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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyömme aiheena on autismikirjon lasten aistiherkkyydet. Valitsimme 

aiheen, koska se kiinnosti meitä kumpaakin. Meillä on kummallakin aikaisem-

pia kokemuksia aistiherkkien lasten kanssa toimimisesta ja halusimme syven-

tää osaamistamme. Koimme aiheen tärkeäksi, sillä erilaiset aistiherkkyydet 

koskettavat jopa 90 % autismikirjolla olevista lapsista (Tomchek ym. 2014, 2). 

 

Yleensä autismikirjon häiriö ilmenee jo ennen kolmen vuoden ikää. Autismikir-

jon häiriö voidaan myös diagnosoida lapsen ollessa lähempänä kouluikää tai 

lapsen ollessa kouluikäinen. (Castrén & Kylliäinen 2013, 2.) Tämän vuoksi ra-

jasimme tietolehtisen koskemaan vain lapsia.  

 

Tutkimusten mukaan jopa 90 %:lla autismikirjolla olevista lapsista on jonkinlai-

sia aistitiedon käsittelyn ongelmia (Tomchek ym. 2014, 2). Ne vaikuttavat hen-

kilön päivittäiseen elämään ja tämän vuoksi niiden ymmärtäminen on tärkeää. 

Aistikokemukset voivat olla autismikirjon henkilölle epämukavia ja aiheuttaa 

jopa kipua. Tämä voi ilmetä ahdistuksena tai niin sanottuna haastavana käy-

töksenä. (Posar & Visconti 2017, 3–7.) 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa selkeä ja ymmärrettävä tietolehtinen 

autismikirjon lasten aistiherkkyyksistä lapselle ja lapsen perheelle. Opinnäyte-

työn tavoitteena oli antaa perheille ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa aisti-

herkkyyksistä sekä keinoja niiden kanssa elämiseen ja näin parantaa perhei-

den hyvinvointia. 

 

Toimeksiantajana toimi Itä-Savon Puatti ry ja tietolehtisen jakelu tapahtuu hei-

dän kauttaan. Itä-Savon Puatti ry jakaa lehtistä tapahtumissa, vertaistukihenki-

löille sekä suoraan perheille. Tietolehtisessä on tietoa yleisesti autismikirjosta 

ja aistiherkkyyksistä, keinoja arjen toimintaan aistiherkkyyksien kanssa, tietoa 

Itä-Savon Puatti ry:n internet-sivuista sekä Facebook-sivusta ja tietoa aihee-

seen liittyvästä kirjallisuudesta. 
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2 TOIMEKSIANTAJAN KUVAUS 

 

Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimi Itä-Savon Puatti ry. Se on vapaaeh-

toisvoimin toimiva tukiyhdistys neurologisia erityispiirteitä omaaville henkilöille 

ja heidän läheisilleen. Yhdistyksen jäseninä on henkilöitä, joilla on ADHD, au-

tismikirjon häiriö, kielellinen erityisvaikeus tai joilla epäillään jotain näistä. 

(Niemi 2018.) 

 

Itä-Savon Puatti ry on ADHD-liiton, Autismi- ja Aspergerliiton sekä Aivoliiton 

jäsen. Yhdistys tiedottaa edustamiensa ryhmien erityispiirteistä, järjestää vir-

kistystoimintaa sekä koulutuksia, tarjoaa vertaistukea ja tekee yhteistyötä mui-

den järjestöjen kanssa. Yhdistys on perustettu vuonna 2003, kun aiemmin ole-

massa olleet kolme erillistä yhdistystä yhdistyivät. Itä-Savon Puatti ry:n nimi 

tulee siitä, että kaikki sen muodostavat yhdistykset ovat ”samassa veneessä”. 

(Niemi 2018.) 

 

Yhdistys toimii Savonlinnan alueella ja sillä on jäsenperheitä noin 50. Heistä 

noin 12 perheessä on henkilö tai henkilöitä autisminkirjolla. Itä-Savon Puatti 

ry:n toiminnan tarkoituksena on auttaa, tukea sekä neuvoa henkilöitä, jotka 

omaavat neurologisia erityispiirteitä. Näitä erityispiirteitä ovat muun muassa 

ADHD, autismikirjon häiriöt ja kielellinen erityisvaikeus. Itä-Savon Puatti ry:n 

toiminnan tarkoituksena on myös edistää näiden henkilöiden hoitoa sekä kun-

toutusta. (Toimintakertomus 2017.) 

 

 

3 AUTISMIKIRJO 

 

Autismikirjon häiriö on yleisnimitys kehityshäiriöille, joille on tyypillistä vajavuu-

det sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, toistuvat, stereo-

tyyppiset toiminnot ja erityiset kiinnostuksenkohteet (Posar & Visconti 2017, 

1). Näihin lukeutuvat lapsuusiän autismi, epätyypillinen autismi, disintegratiivi-

nen kehityshäiriö sekä Aspergerin ja Rettin oireyhtymät (Autismi- ja Asperger-

liitto 2017a). Kansainvälinen sairauksien ICD-10 diagnoosiluokitus luokittelee 

nämä häiriöt laaja-alaisiksi kehityshäiriöiksi (ICD-10, 2016). Vuoden 2022 ai-
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kana erilliset diagnoosit poistuvat käytöstä ja käyttöön otetaan yhteinen nimi-

tys autismikirjon häiriö. Tämän sateenvarjodiagnoosin ulkopuolelle jää Rettin 

oireyhtymä sen erilaisen syntymekanismin vuoksi. Muutos johtuu siitä, että eri 

diagnoosien väliset rajat ovat välillä epäselviä ja samoilla oireilla voi saada eri 

diagnooseja. (Autismi- ja Aspergerliitto ry s.a.) 

 
3.1 Syyt ja diagnoosi 

Noin 1 % väestöstä on autismikirjolla. Usein diagnoosi tehdään lapsuusiässä, 

mutta se on mahdollista aikuisenakin. Autismikirjon häiriöön ei ole parannus-

keinoa, mutta kirjolla olevat henkilöt voivat oppia erilaisia selviytymiskeinoja, 

jotka helpottavat elämää. (Autismi- ja Aspergerliitto ry, 2017b.)  

 

Autismikirjon häiriön aiheuttajaa ei tunneta tarkalleen, mutta sille altistavia 

geenejä on löydetty monia. Jos yhdellä sisaruksista on autismikirjon häiriö, to-

dennäköisyys, että muillakin sisaruksilla on autismipiirteitä, on kohonnut. Tut-

kimusten mukaan autismin syntyyn vaikuttavat yhdessä useat geneettiset teki-

jät sekä ympäristötekijät. Näitä ympäristötekijöitä ovat muun muassa alhainen 

syntymäpaino, synnytyksen aikainen loukkaantuminen tai trauma ja napa-

nuora komplikaatiot. (Kantojärvi 2013, 15, 26.) 

 

Autismidiagnoosi tehdään moniammatillisessa yhteistyössä ja siihen kuuluu 

monia eri vaiheita, kuten vanhempien haastattelu, lapsen käytöksen havain-

nointi eri ympäristöissä sekä kehitystason arviointi (Castrén & Kylliäinen 

2013). Varhaisen diagnosoinnin on todettu olevan hyödyllistä. Autismidiag-

noosi tehdään usein 3–6-vuotiaana, mutta se voidaan tehdä myös kouluiässä. 

(Moilanen ym. 2012.)  

 
3.2 Oireet ja kirjon laajuus 

Autismikirjo on suuri ja sillä olevien henkilöiden tarvitsema tuki vaihtelee hyvin 

paljon henkilöstä toiseen. Kaikilla autismikirjolla olevilla on yhteisiä piirteitä, 

mutta ne voivat ilmetä hyvin eri tavoin. Nämä yhteiset piirteet ovat ICD-10-

diagnoosiluokituksessa (2016) poikkeavuudet sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa ja kommunikoinnissa sekä stereotypiat eli rajoittuneet, toistuvat ja kaa-

vamaiset käyttäytymispiirteet, kiinnostuksen kohteet ja toiminnat. (Moilanen 

ym. 2012.) 
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Poikkeavuudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa liittyvät sanattomaan eli 

non-verbaaliseen viestintään tai erilaisten ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpi-

tämiseen. Vaikeudet sanattomassa viestinnässä voivat ilmetä ongelmina kat-

sekontaktin, kasvojen ilmeiden, vartalon asennon ja eleiden tarkoituksenmu-

kaisessa käytössä. Poikkeavuudet ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämi-

sessä liittyvät kiinnostuksen kohteiden, toimintojen ja tunteiden molemminpuo-

liseen jakamiseen sekä sosioemotionaalisen vastavuoroisuuden puutteeseen. 

Tämä voi ilmetä toisten tunteisiin poikkeavasti tai heikentyneesti reagointina, 

vaikeutena mukauttaa käyttäytymistä sosiaalisen tilanteen mukaan tai sosiaa-

lisen, emotionaalisen ja kommunikatiivisen käyttäytymisen heikkona integraa-

tiona. (ICD-10 2016.) 

