuen tarpeen loppuminen kirja-

taan. Varhaiskasvatuksessa tuetaan mahdollisimman pysyviä vuorovaikutussuhteita lasten, 

huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä. Monialainen yhteistyö, vastuut ja työnjako 

eri toimijoiden kesken tuen järjestämisestä ja seurannasta sekä arvioinnista kirjataan ylös. Tie-

tojen annossa noudatetaan salassapidon säädöksiä. Tarkoituksena on kehittää moniammatil-

lista yhteistyötä edelleen. (Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2018.) 

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö kirjaa 4-vuotiaasta lapsesta tehdyt havainnot tiedonsiirtolo-

makkeelle ennen neuvolakäyntiä. Lomake siirtyy huoltajan mukana neuvolaan mutta kopio säi-

lytetään varhaiskasvatusyksikössä. Viisivuotiaan lapsen kehityksen kartoituslomaketta, 

KEHU:a voidaan myös hyödyntää varhaiskasvatushenkilöstön työvälineenä. Mikäli lapsi tarvit-

see lastensuojelun palveluita, tekee sosiaalityöntekijä yhteistyösuunnitelman perheen, var-

haiskasvatuksen ja lastensuojelun kesken. Varhaiskasvatuksesta voidaan siirtää tietoja pyy-

dettäessä tutkivaan tahoon kuten erikoissairaanhoidon tutkimuksiin, kun huoltajille on tiedo-

tettu asiasta.  

Mikäli erityistä tukea tarvitseva lapsi tarvitsee avustajan, ryhmän esimies ja henkilökunta laati-

vat hakemuksen varhaiserityiskasvatuksen tukitoimista. Hakemukseen avustajasta kirjataan 

perustelut avustajatarpeelle ja jo toteutetuille tukitoimille. Myös apuvälineiden tarve tulee kar-

toittaa. (Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2018.) 
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8  AUTISMIKIRJON HÄIRIÖ OPETUSSUUNNITELMISSA 

Kun autismikirjon häiriön omaavilla ihmisillä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä 

ehkä tavallisesta poikkeavaa, tarvitaan tukitoimia. Autismi todetaan useimmiten lapsen kehi-

tyksen siinä vaiheessa, kun hänen pitäisi alkaa opetella vuorovaikutustaitoja eli autistisella ih-

misellä ilmenee vaikeuksia sosiaalisessa kommunikaatiossa. Hänen on vaikea ymmärtää mui-

den ihmisten tunnetiloja tai ilmaista omia tunteitaan. Myös sosiaalisessa mielikuvituksessa on 

puutteita. 

 

Koska oireet autisminkirjon häiriössä vaihtelevat niin vaihtelevat myös tukitoimien määrä ja 

laatu. Oireiden vaikeusastetta kuvataan 1–3-asteisella luokituksella, jossa tukiluokka kolme 

tarkoittaa erityistä tukea. Kun sosiaalinen kommunikaatio, sosiaalinen vuorovaikutus, rajoittu-

neet mielenkiinnon kohteet, toistuva käyttäytyminen ja epätavallinen reagoiminen tai reagoi-

mattomuus aistiärsykkeisiin vaikeuttavat esimerkiksi varhaiskasvatukseen osallistumista, tar-

vitaan tukitoimia. (Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2018.) 

 

Esimerkiksi Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa on useita tukimuotoja, jotka 

auttavat myös autismikirjon häiriön diagnoosin saaneen lapsen mukanaoloa varhaiskasvatuk-

sessa. Tukea tarjotaan jo varhaisessa vaiheessa. Kun havainnoinnin ja dokumentoinnin myötä 

on noussut huoli lapsesta, jaetaan huoli vanhempien kanssa pedagogisten rakenteiden ja hy-

vinvoinnin järjestelyiden sopeuttamisesta lapsen tarpeiden mukaisiksi. Kun kyseessä on autis-

mikirjon häiriö, voidaan käyttää vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, tukiviittomia tai esi-

nekommunikaatiota. Tässä varhaiserityiskasvatus on avainasemassa. Myös avustajatarve ar-

vioidaan. Kaikkein oleellisinta on kuitenkin varhaiskasvatuksen selkeä struktuuri eli päivärytmi 

ja vuorovaikutus. Edelliset tukevat autismikirjon häiriön omaavaa lasta varhaiskasvatuksessa. 

Tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen. Vuorovai-

kutuksesta tulee ilmetä välittäminen, huolenpito, turvallisuus ja myönteisyys. Kommunikoin-

nissa ilmeillä, eleillä ja kyvyllä kuunnella on iso merkitys. Kaiken kaikkiaan varhaiskasvatuksen 

henkilöstön psyykkinen läsnäolo on ratkaisevaa. Varhaiskasvatusikäisestä laaditaan Kokko-

lassa 4-vuotislomake, joka jaetaan neuvolaan. Jos ja kun huoltajalle tiedotetaan, tämä lomake 

voi seurata lasta huoltajan mukana neuvolaan. Lomaketta voivat hyödyntää paitsi neuvola niin 
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myös lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja muut tukitoimia järjestävät tahot. Kaiken avainase-

massa on tiivis yhteistyö huoltajien kanssa. (Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 

2018.) 

8.1  Autismikirjo häiriö mukana päiväkotiarjessa 

 

Päiväkodissa, jolle tämä opinnäytetyö tehtiin, autismikirjon häiriö voitiin ottaa huomioon ympä-

ristöjärjestelyissä sopimalla ennakkoon toimintatavoista. Jos lapselle on sovittu henkilökohtai-

nen avustaja, hän ottaa lapsen vastaan aamulla. Vanhemmista erottuaan lapset menevät leik-

kituokiolle, jonne voidaan mennä omassa rauhassa joko ensimmäisenä tai viimeisenä, jolloin 

siirtyminen on rauhallista. Aamun leikkituokion jälkeen siirrytään samalla tavoin aamupalalle 

käsienpesun kautta. Usein käsienpesuun jonotetaan mutta, jos jonottaminen on vaikeaa, voi-

daan sinne mennä ensin ennen muita.  Aamupalapöydässä lapsella on aina sama paikka. 

Pöydässä odotetaan, että suurin osa on syönyt, ennen kuin noustaan leikkimään ja odottele-

maan ulos lähtöä, mikä tapahtuu vessakäynnin jälkeen.  

 

Uloslähteminen ja pukeminen tehdään ennen tai jälkeen muiden, jolloin ei synny ruuhkaa. 

Useimmiten lapsi odottaa valmiina eteisessä avustajaa tai ohjaajaa. Leikit voivat olla varsin 

villejä, mikäli mukana on toiminnallisia lapsia tai sitten hyvin intensiivistä ja rauhallista ympä-

ristön virikkeiden tutkimista. Kohteina voivat olla pihalta löytyneet hyönteiset tai muut luonnon-

ilmiöt. Toimiminen yksinkin onnistuu. Joskus pihaleikit uuvuttavat ja tuloksena on ns. väsy-

kiukku.  

 

Ulkoilun jälkeen lapset syövät lounaan, jota jälleen edeltää rutiiniksi muodostunut käsienpesu. 

Lounaan jälkeen siirrytään lepohetkelle hämärään ja rauhalliseen tilaan yhdessä muiden 

kanssa. On tärkeää, että lapsella on oma paikka, sänky on rauhallisessa paikassa esimerkiksi 

nurkassa ja lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, kuten Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelmassa-

kin edellytetään. Lepohetken jälkeen lapset syövät välipalan ja menevät edelleen samoja ru-

tiineja noudattaen ulos. Avustaja seuraa mukana ja luovuttaa lapsen vanhemmille kertoen, mi-

ten päivä on mennyt. Joskus lapset pyytävät, ettei pienistä kiukkukohtauksista kerrottaisi van-

hemmille 
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9  AUTISMIKRJOHÄIRIÖ JA TUNNETILOJEN LUKUTAITO 