 

Eroavaisuudet kommunikoinnissa voivat liittyä verbaaliseen viestintään tai tie-

tynlaisten leikkien puuttumiseen. Verbaaliseen viestintään liittyviä autistisia 

piirteitä ovat puheen tuottamisen puuttuminen kokonaan tai puheen kehityk-

sen viivästyminen, keskustelun aloittamisen ja ylläpidon vaikeus sekä kaava-

mainen ja toistava kielenkäyttö (ekolalia) tai sanojen ja ilmauksien omintakei-

nen käyttö. Viimeinen kommunikaatioon liittyvä kriteeri on spontaanien kuvitte-

luleikkien tai sosiaalisten jäljittelyleikkien puuttuminen. (ICD-10 2016.) 

 

Stereotypiat ilmenevät rutiineina ja niistä poikkeamisen vaikeutena, erityisinä 

kiinnostuksen kohteina sekä kaavamaisina ja toistavina motorisina manee-

reina. Autismiin liittyvät rutiinit näyttäytyvät pakonomaisena tarpeena noudat-

taa tiettyjä ei-tarkoituksenmukaisia päivittäisiä tottumuksia tai rituaaleja. Erityi-

senä kiinnostuksen kohteena pidetään asiaa, joka on poikkeava joko aiheel-

taan tai voimakkuudeltaan ja seikkaperäiseltä luonteeltaan. (ICD-10 2016.) 

Kaavamaiset ja toistavat motoriset maneerit sisältävät niin kutsutun stimmauk-

sen eli itse-stimuloinnin. Se ilmenee esimerkiksi hyppimisenä, käsien räpytte-

lynä tai heijaamisena. (Kerola ym. 2009.) 

 

Näiden pääoireiden lisäksi autismiin liittyy usein myös muita piirteitä ja liitän-

näisdiagnooseja. Yksi näistä piirteistä on tarkkaavuuden ja havainnoinnin eri-

laisuus. Autismikirjon henkilöillä on taipuvaisuutta kiinnittää huomiota yksityis-

kohtiin kokonaisuuksien sijaan. Muita yleisiä piirteitä ovat erilaiset aistipoik-
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keavuudet sekä ADHD oireet. Autismikirjon henkilöistä 30–50 % on kehitys-

vammaisia ja heillä esiintyy muun muassa epilepsiaa enemmän kuin muulla 

väestöllä. (Moilanen ym. 2012.)  

 

Autismikirjo on laaja ja jokaisella kirjon henkilöllä se ilmenee yksilöllisesti. Osa 

autismikirjon henkilöistä elää itsenäisesti ilman tukea tai hyvin vähällä tuella ja 

osa tarvitsee enemmän tukea koko elämän ajan. Se, miten paljon autismikir-

jon häiriö vaikuttaa henkilön toimintakykyyn, vaihtelee myös paljon. Toiminta-

kykyyn sekä henkilön hyvinvointiin ja selviytymiseen voidaan vaikuttaa kuntou-

tuksella ja toimintakykyä tukevalla ympäristöllä. (Autismi- ja Aspergerliitto ry, 

2017b.) 

 
4 AISTITOIMINTOJEN NORMAALI KEHITYS IKÄKAUSITTAIN 

Kranowitzin (2015, 72) mukaan lapsilla on sisäinen tarve saada aistimuksia. 

Tämä tarve ohjaa lasta osallistumaan toimintoihin, jotka kehittävät lapsen ais-

titiedon käsittelyn normaalia kehitystä. Lapsuus ja nuoruus voidaan jakaa ikä-

kausiin kasvun sekä kehityksen rytmin mukaisesti. Ikäkaudet, joiden aikana 

aistien kehitys tapahtuu, ovat vastasyntynyt 0-28 vuorokautta, imeväisikäinen 

0-1 vuotta, varhaisleikki-ikäinen 1-3 vuotta sekä myöhäisleikki-ikäinen 3-7 

vuotta. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 11.) 

 

Ihmisen perusaisteja ovat näkö-, kuulo-, haju-, maku-, tunto- sekä liike- ja ta-

sapainoaisti. Aistien avulla ihminen saa tietoa ympäristöstään. (Sand ym. 

2013, 148.) Ihminen tarvitsee aisteistaan saamaansa tietoa pystyäkseen toi-

mimaan. Ihminen saa aistitietoa jokaisesta liikkeestään, syömisestään sekä 

kosketuksestaan. (Kranowitz 2015, 63.) 

 

Aistiärsyke on aisteja aktivoiva ärsyke, esimerkiksi valo, ääni tai kosketus. Ais-

tinsolut muuntavat aistiärsykkeitä hermoimpulsseiksi, jotta ne pystytään siirtä-

mään keskushermostoon. Aistiärsykkeestä voidaan käyttää myös nimitystä 

aistitieto. Kun aistiärsykkeistä muodostuneet hermoimpulssit saapuvat aivo-

kuoreen, niistä muodostuu aistimuksia. (Ayres 2008, 331; Kranowitz 2015, 

286; Sand ym. 2013, 148–149.) 
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4.1 Näköaisti 

Näköaistimukset tapahtuvat silmän verkkokalvolla, joka sijaitsee silmän taka-

osassa. Ympäristön esineistä heijastuva valo kohdistuu verkkokalvolle, jossa 

muodostuu näköaistin ärsyke eli kuva ympäristöstä. Silmän verkkokalvolta nä-

köaistin ärsykkeet kulkeutuvat impulsseina aivorungon keskuksiin, jotka käsit-

televät näköaistimuksia. Aivojen tehtävänä on muodostaa näistä näköaisti-

muksista subjektiivinen kuva ympäristöstä. (Ayres 2008, 75; Sand ym. 2013, 

167.) Jotta ihminen näkee ympäristönsä merkityksellisenä, on aivojen toimit-

tava kaikilla tasoilla sekä yhdistettävä näköaistiin erilaista aistitietoa. Tämä on 

myös lukutaidon kehittymisen kannalta tärkeää. (Ayres 2008, 75.) 

 

Vastasyntynyt pystyy havaitsemaan äidin kasvot, vaikka näkökyky ei ole vielä 

kovinkaan jäsentynyt. Vastasyntyneen näköaistin kehitys alkaa siitä, että lapsi 

seuraa liikkuvia ihmisiä tai esineitä silmiä liikuttelemalla ja sitten päätä käänte-

lemällä. Imeväisiässä lapsi alkaa tunnistamaan perheenjäseniään, ja ime-

väisikäkauden lopulla lapsi pystyy näkemään etäisyyksiä. (Ayres 2008, 45–48; 

Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 26.) Varhaisleikki-iässä lapsen näköaisti kehittyy 

entistä tarkemmaksi ja lapsi oppii arvioimaan, missä suhteessa hän sijaitsee 

muihin ihmisiin ja esineisiin nähden. Myös lapsen silmä-käsi-yhteystyö kehit-

tyy tarkemmaksi ja lapsi pystyy piirtämään yksinkertaisia kuvia sekä ottamaan 

pallon kiinni. (Kranowitz 2015, 75.) Myöhäisleikki-ikäinen oppii käyttämään eri-

laisia työkaluja, joissa tarvitaan silmä-käsi-yhteistyötä. Näitä työkaluja ovat 

muun muassa veitsi, haarukka, lapio, sakset, kynät, kengännauhat, vetoketju 

sekä napit. (Ayres 2008, 58-59; Kranowitz 2015, 76.) 

 

4.2 Kuuloaisti 

Kuuloaistissa ulkokorvan avulla ympäristöstä tulevat ääniaallot ohjautuvat tä-

rykalvolle ja välikorvaan. Korvan aistinsolut sijaitsevat sisäkorvan simpukassa. 

Ääniaallot muokkautuvat kulkiessaan tärykalvon ja välikorvan kautta sisäkor-

van simpukkaan. Ihmisen puheen kehityksen kannalta kuuloaisti on tärkeä. 

(Sand ym. 2013, 158.) 

 

Jotta ihminen ymmärtäisi kuulemaansa, täytyy kuuloärsykkeiden yhdistyä 

muuhun aistitietoon aivojen eri tasoilla. Esimerkiksi visuaalisia aistiärsykkeitä 
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käsittelevät keskukset sijaitsevat lähellä kuuloärsykkeitä käsitteleviä keskuk-

sia, joten ne vaihtavat tietoa keskenään. Kuuloärsykkeen edetessä aivojen eri 

tasoille ääni selkenee sekä tarkentuu. (Ayres 2008, 76.) 

 

Vastasyntynyt ei vielä ymmärrä kuulemiaan ääniä, mutta reagoi niihin kuiten-

kin. Erilaisiin ääniin reagoiminen on tärkeä osa lapsen puheen kehittymistä. 

(Ayres 2008, 45–48.) Imeväisikäisen kuuloaistin kehittyessä kolmen kuukau-

den iässä lapsi alkaa ääniä kuullessa kääntyä niitä kohti. (Ayres 2008, 49–50; 

Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 26.) 

 

Varhaisleikki-iässä lapsen kuuloaisti kehittyy tarkaksi ja lapsi ymmärtää pu-

hetta paremmin sekä oppii viestimään puheella. Myöhäisleikki-ikäisen kuulo 

on edellisellä ikäkaudella kehittynyt tarkaksi ja lapsi ymmärtää puhetta hyvin. 