 

Kuten autismikirjon diagnosoinnista kertovassa kappaleessa tuotiin esille. Autistisilla ihmisillä 

ilmenee vaikeuksia sosiaalisessa kommunikaatiossa. Heillä on vaikeuksia tunnistaa ja ymmär-

tää muiden ihmisten tunnetiloja ja tunteita sekä ilmaista omiaan. Myös sosiaalisessa mieliku-

vituksessa on vaikeuksia. Heidän on vaikea ymmärtää, tulkita muiden ihmisten ajatuksia, tun-

teita ja toimia. Vaikeus ymmärtää, miksi joku toimii niin kuin toimii, voi vaikeuttaa osallistumista 

lastenleikkeihin ja toimintatuokioihin. Tämä autismikirjon häiriön diagnoosin saaneiden lasten 

vaikeus on askarruttanut myös autismin tutkijoita. Niinpä Baron-Cohen 2014) julkaisi tutkimuk-

sen, jossa tavoitteena oli opettaa autismikirjo häiriön lapsille tunnetilojen lukutaitoa neljä viik-

koa kestävällä harjoituksella. (Baron-Cohen 2014)  

 

Tutkimus toteutettiin 4–7-vuotiailla lapsilla käyttämällä The transformers -animaatiosarjoja hy-

väksi. Osallistujien tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen testattiin ennen ja jälkeen tutkimuk-

sen. Tutkimuksen suorittajat pitivät mekaanisia rakenteita esittäviä hahmoja hyvinä testiaiheina 

autismikirjon häiriön omaaville lapsille. Koska autismikirjon häiriön diagnoosin saaneilla on vai-

keuksia sosiaalisessa kommunikaatiossa kuten empatian osoittamisessa, tutkijat perehtyivät 

siihen, voiko empatiaa opettaa lapsille. Kyseessä oli tunnetilojen tunnistaminen ja toisen hen-

kilön tunnetilan huomioon (kognitiivinen) ottamisesta. Näin ollen tutkimuksessa kiinnitettiin 

huomiota toisaalta toisen tunnetilan tiedostamiseen ja toisaalta reaktioon toisen tunnetilasta 

(affektiivinen). Tutkimustuloksista käy ilmi, että systemaattisuudesta, kapeista mielenkiinnon-

kohteista ja mekaanisista ajoneuvoista pitävät autismikirjo häiriöstä kärsivät lapset todellakin 

oppivat tunnistamaan eri tunnetiloja ja jopa siirtämään ajoneuvojen tunnetilat ihmiskasvojen 

tunnetiloiksi. Tutkija esittää tunnetilojen opettamiseksi käytettävän myös robotteja.  

(Baron-Cohen 2014).  
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10  AUTISMIKIRJON HÄIRIÖ MUKANA LEIKEISSÄ JA PELEISSÄ 

Autismikirjon häiriön kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi on luotu erilaisia 

oppimismenetelmiä, joista yksi esimerkiksi Karen Staggnittin (1998) kehittämä Learn to play, 

jonka tavoitteena on kehittää lapsen leikkitaitoja aikuisen avulla. Lähtökohtana tässä menetel-

mässä on, että ohjaaja tai terapeutti ymmärtää lapsen symbolisen leikin kehitysaste. 

 

 

Learn to play -menetelmässä ohjaaja selkeyttää leikkiä aktiivisella läsnäololla ja arvioi, voiko 

leikkijälle/leikkijöille tarjota haastavampia leikin muotoja. Tasoja on kolme. Ensimmäinen taso 

on tarkoitettu 1,5–2,5 vuotta täyttäneille. Tämän ikäisten leikki keskittyy lapsen omaan kehoon 

ja sillä tehtäviin asioihin kuten syömiseen, juomiseen, nukkumiseen ja arjessa tapahtuviin ko-

kemuksiin kotona ja lähiympäristössä. Aikuinen mallintaa leikkiä. Leikki perustuu toistoihin, 

jopa kahdeksaan toistoon tarvittaessa. Esineiden ja leikkivälineiden määrä on rajattu. (Kaipai-

nen & Ulmanen 2017, 22–29) 

 

Toisella tasolla 3-vuotiaat osaavat jo leikkiä kuvitteellisia leikkejä. Leikkijöitä on kolme. Myös 

toistoja tarvitaan vähemmän ja leluja ja esineitä enemmän. Kolmivuotiaiden kanssa voidaan jo 

varioida leikkiä tarpeen mukaan. (Kaipainen & Ulmanen 2017, 22–29) Kolmannella tasolla 4–

5-vuotiaat leikkivät jo kuvitteellisiakin leikkejä, joissa on sivujuonia. Leikki voi kestää esimer-

kiksi tunnin. Aikuinen seuraa leikkiä ja voi tarvittaessa lisätä leikkiin ongelman, jonka lapsi pyrkii 

ratkaisemaan. (Stagnitti 2009, 176–185; Kaipainen & Ulmanen 2017, 22–29.) 
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 KUVA 1. Learn to Play (Staggnitt 1998)  

 

 

 

Script play -menetelmä 

 

Koska autismikirjon lapset harvoin tekevät itse aloitetta tai sitoumusta sosiaaliseen vuorovai-

kutukseen, tarvitaan aikuisen apua. Myös visuaaliset vihjeet lisäävät itsenäistä kommunikointia 

ikätovereiden kanssa. Käsikirjoitetussa leikissä script play tarkoittaa käsikirjoitusta, jossa on 

kuvalliset ohjeet. Tällainen tuettu, kuvallisin ohjein täydennetty leikki vähensi tutkimuksissa las-

ten aggressiivista käytöstä ja lisäsi keskittymistä leikkiin ja sosiaalista vuorovaikutusta. Leikin 

kehittäjät Murdock ja Hobbs (2010) käyttivät leikin ohjauksessa paperiarkkeja, joissa oli kuva 

ja kuuden sanan lause. Leikkitovereille ohjeistettiin: 1) puhu hänelle, ojenna hänelle, 2) leiki 

leluilla, joilla leikkitoverisikin leikkii ja 3) vastaa hänelle, jos hän puhuu sinulle. (Goldsteinin ja 

Cisarin 1992; Kaipainen & Ulmanen 2017, 22–29). 

 

.     
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Picture me playing -menetelmän tarkoituksena on opettaa videon avulla roolileikkiä. Tarkoituk-

sena on visualisoida ja havainnollistaa mielikuvitusleikkejä. Leikkiä ohjataan valmiista leikistä 

otetuilla valokuvilla. Tarina leikitään läpi ainakin kolme kertaa, siten että viimeisellä kerralla ei 

enää noudateta orjallisesti kaavaa.  Viimeisellä leikkikerralla leikin kehittäjät kuvailevat leikki-

tapahtumaa seuraavasti (Kaipainen & Ulmanen 2017, 22–29):  

 

Viimeisellä kerralla lapsille annettiin vielä yksi 10 minuutin aika työskennellä yh-
dessä sellaisen ikätoverin kanssa, kenen kanssa oli ollut jo pari ryhmäkerroilla. 
Lapsille annettiin leluja huoneeseen ja kaksi minuuttia aikaa tarkastella niitä, 
sekä seuraavat ohjeet; muistatteko, miten näyttelimme tarinaa linnasta? Tänään 
tulette näyttelemään tarinan pojasta ja merenneidosta. Poika on kalastamassa, 
mutta vahingossa nappaakin merenneidon. Merenneito asuu vedenalaisessa lin-
nassa ja siellä on aarre puutarhaan kätkettynä. Joten miksipä ette leikkisi meren-
neidolla ja pojalla ja katsoisi mitä tapahtuu? (Hobbs & Murdock, 2010.)  