Lapsi oppii puhumaan melkein oikeakielisesti myöhäisleikki-ikäkauden lopulla. 

(Ayres 2008, 56; Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 51.) 

 

4.3 Hajuaisti 

Hajuaisti välittää ihmiselle tietoa ympäristön kemiallisista yhdisteistä (Sand 

ym. 2013, 155). Hajuaistin avulla ihminen pystyy esimerkiksi tunnistamaan, 

onko ruoka mahdollisesti syötävää vai pilaantunutta (Ayres 2008, 77). Haju-

aisti poikkeaa muista aisteista siten, että hajuaistimukset kulkeutuvat suoraan 

aivojen limbiseen järjestelmään, kun muut aistimukset kulkeutuvat aivoihin ai-

vorungon reittejä pitkin. Koska hajuaistimukset kulkeutuvat suoraan limbiseen 

järjestelmään, voi erilaisista hajuista syntyä voimakkaita tunteita tai niihin voi 

liittyä muistoja. (Ayres 2008, 77; Sand ym. 2013, 156–157). 

 

Hajuaisti on myös aisti, joka toimii vastasyntyneellä heti syntymän jälkeen. 

Vastasyntynyt oppii erottamaan nopeasti äidinmaidon tuoksun, noin viiden 

päivän ikäisenä. (Storvik-Sydänmaa, ym. 2015, 12.) Ayresin (2008, 48) mu-

kaan lapsen hajuaisti ei kehity eikä tarkennu samalla tavoin kuin näkö- ja kuu-

loaisti lapsen kasvaessa. 
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4.4 Makuaisti 

Makuaistin avulla ihminen varmistaa sekä tutkii, onko suussa oleva materiaali 

syötävää ja voiko aineen mahdollisesti nielaista. Erilaiset maut vaikuttavat sii-

hen pitääkö ihminen syömästään ruoasta. Ihmisellä on viisi perusmakua, jotka 

ovat makea, hapan, karvas, suolainen sekä umami. (Ayres 2008, 76, Sand 

ym. 2013, 157.) Umami on japaninkielinen sana ja tarkoittaa maukasta. Uma-

milla tarkoitetaan aminohappojen makua (Sand ym. 2013, 158). 

 

Ihmisen makuaisti on herkkä reagoimaan karvaisiin makuihin. Tämä suojaa ih-

mistä myrkytyksiltä, koska useimmat myrkyt ovat maultaan karvaita ja ihminen 

yleensä välttää karvaita makuja. Karvaaseen makuun reagoivat makusolut si-

jaitsevat kielen takaosassa, kun taas makeaan reagoivat makusolut sijaitsevat 

kielen etuosassa (Sand ym. 2013, 158). Vastasyntyneen makuaisti toimii heti 

lapsen syntymän jälkeen. Lapsi myös erottaa toisistaan suolaisen, makean, 

happaman sekä karvaan maun. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 12.) 

 

4.5 Tuntoaisti 

Tuntoaistilla ihminen vastaanottaa tuntoärsykkeitä koko ihonsa alueelta aina 

päästä varpaisiin, joten tuntoaisti on laajin ihmisen aisteista. Tuntoaistimuksia, 

jotka aktivoivat tuntoaistireseptoreita, on paljon erilaisia. Näitä aistimuksia ovat 

muun muassa tärinä, paine, liike, lämpötila sekä kipu. Tuntoaistin avulla ihmi-

nen saa tietoa kosketuksesta, erilaisten materiaalien koostumuksesta sekä 

ihokarvojen liikkeestä. (Ayres 2008, 77; Kranowitz 2015, 87–88.) 

 

Tuntoaisti kehittyy ihmiselle jo kohdussa. Kosketus on ihmiselle tärkeää, 

koska se voi vaikuttaa hermoston toiminnan jäsentymiseen. Tämän vuoksi on 

ihmiselle tärkeää saada riittävästi tuntoaistimuksia, jotta hermoston toiminta ei 

joudu epätasapainoon. (Ayres 2008, 78.) 

 

Koskettaessa vastasyntyneen poskea, kääntää lapsi automaattisesti poske-

aan kättä vasten. Tämän toimintareaktion avulla vastasyntynyt löytää ravintoa. 

Hellä kosketus on tärkeä aistituntemus lapsen alkutaipaleella. Imeväisiässä 

lapsi kehittää muun muassa tuntoaistiaan laittamalla esineitä suuhunsa. Var-
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haisleikki-iässä lapsi oppii paikallistamaan missä kosketus tuntuu. Tuntoaisti-

mukset tuovat lapselle tietoa siitä, mistä keho alkaa ja mihin se päättyy. 

(Ayres 2008, 45–55; Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 26.) 

 

Lapsen tuntoaisti on melkein täysin kehittynyt kahdeksanteen ikävuoteen 

mennessä. Lapsi pystyy myöhäisleikki-iän lopulla melkein aina kertomaan tar-

kasti mihin kohtaan kosketaan. Lapsi oppii myös erottelemaan ystävällisen 

kosketuksen sekä vihamielisen kosketuksen toisistaan. (Ayres 2008, 58-59; 

Kranowitz 2015, 76.) 

 
4.6 Tasapaino- ja liikeaisti 

Tasapaino- ja liikeaisti alkaa kehittyä ihmiselle jo 9. raskausviikolla ja alkaa 

toimia 10.–11. raskausviikolla. Raskauden aikana äiti aktivoi sikiön tasapaino- 

ja liikeaistia liikkuessaan. Ihminen saa tasapainoon ja liikkeisiin koskevia ais-

tiärsykkeitä muun muassa niskasta, silmistä sekä kehosta. Tasapaino- ja lii-

keaistin avulla ihminen tietää, onko hän liikkeellä vai paikoillaan sekä ovatko 

esineet liikkuvia vai paikoillaan suhteessa hänen kehoonsa. Tasapaino- ja lii-

keaisti auttaa ihmistä säilyttämään tasapainon. Sisäkorvassa sijaitsee myös 

aistinsoluja, jotka ovat suuressa roolissa tasapainon sekä liikkeiden hallin-

nassa. Sisäkorvan aistinsolut reagoivat painovoimaan sekä pään liikkeeseen.  

(Ayres 2008, 80–81; Sand ym. 2013, 164; Kranowitz 2015, 118.) 

 

Vastasyntynyt pystyy reagoimaan sisäkorvasta aivoihin tuleviin painovoima- ja 

liikeaistimuksiin. Esimerkiksi, jos vastasyntynyttä laskee nopeasti, lapsi suoris-

taa kätensä ja jalkansa ikään kuin tarttuakseen johonkin. Imeväisikäisen nis-

kan sekä silmien hallitsemisen oppiminen auttaa lasta muodostamaan perus-

taa lukemiselle sekä auttaa tasapainon ja kehon liikkeiden hallitsemisen oppi-

misessa. (Ayres 2008,45–50; Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 26.) 

 

Varhaisleikki-ikäinen lapsi liikkuu paljon saadakseen käsityksen siitä, miten 

keho liikkuu sekä miten fyysinen ympäristö hänen ympärillään toimii. Lapsi tut-

kii fyysistä ympäristöä menemällä erilaisiin paikkoihin, esimerkiksi kaappeihin 

sekä laatikoihin. Lapsi tutkii oman kehonsa toimintaa monimuotoisten liikkei-

den avulla. Tällä ikäkaudella lapsen kehon hahmotus paranee. Lapsi pitää toi-
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minnoista, joista tulee paljon aistitietoa kehon eri osista sekä sisäkorvan tasa-

paino reseptoreista. Näitä toimintoja ovat muun muassa painiminen, keinumi-

nen sekä reppuselässä liikkuminen. Myöhäisleikki-ikäinen lapsi tykkää juosta, 

hyppiä, pyöriä, painia sekä kiipeillä, ja kaikki nämä toiminnot kehittävät lapsen 

tasapaino- ja liikeaistia. Tällä ikäkaudella lapsen tasapaino, silmien ja käsien 

yhteistyö kehittyy jatkuvasti. (Ayres 2008, 56-59, Kranowitz 2015, 75-76.) 

 

5 AISTITIEDON KÄSITTELYN ONGELMAT AUTISMIKIRJON HÄIRIÖSSÄ 

Aistitiedon käsittely eli sensorinen integraatio tarkoittaa aivojen prosessia, 

jossa aistitieto jäsentyy ja toiminta muuttuu tarkoituksenmukaisemmaksi 

(Ayres 2008, 29). Ongelmat aistitiedon käsittelyssä voivat ilmetä säätelyn on-

gelmina tai aistitiedon erottelun vaikeutena. Aistitiedon säätelyn ongelmat tar-

koittavat tavallista herkempää tai heikompaa ärsykkeisiin reagointia eli aistiyli- 

tai aliherkkyyttä tai aistihakuisuutta. Aistitiedon erottelun vaikeuksissa ongel-

mana on aistiärsykkeen olennaisten piirteiden tunnistaminen tai erottaminen 

toisesta ärsykkeestä. (Puustjärvi & Kippola-Pääkkönen 2016.) Ongelma ei siis 

ole aistien toiminnassa vaan aisteista saadun informaation prosessoinnissa ja 

käsittelyssä (Sanz-Cervera ym. 2015, 2).  

 

Käsittelyn vaikeudet voivat ilmetä minkä tahansa aistijärjestelmän alueella tai 

aistitiedon yhdistämisessä. Aistitiedon käsittelyn vaikeudet liittyvät moniin ke-

hityshäiriöihin, kuten autismikirjon häiriöihin, ADHD:hen ja kielellisiin erityisvai-

keuksiin. (Posar & Visconti 2017, 3.) Käsittelyn vaikeuksia voi ilmetä myös il-

man muuta kehityshäiriötä. Tällöin puhutaan aistitiedon käsittelyn eli sensori-

sen integraation häiriöistä. (Tavassoli ym. 2018, 4.)  

 
5.1 Yleisyys ja piirteet 

Autismikirjon häiriöihin liittyy usein aistitiedon käsittelyn ongelmia. Tutkimusten 

mukaan jopa 90 %:lla autismikirjolla olevista lapsista on jonkinlaisia aistitiedon 

käsittelyn ongelmia. Ne vaikuttavat henkilön päivittäiseen elämään ja tämän 

vuoksi niiden ymmärtäminen on tärkeää. (Tomchek 2014, 2; Posar & Visconti 

2017, 3.) Aistitiedon käsittelyn ongelmat eivät ole tällä hetkellä osa diagnosti-

sia kriteereitä, mutta ne huomioidaan diagnoosia tehdessä (Attwood 2012, 

266). 
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Aistikokemukset voivat olla autismikirjon henkilölle epämukavia ja aiheuttaa 

jopa kipua. Tämä voi ilmetä ahdistuksena tai niin sanottuna haastavana käy-

töksenä. Toisaalta aistimukset voivat myös olla miellyttäviä ja johtaa toistu-

vaan liikkeeseen/toimintaan (stimmaus). (Posar & Visconti 2017, 7.) Liian pit-

kään jatkuva tai liian voimakas aistikuormitus johtaa aistiylikuormitukseen. 

Tämä voi ilmetä ahdistuneisuutena, vetäytyneisyytenä tai tilanteesta poispyrki-

misenä esimerkiksi hiljaisempaan tilaan. (Autismi- ja Aspergerliitto ry 2017b, 

17.)  

 

Aistijärjestelmän herkkyys voi vaihtua nopeasti, yhtenä hetkenä se voi olla yli-

herkkä ja seuraavana aliherkkä (Attwood 2012, 265). Vaihtelua tapahtuu myös 

koko elämän ajan ja sitä voi esiintyä useamman eri aistijärjestelmän alueella 

(Autismi- ja Aspergerliitto ry 2017b, 4; Posar & Visconti, 2017, 2). Väsymys ja 

stressi lisäävät aistien herkkyyttä (Autismi- ja Aspergerliitto ry 2017a). 

 

Aistien herkkyyden on todettu vaihtelevan eri ympäristöissä. Tutkimuksessa 

esimerkiksi tuntoherkkyydet olivat kotiympäristössä paremmin siedettyjä kuin 

koulussa. Syynä tähän on, että kouluympäristössä on enemmän ennakoimat-

tomia tuntoaistimuksia ja muita kuormittavia aistimuksia, kuten kovat äänet ja 

kosketus, kuin kotona. (Fernández-Andrés, ym. 2015, 9.) Aistiherkkyydet ovat 

usein voimakkaimmillaan varhaislapsuudessa ja heikentyvät nuoruusiässä vä-

hitellen. Joillakin autismikirjolaisilla aistitiedon käsittelyn ongelmat jatkuvat 

koko elämän ajan. (Attwood 2012, 266.)  

 

5.2 Aistitiedon käsittelyn ongelmat eri aisteissa 

Aistiyliherkkyys tarkoittaa, että henkilö tuntee ympäristöstään tai omasta ke-

hostaan tulevat normaalit aistimukset voimakkaina. Aistin aliherkkyys tarkoit-

taa, että henkilö ei huomaa tiettyjä aistimuksia ympäristössään tai omassa ke-

hossaan. Aistihakuisuus tarkoittaa, että henkilö ei saa tarpeekseen jostain ais-

timuksesta, joko koska se tuntuu hyvältä tai koska hänen aivonsa eivät rekis-

teröi aistimusta ja tarvitsevat lisää tietoa. (Garland 2014, 47-48.) 

 
5.2.1 Näkö 

Näköaistin yliherkkyys voi saada kirkkaan valon tuntumaan lähes sokaisevalta 

tai tiettyjen värien liian voimakkailta. Visuaaliset yksityiskohdat ja symmetria 
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voivat myös tuottaa autismikirjon henkilölle mielihyvää. (Attwood 2012, 277–

279.) Myös tietynlaiset kuvat voivat tuntua jopa kivuliaan intensiivisiltä (Sanz-

Cervera ym. 2015, 2). 

 

Aliherkkyydessä lapsella voi olla esimerkiksi vaikeuksia seurata kirjoitettuja 

ohjeita tai hän ei huomaa, kun jonkin asian tekeminen jää häneltä kesken 

(Garland 2014, 49). Tähän aistiin liittyvä aistihakuisuus voi ilmetä esimerkiksi 

mielenkiintona kirkkaita valoja kohtaan tai pyörivien asioiden kuten pyykinpe-

sukoneen tai pyörien tuijottamisena (Posar & Visconti 2017, 3). Henkilö voi 

myös räpsytellä valoja tai heilutella tavaroita silmiensä edessä (Kerola ym. 

2009) tai lukea koko ajan tai piirrellä koulutuntien aikana (Garland 2014, 48). 

 
5.2.2 Kuulo 

Aistiyliherkkyys kuulossa voi ilmetä epätavallisen voimakkaina reaktioina ko-

viin tai yllättäviin ääniin, tietyntaajuisten äänien sietämättömyytenä (esimer-

kiksi pölynimuri tai hiustenkuivaaja) tai monien yhtäaikaisten äänten (esimer-

kiksi ostoskeskusten tai koulunkäytävien) välttelynä. Kuuloltaan yliherkkä 

saattaa peittää korvansa ääneltä, poistua sen ulottuvilta tai vältellä tilanteita, 

joissa ääni kuuluu. (Attwood 2012, 265–270.)  

 

Toisaalta, jos kuuloaisti on aliherkkä, henkilö ei välttämättä reagoi tietynlaisiin 

ääniin tai puheeseen, esimerkiksi omaan nimeensä (Tomchek ym. 2014, 7). 

Aliherkkyydessä henkilöllä voi myös olla vaikeuksia suullisten ohjeiden seu-

raamisessa. Hän voi myös kolistella tavaroita, paukutella ovia tai pitää itse ko-

vaa ääntä. Aistihakuisuus voi ilmetä esimerkiksi haluna kuunnella musiikkia tai 

pitää televisiota päällä koko ajan. Aistihakuinen henkilö voi myös laulaa, hy-

räillä tai vihellellä paljon tyydyttääkseen tarpeensa kuuloaistimuksille. (Garland 

2014, 48-49.) 

 

Tutkimuksessa autismikirjon lasten oli vaikea tottua erilaisiin ääniin, vaikka ne 

olivat toistuvia tai odotettuja (Fernández-Andrés ym. 2015, 9). Taustaäänet, 

joihin ihmiset usein tottuvat huomaamattaan (ilmastoinnin tai jääkaapin äänet, 

taustalla soiva radio), aiheuttavat osalle autismikirjon henkilöistä vaikeuksia 

keskittyä ja toimia (Tomchek ym. 2014, 7). 
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5.2.3 Haju 

Ruoan haju voi johtaa tiettyjen ruoka-aineiden tai ruokien välttelyyn ja hajuve-

sien tai puhdistusaineiden hajut voivat aiheuttaa henkilölle pahoinvointia (Att-

wood 2012, 265). Osa ruoista, jotka ovat tyypillisesti osa lapsen ruokavaliota, 

voivat olla hajuaistiltaan yliherkälle sietämättömiä (Tomchek ym. 2014, 7). 

Myös monen hajun yhtäaikainen haistaminen voi olla epämiellyttävää (Em-

mons & Anderson 2005, 124). 

 

Aliherkkyys tässä aistissa voi ilmetä huonona ruokahaluna ruoan laimean 

tuoksun vuoksi. Hajuaistin aistihakuisuus voi ilmetä ei-syötävien asioiden ku-

ten tekstiilien haisteluna. (Garland 2014, 49; Posar & Visconti, 2017, 3). Aisti-

hakuinen voi myös etsiä voimakkaita hajuja ja haistella niitä (Kerola ym. 

2009).  