 

Jungin ja Sainaton (2013) kehittivät menetelmän, jossa lasta ohjataan videoidun esityksen 

avulla. Oppiminen perustuu matkimiseen. Myönteisenä puolena tässä menetelmässä on tois-

tettavuus. Kun autisminkirjon häiriön diagnoosin saanut lapsi katsoi videota, hän alkoi videon 

katsomisen jälkeen leikkiä näkemäänsä leikkiä, kun hänelle annettiin videolla näkyneet leikki-

välineet. (Kaipainen & Ulmanen 2017, 22–29.)  

 

Privotal Response Training -menetelmä eli PRT on autismikirjon häiriön lapsille kehitetty me-

netelmä, jossa harjoitellaan kommunikointitaitoja, kieltä, leikkitaitoja sekä vuorovaikutusta. Ai-

kuinen esittelee lapselle mieluisan lelun ja leikkii sillä. Kun lapsi osallistuu leikkiin hänen osal-

listumistaan vahvistetaan positiivisella reaktiolla. Periaatteena on, että lapsi, jolla on kiinnos-

tusta erilaisiin esineisiin, leikkii ja osallistuu tallaiseen vastavuoroiseen leikkiin aikuisen kanssa. 

(Kaipainen & Ulmanen 2017, 22–29.) 
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KUVIO 1. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys (Varhaiskasvatuksen ope-

tussuunnitelman perusteet 2018)  
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11  AUTISMINKIRJON HÄIRIÖ JA VARHAISKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 

(2018) KESKEISTEN SISÄLTÖJEN TOTEUTUMINEN 

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan varhaiskasvatuksen teh-

tävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisen identiteetin kehitty-

mistä. Kuitenkin, kuten edellä on tuotu esille, autisminkirjon häiriön yksi tunnusmerkki on kom-

munikointi- ja vuorovaikutustaitojen haasteellisuus. Kielellisiin taitoihin kuuluu uteliaisuus, kiin-

nostus kieliin, teksteihin ja kulttuuriin eli kieli on osa kulttuurikasvatusta. Kielen kautta avautuu 

vaikuttamisen keinoja, mahdollisuuksia ja väylä osallisuuteen ja toimijuuteen. Autisminkirjon 

häiriö saattaa ilman tukitoimia vaikeuttaa varhaiskasvatusikäisen osallisuutta ja mahdollisuutta 

toimia, koska kieli on lapselle sekä oppimisen kohde että väline toimia. Kielen kehitys samoin 

kuin muutkin taidot opitaan varhaiskasvatuksen kieliympäristössä sekä yhteistyössä huoltajien 

kanssa. Koska kieli on osa kulttuuria, se on identiteetin kehittymisen kannalta tärkeää. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2018.)  

11.1  Kielen rikas maailma 

Baron-Cohen (1995) toteaa esseessään An Essay on Autism and Theory of Mind, että autis-

mikirjon häiriössä on kyse samasta asiasta kuin että ihminen ei näkisi värejä. Värit kun ovat 

kulttuurissamme määriteltyjä sanoja, mutta värit todellisuudessa ovat valon aallonpituuksia ei-

vätkä siten kiinni objektissa, jota ne värittävät. Baron-Cohetin mukaan sama pätee tunnetilojen 

lukemiseen toisen kasvoilta. Jos et pysty lukemaan toisen tunnetiloja, jää maailmastasi pois 

jotain oleellista, kirjoittaa Baron-Cohen. Näin ollen kieli ja sen vivahteet ovat merkittävä osa 

kulttuuria ja väylä kulttuurin siirtämiseen eteenpäin. Autismikirjon henkilölle kieleen perustuva 

kommunikointi- ja vuorovaikutusvaikeus voi olla hyvin haastavaa. (Baron-Cohen 1995). 