 
5.2.4 Maku 

Tietyt maut, koostumukset tai ruoan lämpötila tuottavat epämiellyttäviä aistiko-

kemuksia makuaistiltaan yliherkälle (Tomchek ym. 2014, 7). Makuaistin yli-

herkkyys voi ilmetä happamien ja voimakkaiden sekä uusien makujen vältte-

lynä (Autismi- ja Aspergerliitto ry 2017b, 4). Yliherkkyys voi johtaa rajoittunee-

seen ruokavalioon, jossa lapsi tai nuori kieltäytyy syömästä itselleen epämiel-

lyttäviä ruokia ja tukeutuu jo turvallisiksi luokiteltuihin makuihin (Posar & Vis-

canti 2014, 3). Autismikirjon lapsella voi olla esimerkiksi vain muutama ruoka-

aine, joita hän suostuu syömään. Valikoivaan ruokavalioon voi vaikuttaa ma-

kuaistin yliherkkyyden lisäksi myös hajuaistin yliherkkyys. (Kerola ym. 2009.) 

 

Toisaalta, jos makuaisti on aliherkkä, henkilö voi syödä hyvinkin mausteisia 

ruokia ongelmitta tai laittaa suuhunsa mitä vain (Kerola ym. 2009). Aliherkkyys 

voi ilmetä myös vastahakoisuutena syödä ruokaa, koska se ei maistu miltään 

tai maku on laimea. Aistihakuisuudessa henkilö haluaa syödä jatkuvasti sa-

maa ruokaa sen tuottaman hyvän aistikokemuksen takia. (Garland 2014, 48-

49, 96.) Aistihakuinen voi myös maistella ja pureskella kaikkea, myös ei syötä-

viä asioita (Reebye & Stalker 2007, 63). 

 

 



19 

5.2.5 Tunto 

Tuntoaistiltaan yliherkälle henkilölle tietyntyyppiset kosketukset, tietyn voimak-

kuudelliset kosketukset tai jonkun tietyn kehon kohdan kosketus tuntuu epä-

miellyttävältä. Kosketukselle herkimmät kehon kohdat ovat usein pää, käsivar-

sien yläosat ja kämmenet. Tuntoaistimusten aiheuttaman epämiellyttävyyden 

tai jopa kivun vuoksi henkilö välttelee kosketusta tai esimerkiksi tietynlaisia 

vaatteita tai hiustenleikkuuta. (Attwood 2012, 271–273.)  

 

Tuntoaistin aliherkkyys voi ilmetä esimerkiksi siten, että lapsi ei huomaa kä-

sien tai kasvojen olevan likaiset tai vaatteiden jääneen mutkalle päälle laitetta-

essa (Tomchek ym. 2014, 7). Tuntoaistiin liittyy myös kivun ja lämpötilan aisti-

minen. Henkilöllä voi olla korkea kipukynnys tai hän ei huomaa satuttaneensa 

itsensä. Ongelmat lämpötilan aistimisessa voivat ilmetä kylmälläkin säällä t-

paitaan pukeutumisena tai lämpimän sään sietämättömyytenä. (Attwood 2012, 

280–281.) Aistihakuinen lapsi etsii tuntoaistimuksia koskettelemalla erilaisia 

materiaaleja. Hän voi pitää esimerkiksi karkealla matolla ryömimisestä tai sor-

mella samettiin piirtämisestä. (Reebye & Stalker 2007, 62-63.) 

 
5.2.6 Tasapaino- ja liikeaisti 

Tasapaino- ja liikeaistimusten yli- tai aliherkkyys voi ilmetä esimerkiksi ahdis-

tuneisuutena tilanteissa, joissa jalat eivät koske maahan tai ongelmina no-

peissa suunnanmuutoksissa, esimerkiksi pallopeleissä (Attwood 2012, 279–

280). Huono tasapaino on merkki tasapaino- ja liikeaistin aliherkkyydestä (Po-

sar & Visconti 2017, 3).  

 

Varpaillaan käveleminen ja edestakaiset keinumisliikkeet voivat kertoa tasa-

paino- ja liikeaistin yli- tai aliherkkyydestä. Myös kömpelyyteen voi olla syynä 

tämän aistin aliherkkyys. (Posar & Visconti 2017, 3.) Tasapaino- ja liikeaisti-

musten herkkyys voi ilmetä lapsella hallitsemattomana ja kömpelönä liikkumi-

sena, haluna pötkötellä lattialla sekä istuessa pään nojaamisena käsiinsä. Se 

voi myös ilmetä lapsella epävarmuutena painovoimasta sekä herkästi reagoi-

misesta asennonmuutoksiin. (Kerola ym. 2009, 100; Kranowitz 2015, 120-

121.) 
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6 KEINOJA AISTIHERKÄN LAPSEN TUKEMISEEN 

 

Aistiherkkyydet tuovat jokapäiväiseen elämään erilaisia haasteita. Lapsen tu-

kemiseen ei ole yhtä oikeaa keinoa, vaan näitä keinoja on monenlaisia ja jo-

kaiselle perheelle sopivimmat löytyvät kokeilemalla. (Garland 2014, 46-51.) 

Aistiherkkyyksien hoitomuotona käytetään yleensä toimintaterapiaa, jonka 

avulla lapsi kehittää hermostonsa toimintaa. Toimintaterapian lisäksi perhe voi 

kotona järjestää lapselle aistikokemuksia, jotka vahvistavat lapsen hermoston 

toimintaa sekä kehitystä. (Kranowitz 2015, 161, 197.)  

 
6.1 Ennakointi 

Aistiherkän lapsen kanssa on hyvä opetella ennakoimaan reaktioita sekä tun-

nistamaan tilanteita, joissa aistiärsykkeitä on liikaa. Näitä tilanteita voivat olla 

esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat tai tapahtumat, joissa on paljon ihmisiä ja me-

lua. Näissä tilanteissa lapsen siirtäminen tilanteesta pois auttaa lasta ylikuor-

mittumasta sekä menettämästä itsehillintäänsä. (Kranowitz 2015, 238.) 

 

Lapsen kanssa voi kehitellä keinoja, joiden avulla lapsen on helpompi käsitellä 

tunteitaan ennen kuin tunteet ylikuormittuvat. Esimerkiksi lapsen kanssa voi 

valmistautua illalla seuraavaan päivään, jotta lapsi ei koe, että häntä hopute-

taan aamulla. Lapsen vahvojen reaktioiden käsittelyyn voi opetalla rauhoitta-

via toimintatapoja. Näitä voivat olla esimerkiksi kylpy, rauhallinen mielikuva-

harjoitus tai tarinankerronta. Jos lapsi reagoi hitaasti aistiärsykkeisiin, tulee 

lapselle antaa enemmän aikaa. (Kranowitz 2015, 238.) 

 

6.2 Esteetön viestintä 

Esteettömällä viestinnällä tarkoitetaan viestintää, jossa viestintään käytetään 

muutakin kuin vain puhetta. Esteettömässä viestinnässä käytetään puhetta tu-

kevia ja korvaavia kommunikointimuotoja. Näitä ovat esimerkiksi kuvakorttien, 

elekielen tai pikapiirtämisen käyttö. Esteettömän viestinnän tarkoituksena on 

luoda keinoja ilmaista itseään sekä tukea vuorovaikutuksen kehitystä. (Aivo-

liitto 2019a.) 
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Esteettömässä viestinnässä kuvia käytetään arjen toimintojen rytmittämiseen 

sekä selkiyttämiseen. Näitä arjen toimintoja ovat esimerkiksi pukeutuminen, 

syöminen ja päivänkulku. Kuvakortteja voidaan myös käyttää erilaisten valin-

tojen tekemiseen. (Kerola ym. 2009, 70; Aivoliitto 2019b.) 

 

Pikapiirtämisessä kommunikointi tapahtuu nimenmukaisesti piirtämisen 

kautta. Lapselta voi esimerkiksi kysyä hänen mielipidettään piirtämällä kaksi 

vaihtoehtoa, joiden väliltä hän voi valita. Pikapiirtämiseen tarvitsee vain jonkun 

mihin piirtää ja piirtovälineen, esimerkiksi pieni vihko ja kynä, jotka kulkevat 

mukana. (Kerola ym. 2009, 77.) 

 

6.3 Stimmaus 

Aistien ylikuormittumisen välttämisessä stimmaus on yksi apuväline autismikir-

jon henkilölle (Autismi- ja Aspergerliitto ry 2017b). Stimmauksella tarkoitetaan 

käyttäytymistä, jolla haetaan aistimuksia (Kerola ym. 2009). Sen avulla autis-

mikirjon henkilö säätelee aistikuormitusta ja se voi auttaa rauhoittumaan tai 

kestämään aistien kuormittumista. Tätä käyttäytymistä ei tulisi rajoittaa, jos se 

ei ole aivan välttämätöntä. (Autismi- ja Aspergerliitto ry 2017b.)  

 

Lapselle voi olla hyötyä niin sanotusta ”aistimuskassista”. Se on jonkinlainen 

kassi tai kori, joka kulkee lapsen mukana paikasta toiseen, ja johon hän voi 

turvautua, kun ympäristön aistiärsykkeitä on liikaa tai hänen tarvitsee rauhoit-

tua. Kassissa on erilaisia tavaroita, joiden avulla lapsi voi stimmata. Kassin si-

sältö riippuu lapsen stimmaustavoista, mutta siinä voi esimerkiksi olla jotain, 

jota voi puristella; rasvaa, jossa on lasta rauhoittava haju; jalanjäljet, jotka lai-

tetaan maahan ja niiden päällä voi hyppiä; tai piirtämistarvikkeet. (Emmons & 

Anderson 2005, 126.) Stimmaukseen on kehitetty myös erilaisia apuväli-

neitä/leluja, esimerkiksi purukorut (Reebye & Stalker 2007, 65). 

 

6.4 Ympäristö 

Ympäristön strukturointi eli jäsentely tukee lapsen oppimista sekä ympäristön 

ja oman toimintansa hallintaa. Strukturoinnilla tarkoitetaan ympäristön selkeyt-

tämistä kuvien, tekstien, värikoodien, alueiden rajaamisen ja muiden merkkien 

avulla. (Autismi- ja Aspergerliitto ry 2017a.) Järjestelmällinen ympäristö auttaa 
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edistämään aivotoiminnan jäsentyneisyyttä sekä tasapainoa aistitiedonkäsitte-

lynhäiriöitä omaavilla lapsilla. Järjestyksellä voidaan tarkoittaa aikaa, jolloin 

erilaisilla toiminnoilla on oma aikansa. Järjestyksellä voidaan myös tarkoittaa 

paikkaa, jolloin tavaroilla on omat paikkansa ja ne ovat paikoillaan. Lapsella, 

jolla esiintyy aistitiedonkäsittelynhäiriöitä, on hyvä opetella itsekuria, koska se 

ei välttämättä kehity itsestään. Hyvän järjestyksen ylläpitäminen sekä aikatau-

luista huolehtiminen on hyvä tapa harjoittaa itsekuria sekä itsehallintaa. (Ayres 

2008, 247-252.) 

 

Ympäristössä tulisi olla tarpeeksi paljon aisteja stimuloivia asioita ja mahdolli-

suuksia kokeilla uusia asioita. Toisaalta liian monta vaihtoehtoa voi tuntua lap-

sesta hämmentävältä tai ylikuormittavalta. Kaikkia ympäristöjä, joissa lapsi 

viettää aikaa ei pysty muokkaamaan aistiherkkyyksiin täydellisesti sopiviksi, 

mutta pienistäkin muutoksista voi olla paljon hyötyä. (Emmons & Anderson 

2005, 123.) 

 

 
6.5 Näkö 

Aurinkolasit liian kirkkaan valon poissulkemiseksi ovat hyvä keino aistikuormi-

tuksen vähentämiseksi näköaistin yliherkkyydessä. Ympäristön suunnittelussa 

voi olla hyötyä hillityistä väreistä ja kiiltävien pintojen vähyydestä. (Kerola, ym. 

2009.) Myös valaistukseen on hyvä kiinnittää huomiota, sillä liian kirkkaat valot 

voivat tehdä tilasta näköaistiltaan yliherkälle epämiellyttävän (Emmons & An-

derson 2005, 124). 

 

Jos lapsi on näköaistiltaan aliherkkä, kirkkaat värit voivat tehdä ympäristöstä 

hänelle sopivamman (Emmons & Anderson 2005, 124). Työskentelytilassa 

olisi hyvä olla paljon katsottavaa, esimerkiksi valoja ja varjoja (Kerola, ym. 

2009, 104). Myös aistihakuinen henkilö voi hyötyä värien käytöstä ympäristös-

sään. Hänen tarvettaan näköaistimuksille voivat täyttää optisten illuusioiden 

katsominen tai tehtävät, joissa on tarkoitus löytää jotain kuvasta. (Reebye & 

Stalker 2007, 56; Kerola ym. 2009.) 
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6.6 Kuulo 

Kuuloltaan yliherkkä voi hyötyä kuulosuojainten käytöstä meluisissa ympäris-

töissä. (Kerola ym. 2009.) Ympäristön suunnitteluun olisi hyvä kiinnittää huo-

miota. Kuuloltaan yliherkälle voivat sopia esimerkiksi tilat, joissa on paksut 

matot ja erilaisia tekstiilejä vähentämässä kaikumista. Kuuloaistin ylikuormittu-

mista voidaan vähentää ikkunoiden sulkemisella, jos ulkoa tulevat äänet ai-

heuttavat kuormittumista tai lapsi voidaan siirtää toiseen tilaan, jossa kuuloär-

sykkeitä on vähemmän. Myös oman puheäänen säätely auttaa vähentämään 

kuormittumista, esimerkiksi kuiskaaminen voi auttaa lasta rauhoittumaan. 

(Ayres 2008, 255-256; Kerola ym. 2009, 104-105.) 

 

Jos lapsi hakee kuuloaistimuksia, on hänelle hyvä tarjota paljon erilaisia ää-

niä, esimerkiksi erilaisten soittimien avulla (Ayres 2008, 255-256). Nopeatem-

poinen ja kovaääninen musiikki voi myös auttaa lasta olemaan tarkkaavai-

sempi (Emmons & Anderson 2005, 124). Kuuloaistiltaan aliherkkä voi hyötyä 

siitä, että hänelle annetut ohjeet eivät ole vain suullisia. Myös huulilta lukemi-

sen opettelu voi tukea kuuloa. (Garland 2014, 58-59.) Jos lapsi pitää kovaa 

ääntä, paukuttelee ovia tai kolistelee tavaroita, on hänen kanssaan hyvä sopia 

jokin tietty paikka ja aika, jolloin hän saa pitää ääntä, esimerkiksi rummuttami-

nen autotallissa tai lasiastioiden vieminen lasinkeräykseen (Kerola, ym. 2009, 

105). 

 
6.7 Haju 

Hajuaistiltaan yliherkän ympäristössä tulisi välttää voimakastuoksuisia saippu-

oita, pesuaineita ja hajuvesiä. Myös tilojen tuulettamisesta usein voi olla hyö-

tyä. Hajuaistiltaan yliherkkä voi sietää viileitä ruokia paremmin kuin kuumia nii-

den laimeamman hajun vuoksi. Erilaisia hajuja voi opetella sietämään pelin 

avulla, aloittamalla miedoista ja siirtymällä pikkuhiljaa voimakkaampiin. (Ke-

rola ym. 2009, 105-106.) Hajujen voimakkuuden lisäksi tulisi kiinnittää huo-

miota samanaikaisten hajujen lukumäärään. Monen hajun yhtäaikainen hais-

taminen voi olla hajuaistiltaan yliherkälle ylikuormittavaa. (Emmons & Ander-

son 2005, 124.) Jos lapsella on hajuaistin yliherkkyyttä voi hän hyötyä kangas-

lappusta tai pienestä purkista, jossa on lapselle mieluinen haju (esim. suklaa 

tai piparminttu) jota hän voi haistella epämiellyttävän hajun kohdatessaan 

(Reebye & Stalker 2007, 64). 
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Hajuille aliherkän lapsen kanssa on hyvä käydä läpi mitkä ovat vaarallisia ha-

juja, esimerkiksi palava ruoka sekä savun haju. Lapsen kanssa voi myös 

käydä läpi mitkä hajut ovat muille epämiellyttäviä, esimerkiksi likaiset sukat, 

pierut ja mädäntyvä ruoka. Hajujen tunnistamisleikit voimakkailla hajuilla, esi-

merkiksi sitruuna, piparminttu tai juurileikattu ruoho, voivat olla aliherkälle so-

pivia. (Reebye & Stalker 2007, 64-65.) Aistihakuisen lapsen kanssa on hyvä 

sopia mitä saa haistella ja mitä ei, esimerkiksi roskien tai ihmisten haistelu. 

Myös tietyn ajan ja paikan sopiminen haistelulle voi vähentää ei toivottuja 

haistelutapoja. (Kerola ym. 2009, 106.) 

 
6.8 Maku 

Jos lapsella on ylireagoiva makuaisti, on hyvä välttää happamia sekä karvaita 

makuja. Erilaisiin ruokiin totutteleminen tulisi aloittaa miedoilla ruoilla ja niiden 

sekaan voi hiljalleen alkaa lisätä muita makuja. Mietoja ruokia ovat esimerkiksi 

makaroni, peruna sekä riisi. (Kerola ym. 2009, 106.) Hampaiden pesussa 

hammastahnan maku voi olla liian voimakas lapselle tai tahnan koostumus 

epämiellyttävä. Tällöin voi kokeilla eri merkkisiä hammastahnoja sopivan vaih-

toehdon löytymiseksi. (Emmons & Anderson 2005, 128-129.) 

 

Jos lapsella on alireagoiva makuaisti voi makuihin totuttelemista aloittaa voi-

makkaista mauista, esimerkiksi haistelemalla sekä maistelemalla erilaisia hap-

pamia tai mausteisia ruokia ja nimeämällä niitä. (Kerola ym. 2009, 106.) Lap-

sen tarvetta pureskella asioita kuten sormia tai vaatteita voi suunnata esimer-

kiksi pureskeltaviin muovileluihin. Ruokailutilanteissa lapselle voi tarjota ruoka-

lajeja, jotka ovat esimerkiksi rapeita tai sitkeitä. (Reebye & Stalker 2007, 65.) 