 

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteet (2018) edellyttävät, että lapsen puheen 

tuottamisen taitoja seurataan ja ohjataan. Kaikkien lasten kielenkäyttötaitoja ohjataan ja poh-

ditaan yhdessä lasten kanssa. Opetussuunnitelman mukaan tavoitteena on tilannetietoisen 

kielen käytön vahvistuminen. Tässä kohden autismikirjon häiriö voi tuottaa suuriakin vaikeuk-

sia. Kielellisen muistin ja sanavaraston pitäisi laajeta koko ajan. Niinpä varhaiskasvatuksessa 
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käytetään paljon loruja ja laululeikkejä, jotka saattavat olla haastavia autisminkirjon häiriöiselle 

lapselle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018.) 

 

11.2  Ilmaisun monet muodot 

Autismikirjon häiriön lapselle kuvallinen ilmaisu on usein helpompaa samoin kehollinen ilmaisu. 

Haasteellisempaa on musiikillinen ja sanallinen ilmaisu. Musiikillisessa ilmaisussa pyritään elä-

mykselliseen kuuntelemiseen ja ääniympäristön havainnoimiseen. On kuitenkin huomioitava 

autismikirjon häiriöön usein kuuluva ärsykkeiden yli tai aliherkkyys. Tässäkin tapauksessa las-

ten havainnointi ja havaintojen dokumentointi on ensiarvoisen tärkeitä. Autismikirjon häiriön 

omaavalle lapselle kuvallinen ilmaisu on luontevampaa, vaikka kuvia käytetään informaation 

välittämiseen eikä niinkään esteettisiin elämyksiin. Autismikirjon häiriön omaavat lapset hyöty-

vät draamasta videoiden välityksellä, eivät niinkään itse esittäen, kuten Kaipainen & Ulmanen 

esittivät Picture me playing -menetelmää käyttäen. (Kaipainen & Ulmanen 2017, 22–29). 

 

11.3  Minä ja meidän yhteisömme 

Aluksi lapsen elinpiiri on koti. Varhaiskasvatuksen myötä elinpiiri laajenee ja lapsen kohtaavat 

erilaisia tapoja ajatella ja toimia. Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteet (2018, 44) 

lähestyy aihetta eettisen ajattelun, katsomusten, lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja 

tulevaisuuden sekä median näkökulmista. Aihekokonaisuus Minä ja meidän yhteisömme -pe-

rustuu kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimi-

seen, voidaan huomata, että tämä laaja aihekokonaisuus voi olla haastava autismikirjon häiri-

öiselle lapselle.  

Esimerkiksi eettisen ajattelun taitojen oppiminen, kuten esimerkiksi oikean ja väärän erottami-

nen, oikeudenmukaisuus, pelko, suru tai ilo voivat olla mahdottomia autismikirjon häiriöiselle 

lapselle sisäistää. Tässä kohdin voidaan harkita tukitoimina. Esimerkiksi Baron-Cohen (2014) 

julkaisemassa tutkimuksessa käyttämiä auto- tai robottihahmoja, joiden avulla tunnetiloja voi-

daan opettaa. Autismikirjon häiriön lapselle median ja digitaalisten aineistojen käyttö on hyö-

dyllistä aikaisemmin esitettyjen tutkimusten perusteella. Baron-Cohen käytti menestyksellisesti 
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Transformers-hahmoja tunnetilojen opettamiseen samoin kuin toimittiin Kaipaisen & Ulmasen 

(2017) esittelemässä Picture me playing -menetelmässä. (Kaipainen & Ulmanen 2017.) 

  

 

11.4  Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Ympäristön tutkiminen on autismikirjon häiriöiselle lapselle mielekäs opintokokonaisuus, koska 

autismikirjon häiriössä esiintyy rajoittuneita mielenkiinnon kohteita, toistuvaa käyttäytymistä 

sekä epätavallisen lievä tai voimakas reagoiminen ympäristön aistiärsykkeisiin. Autismikirjon 

ihmisillä saattaa esiintyä myös aistisäätelyyn liittyviä erityispiirteitä, esimerkiksi yli- ja aliherk-

kyyksiä liittyen ääniin, valoon, kosketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin. Huomattavaa on 

myös autismikirjon häiriöstä kärsivien ihmisten erityinen stressiherkkyys. (Autismiliitto.)  