 
6.9 Tuntoaisti 

Tuntoaistiltaan yliherkkä voi hyötyä hanskojen käytöstä, jos hänen tarvitsee 

jostain syystä koskea jotain itselleen epämiellyttävää. Jos lapsi kieltäytyy ha-

lauksista sekä silittelystä, johtuu se siitä, ettei lapsen hermosto koe kyseisiä 

aistituntemuksia miellyttäviksi. Tästä lapsen tavasta reagoida halauksiin ja si-

littelyyn on hyvä kertoa sukulaisille ja läheisille, jotta he ymmärtävät lapsen 

reagointia kosketukseen paremmin. (Ayres 2008, 253.) 

 



25 

Vaatteiden laput ja saumat voivat tuntua epämiellyttävältä tuntoaistiltaan yli-

herkälle. Lappujen poisleikkaaminen ja saumattomien vaatteiden suosiminen 

auttavat tässä. (Emmons & Anderson 2005, 128.) Lapselle voi olla helpompaa 

käyttää sukkia nurinpäin käännettynä tai käyttää pelkästään lyhyt- tai pitkähi-

haisia paitoja (Reebye & Stalker 2007, 61). Peseytymisessä lasta voi auttaa 

se, että hän saa tehdä itse mahdollisimman paljon. Myös itsensä näkeminen 

peilistä, kun joku muu esimerkiksi pesee hänen hiuksiaan voi auttaa, koska 

silloin hän pystyy paremmin ennakoimaan tulevan kosketuksen ja varautu-

maan siihen. (Emmons & Anderson 2005, 127.) 

 

Tuntoaistiltaan aliherkälle tulisi tarjota paljon kosketuksia, esimerkiksi kutitte-

lua, hieromista ja harjausta. Kylmät ja lämpimät suihkut auttavat opettamaan 

eroa kylmän ja kuuman välillä. (Kerola 2009, 108.) Aistihakuiselle olisi hyvä 

tarjota erilaisia materiaaleja, joita kosketella (Reebye & Stalker 2007, 62-63). 

Painopeitto voi auttaa lasta rauhoittumaan esimerkiksi nukkumaan mentäessä 

(Emmons & Anderson 2005, 130). 

 
6.10 Tasapaino- ja liikeaisti 

Liike- ja tasapainoaistin ongelmia voidaan kehittää tukemalla ja tarjoamalla 

lapselle erilaisia liikunnallisia toimintoja. Näitä voivat olla muun muassa keinu-

minen, ratsastus, uiminen, mäen laskeminen, hiihtäminen, luistelu, retkeily ja 

lumileikit. Tarvittaessa liikuntatoimintaa voi muuttaa yksinkertaisemmaksi, jotta 

lapsi saa onnistumisen kokemuksia liikkumisesta ja riittävästi aistituntemuksia. 

Jos lapsi ei halua ryhtyä liikunnalliseen toimintaan, hänen tulisi antaa itse löy-

tää toimintaa, joka tuottaa hänelle iloa. (Ayres 2008, 254-255.) 

 

Kotona lapsi voi istua pienen jumppapallon päällä kehittääkseen tasapaino-

aan. Lapsen tulisi antaa tehdä asioita parhaaksi näkemässään asennossa, 

esimerkiksi seisoa läksyjä tehdessä tai maata lattialla televisiota katsellessa. 

(Reebye & Stalker 2007, 68.)  

 
7 HYVÄN TIETOLEHTISEN KRITEERIT 

Hyvälle terveysmateriaalille on laadittu kriteerit, joista aineiston kannalta mer-

kityksellisten tulisi valmiin tuotteen täyttää. Terveysmateriaalille on laadittu 7 
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standardia, jotka on avattu 35 kriteeriin, kuten liite 1 havainnollistaa. Osa stan-

dardeista ja kriteereistä liittyy terveyden edistämisen näkökulmiin ja osa mate-

riaalin kohderyhmälle sopivuuteen. (Rouvinen-Wilenius, 2014.) Kehittä-

mämme tuotteen kannalta merkityksellisiä standardeja on kolme. Aineistolla 

on selkeä ja konkreettinen terveys-/hyvinvointitavoite, se palvelee käyttäjäryh-

män tarpeita ja herättää mielenkiinnon ja luottamusta sekä luo hyvän tunnel-

man. 

 

Torkkolan ym. (2002) mukaan tietolehtinen antaa ohjausta sekä neuvontaa. 

Hyvin tehty tietolehtinen palvelee niin toimeksiantajaa kuin kohderyhmää. Tie-

tolehtistä kirjoittaessa on hyvä ottaa huomioon, kenelle tietolehtinen kirjoite-

taan eli tietolehtisen kohderyhmä. Ulkoasuun ja tekstin sisältöön vaikuttaa 

mille kohderyhmälle tietolehtinen tehdään. Tietolehtisemme kohderyhmänä on 

perheet ja lapset, joten tekstiä olisi hyvä jakaa pienempiin osiin sekä elävöit-

tää kuvituksella tai kuvioilla. Myös ulkoasun tulisi olla selkeä sekä tukea tiedon 

sisäistämistä. (Torkkola ym. 2002, 35-37.) 

 
8 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa selkeä ja ymmärrettävä tietolehtinen 

autismikirjon lasten aistiherkkyyksistä lapselle ja lapsen perheelle. Opinnäyte-

työn tavoitteena oli antaa perheille ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa aisti-

herkkyyksistä sekä keinoja niiden kanssa elämiseen ja näin parantaa perhei-

den hyvinvointia. 

 
9 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö eli tuotamme tuotekehitys-

prosessin avulla tietolehtisen autismikirjon häiriöihin liittyvistä aistiherkkyyk-

sistä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotetaan jokin konkreettinen tuote, 

esimerkiksi kirja, tietopaketti, portfolio tai tapahtuma. Toiminnallisessa opin-

näytetyössä ainoana tarkoituksena ei ole pelkkä tuotteen tekeminen vaan 

siinä tulee pystyä osoittamaan ammatillisen teoreettisen tiedon käytäntöön yh-

distämisen osaaminen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 41-42, 51-52.) Menetelmäl-

lisenä lähestymistapana käytämme tuotekehitysprosessia. Tuotekehityspro-

sessi voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen. Nämä viisi vaihetta ovat ongelman 
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tai kehittämistarpeen tunnistaminen, ideointi vaihe, luonnosteluvaihe, kehitte-

lyvaihe sekä viimeistelyvaihe. (Jämsä & Manninen 2000, 13, 28.) 

 

9.1 Ongelman tai kehitystarpeen tunnistaminen 

Tuotekehitysprosessi alkaa ongelman tai kehitystarpeen tunnistamisella. 

(Jämsä & Manninen 2000, 28). Ensimmäisessä vaiheessa eli kehittämistar-

peen tunnistamisvaiheessa pohdimme Itä-Savon Puatti ry:n puheenjohtajan 

sekä sihteerin kanssa sitä, kuinka voisimme hyödyntää ehdottamaamme opin-

näytetyön aihetta heidän toiminnassaan. Ehdotimme opinnäytetyömme ai-

hetta, koska aihe kiinnosti meitä molempia ja halusimme perehtyä aiheeseen 

paremmin. Keskustellessamme aiheesta sekä minkä tyyppinen opinnäyte-

työmme olisi, nousi Puatti ry:ltä esille, että he tarvitsisivat aistiherkkyyksiin liit-

tyvän tietolehtisen. Tämän keskustelun perusteella päädyimme tekemään tie-

tolehtisen autismikirjoon liittyvistä aistiherkkyyksistä. 
 
9.2 Ideointivaihe 

Jämsän ja Mannisen (2000, 35) mukaan ideointivaihe alkaa, kun ensimmäisen 

vaiheen ongelma tai kehittämistarve on tunnistettu. Ideointivaiheessa voidaan 

hyödyntää erilaisia luovan ongelmanratkaisun menetelmiä (Jämsä & Manni-

nen 2000, 85). 

 

Ideointivaiheessa tapasimme toimeksiantajan kanssa uudelleen ja keskuste-

limme tietolehtisen tarkemmasta sisällöstä sekä ulkoasusta. Sovimme ideointi-

palaverissa, että tietolehtinen on pituudeltaan maksimissaan 10 sivua ja sen 

koko on A5. Suunnittelimme, että teemme tietolehtisen sähköiseen muotoon. 

Sähköisestä muodosta toimeksiantaja saa tulostettua aina tarvittavan määrän. 

Tietolehtisen sisällöstä sovimme, että siihen tulee pieni johdanto autismikirjon 

häiriöstä, aistiherkkyyksistä sekä tietoa miten eri aistien yli- ja aliherkkyydet il-

menevät ja keinoja niiden kanssa elämiseen. Tietolehtisen sisältöä on rajattu 

käsittämään vain autismikirjon häiriöön liittyviin aistiherkkyyksiin ja kotona teh-

täviin arkielämää helpottaviin keinoihin. Palaverissa sovimme myös, että tieto-

lehtisessä voisi myös käyttää piirroskuvia elävöittämään tekstiä. 
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Tietolehtisen kohderyhmänä ovat perheet, joissa on aistiherkkyyksiä ja jotka 

ovat Itä-Savon Puatti ry:n jäseniä. Palaverissa sovimme, että tietolehtisen ul-

koasu olisi pelkistetty ja siihen olisi tarkoitus laittaa Itä-Savon Puatti ry:n logo. 