 

Autismikirjon häiriön diagnosoinnissa kielenkehitys ei enää ole ratkaisevaa. Sosiaalinen kom-

munikaatio ja sosiaalinen vuorovaikutus käsitetään yhdeksi kategoriaksi. Siihen kuuluvat myös 

rajoittuneet mielenkiinnonkohteet ja toistuva käyttäytyminen, johon kuuluvat epätavallisen lievä 

tai voimakas reagoiminen ympäristön aistiärsykkeisiin. Paitsi rajoitteita niin autismikirjoon liittyy 

myös vahvuuksia, kuten esimerkiksi hyvä yksityiskohtien havaitseminen ja keskittymiskyky eri-

tyisiin mielenkiinnon kohteisiin sekä hyvä oikeudentaju sekä intensiivinen kiinnostus edellä 

mainittuihin asioihin.  Tämän voidaan myös katsoa olevan autismikirjon häiriön tunnusmerkki. 

(Autismiliitto.) 

 

Ympäristön tutkiminen on usein mieluisaa autismikirjon häiriöiselle: Omakohtaiset havainnot, 

kokemukset, elämykset auttavat ymmärtämään syy-seuraussuhteita. Ympäristön ärsykkeisiin 

reagoiminen saattaa olla vahvuus sopivassa tilanteessa. Ympäristön tutkiminen kehittää myös 

matemaattista ajattelua. luokittelu, vertailu ja järjestykseen asettaminen saattavat olla autismi-

kirjo häiriön diagnoosin saaneelle mieluisia tehtäviä. Kaikenlaisten kappaleiden muotojen ja 

esineiden tutkiminen ovat helpohkoja tehtäviä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2018).  
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11.5  Kasvan, liikun ja kehityn 

Tähän aihealueeseen kuuluvat liikkuminen, ruokakasvatus, terveys ja turvallisuus. Varhaiskas-

vatuksessa kannustetaan liikkumiseen. Lapsen diagnoosista riippuen liikunta on joko mieluista 

tai haasteellista. Varhaiskasvatuksen opetuksen perusteet, kunnan varhaiskasvatussuunni-

telma ja kullekin lapselle kerran vuodessa tarkastettava henkilökohtainen varhaiskasvatus-

suunnitelma. Näiden suunnitelmien ja perusteiden tarkoituksena on tarjota kaikille yhdenver-

taista ja laissa säädettyä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus toteutuu yhdessä varhaiskasva-

tuksen järjestäjien, lapsen vanhempien ja muiden huoltajien yhteistyössä. 

 

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ottaa huomioon pedagogiset painotukset ja merkityk-

selliset valtakunnallisia varhaiskasvatuksen suunnitelmia täydentävät seikat. Siinä on otettava 

huomioon varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon 

kuuluvat yhteistyötahojen tehtävät. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattava tavoit-

teet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tu-

kevalla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan 

lapsen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen, todetaan varhaiskasvatuslaissa. 

(Finlex 2018.) 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa, motorisia pe-

rustaitoja kuten tasapainoa, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Varhaiskasvatuksen tehtä-

vänä on tarjota kokemuksia erilaisista liikuntamuodoista.  Ruokakasvatuksessa lapsia ohjataan 

omatoimiseen ruokailuun. On kuitenkin otettava huomioon aistiyliherkkyys, joka usein estää 

ruoka-aineiden sekoittumisen. Myös suutuntuma saattaa estää jonkin ruoka-aineen syömisen. 

Tässä kohden tarvitaan usein avustajaa. Mikäli lapsi tarvitsee avustajan, ryhmän opettaja ja 

henkilökunta laativat hakemuksen varhaiserityiskasvatuksen tukitoimista. Hakemukseen kirja-

taan perustelut avustajatarpeelle ja toteutetuille tukitoimille. Myös apuvälineiden tarve kartoi-

tetaan. (Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2018.) 
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10 POHDINTA 

Autismikirjon häiriö on neurobiologinen ilmiö, joka aiheuttaa haasteita kommunikointi- ja vuo-

rovaikutustaitoihin, sosiaaliseen mielikuvitukseen, aistien yli tai aliherkkyyteen ja stressiherk-

kyyteen. Autismikirjon häiriötä ei tule nähdä kuitenkaan pelkästään puutteena vaan myös vah-

vuutena. Hyvä yksityiskohtien havaitseminen ja keskittymiskyky erityisiin mielenkiinnon kohtei-

siin auttamaa suoriutumaan kiitettävästi ympäristökasvatuksen laaja-alaisesta opintokokonai-

suudesta. Autismikirjon häiriön diagnosoidaan havainnoinnin perusteella.  

 

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteiden 2018 vaatimus havainnoida sekä doku-

mentoida varhaiskasvatusikäisiä palvelee myös autismikirjon häiriöisen havaitsemista. Autis-

mikirjoista häiriöistä lasta ei ole tarkoitus muuttaa tai parantaa, vaan tarkoituksena on muokata 

toimintaympäristö lapselle sopivaksi. Varhaiskasvatusikäiselle autismikirjon häiriön diagnoosin 

saaneelle lapselle on tarjolla tukea. Käytössä on kolmiportainen tuki, joka perustuu lakiin esi-

merkiksi vammaispalvelulaki. Varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteet (2018) edellyttää, 

että lapsen tuki on suunnitelmallista, siinä on tehty erilaisia järjestelyitä ja harkittu apuvälinei-

den käyttöä. Tukea järjestetään yhdessä huoltajien kanssa ja apuna käytetään erityisasiantun-

tijoita. Esimerkiksi Kokkolan Varhaiskasvatussuunnitelmassa todetaan, että kasvun, oppimi-

sen ja tuen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tarpeet. 

Tukea voidaan tarjota eriyttämällä, laatimalla selkeä struktuuri ja huolehtimalla vuorovaikutuk-

sesta, myönteisestä ilmapiiristä, turvallisuudesta ja psyykkisestä läsnäolosta.    (Kokkolan kau-

pungin varhaiskasvatussuunnitelma 2018.)   

 

Koska autismikirjoisella on omat haasteensa kuten sosiaalinen kommunikaatio ja sosiaalinen 

vuorovaikutus käsitetään se yhdeksi kategoriaksi. Rajoittuneet mielenkiinnonkohteet ja tois-

tuva käyttäytyminen, johon kuuluvat epätavallisen lievä tai voimakas reagoiminen ympäristön 

aistiärsykkeisiin kuuluvat autismikirjon häiriöön. Autismikirjon ihmisillä saattaa esiintyä myös 

aistisäätelyyn liittyviä erityispiirteitä, esimerkiksi yli- ja aliherkkyyksiä liittyen ääniin, valoon, kos-

ketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin. Huomattavaa on myös autismikirjon häiriöstä kärsi-

vien ihmisten erityinen stressiherkkyys. (Autismiliitto.)  
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Kun autismikirjon häiriön rajoitteita verrataan varhaiskasvatussuunnitelman opetuksen perus-

teisiin (2018), jotka ovat kielen rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhtei-

sömme, tutkin ja toimin ympäristössämme sekä kasvat liikun ja kehityn, havaitaan, että vuoro-

vaikutus- ja kommunikointihaasteet vaikeuttavat usean autismikirjon häiriöisen päiväkotipäi-

vää. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja auttaminen edellyttää voimassa olevan 

lainsäädännön tuntemista ja kykyä vastata lapsen erityistarpeisiin. Toivottavasti tulevissa ope-

tussuunnitelman perusteissa huomioidaan autismikirjon häiriön erityistarpeet.  
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