Myös Itä-Savon Puatti ry:n yhteystiedot sekä heidän hyviksi kokemiaan kirjoja 

ja tietolähteitä listattaisiin tietolehtiseen. Sovimme myös, että laittaisimme tie-

tolehtiseen Itä-Savon Puatti ry:n internetsivujen osoitteen. Yhteystiedot on 

hyvä lisätä, jotta lukija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä, jos tietolehtisestä nou-

see kysyttävää tai haluaa olla yhteydessä tukiyhdistykseen (Torkkola, ym. 

2002, 44). Internetsivuilta saa tietoa Itä-Savon Puatti ry:stä, heidän tapahtu-

mistaan, kuinka liittyä sekä ajankohtaisista asioista. 
 
9.3 Luonnosteluvaihe 

Luonnosteluvaihe voidaan aloittaa, kun ideointivaiheessa on päätetty, minkä-

laista tuotetta aloitetaan kehittämään. Tuotekehittelyn luonnosteluvaiheessa 

on hyvä huomioida tuotteen luonnostelua ohjaavia näkökohtia. Näitä ovat 

muun muassa tuotteen asiasisältö, palvelujen tuottaja, arvot ja periaatteet, 

säädökset ja ohjeet sekä asiantuntija tieto. (Jämsä & Manninen 2000, 43.) 

 

Tässä vaiheessa rakensimme opinnäytetyömme teoreettisen viitekehyksen. 

Tiedonhakuun saimme apua tietoasiantuntijalta. Hän kehotti aloittamaan laa-

joilla hauilla ja rajaamaan niitä sitten. Hän myös ehdotti lisäämään Kaakkurin 

hakusanoihin ”systematic review” termin, jolla löysimmekin monta hyvää artik-

kelia. Haimme tietoa autismikirjosta ja aistiherkkyyksistä eri tietokannoista ja 

alan kirjallisuudesta. Taulukossa 1 on käyttämämme hakusanat. Tiedonha-

kuun käytimme Kaakkurin ulkomaisten artikkelien hakua, Finna.fi palvelua ja 

Terveysporttia. Hakua rajasimme viimeisen 10 vuoden aikana ilmestyneisiin 

julkaisuihin, koko materiaalin tuli olla luettavissa ja hakusanojen tuli olla otsi-

kossa. Hakutuloksista karsimme epärelevantit julkaisut pois otsikon tai tiivistel-

män perusteella. Opinnäytetyömme kirjallisuuskatsaus on liitteessä 2. 

 
Taulukko 1. Käytetyt hakusanat 

Hakusana suomeksi Englanniksi 
autismi autism 
autismikirjo autism spectrum 
aisti sense 
sensorinen integraatio sensory integration 
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9.4 Kehittelyvaihe 

Kehittelyvaihe alkaa luonnosteluvaiheen jälkeen, jolloin tuotetta aloitetaan ke-

hittelemään luonnosteluvaiheessa esiin nousseiden ratkaisuvaihtoehtojen, pe-

riaatteiden, rajausten sekä asiantuntijayhteistyön mukaisesti. Kehittelyvai-

heessa luodaan kehitettävästä tuotteesta luonnos/mallikappale. Tästä malli-

kappaleesta kerätään kehittelyvaiheessa palautetta sen toimivuudesta. 

(Jämsä & Manninen 2000, 54, 85.)  

 
Tässä vaiheessa teimme tietolehtisestä luonnoksen ja keräsimme siitä pa-

lautetta toimeksiantajalta. Luonnokseen jäsensimme teoreettisen viitekehyk-

sen pohjalta tekstit ja alustavan ulkoasun. Päädyimme käyttämään Microsoft 

Publisher -ohjelmaa luonnoksen tekoon, sillä se oli helposti saatavilla ja sen 

käyttö oli yksinkertaista. Luonnosta tehdessämme otimme huomioon hyvän 

ohjemateriaalin kriteerit, hyvälle terveysmateriaalille laaditut standardit sekä 

opinnäytetyömme kohderyhmän. Hyvän ohjausmateriaalin kriteereitä, joita 

käytimme opinnäytetyössämme, olivat aineiston selkeä ja konkreettinen ter-

veys-/hyvinvointitavoite, sekä se palvelee käyttäjäryhmän tarpeita ja herättää 

mielenkiinnon ja luottamusta sekä luo hyvän tunnelman. (Rouvinen-Wilenius, 

2014.) 

 

Tekstiä jäsennellessä tietolehtiseen voidaan käyttää tyyliä, jossa tärkeimmät 

asiat kerrotaan ensin. Tätä tyyliä myös käytetään uutisten kirjoittamisessa. Kir-

joittaessa tärkeimmät asiat ensin herätetään lukijan mielenkiinto sekä arvoste-

taan lukijaa. Valittaessa fonttia tietolehtiseen on tärkeää ottaa huomioon, että 

kirjaimet erottuvat toisistaan, joka helpottaa tekstin luettavuutta. Myös riviväli 

vaikuttaa tekstin luettavuuteen, esimerkiksi suuremmalla rivivälillä saadaan il-

mavampaa ja helpommin luettavaa tekstiä. (Torkkola ym. 2002, 39-56.) 

 

Miettiessämme sopivaa järjestystä tietolehtisen sisällölle, tulimme siihen tulok-

seen, että yhteen aistiin liittyvän tiedon tulisi olla samassa kohdassa. Näin 

sekä aistiherkkyyksien ilmenemismuodot, että niihin liittyvät keinot olisi helppo 

löytää. Kokeiltuamme eri fonttikokoja ja tekstin asetteluita päädyimme laitta-

maan jokaiselle aukeamalle yhden aistin. Tekstin luettavuuden selkeyttä-
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miseksi käytimme ranskalaisia viivoja ja alaotsikoita. Lisäsimme ensimmäi-

selle aukeamalle sisällysluettelon, koska se helpottaa tiedon etsimistä lehti-

sestä.  

 

Jäsennellessämme sisältöä huomasimme, että muutamasta aistista puuttui 

tarvittavia tietoja, erityisesti aliherkkyyteen liittyvien keinojen suhteen. Tämän 

vuoksi etsimme vielä lisää tietoa teoreettiseen viitekehykseen. Tässä vai-

heessa laajensimme hakukriteereitä materiaalien iän suhteen. Otimme huomi-

oon alle 15 vuotta vanhat teokset ja keskityimme e-kirjoihin, sillä olimme huo-

manneet teoreettista viitekehystä kootessamme, että aistiherkkyyksien kanssa 

elämiseen liittyviä keinoja löytyi niistä parhaiten. 

 

Torkkolan ym. (2002) mukaan hyvä kuvitus herättää mielenkiintoa sekä auttaa 

ymmärtämään luettua paremmin. Kuvia voidaan käyttää täydentämään ja tu-

kemaan tekstin sanomaa. Tekstiin voidaan lisätä kuvia tai piirroksia, jotka täy-

dentävät sekä selittävät tekstiä. Kuvien alle voidaan lisätä vielä selventävää 

tekstiä. Tärkeää kuvien valinnassa on, että ne liittyvät kirjoitettuun tekstiin. 

(Torkkola ym. 2002, 40-41.) 

 

Kokeilimme eri taustavärejä ohjelman tarjoamien palettien perusteella. Kuvi-

tuksessa päädyimme piirroskuviin, koska meillä ei ollut sopivia valokuvia saa-

tavilla ja toimeksiantajan kanssa oli sovittu, että piirroskuvat sopivat hyvin. Ku-

vitukseen pyysimme apua tuttavaltamme, joka piirsi jokaiselle aukeamalle yh-

den isomman kuvan tai useamman pienen. Kuvittajan valinnassa selvitimme 

alkuun omat taitomme piirtää ja tulimme tulokseen, ettei meistä kumpikaan 

osannut sitä. Tämän jälkeen aloitimme miettimään löytyisikö lähipiiristämme 

henkilöä, joka osaisi kuvittaa. Valitsimme tuttavamme kuvittamaan tietolehti-

sen hänen piirtämisharrastuksensa perusteella. Annoimme hänelle tiedon 

mistä aiheista kuvien tulisi olla ja hän piirsi ne sen pohjalta. Pyysimme myös, 

että kansikuva olisi värillinen ja muut kuvat mustavalkoisia. Tämä sen vuoksi, 

etteivät kuvat veisi lukijan huomiota liikaa pois tekstistä. Nämä kuvat asette-

limme tekstin joukkoon Torkkolan ym. (2002) ohjeiden mukaisesti. Ohjaavien 

opettajien hyväksyttyä luonnoksemme sekä saatekirjeen (liite 4) ja palauteky-

symykset (liite 3), toimitimme luonnoksesta printattavan ja tietokoneella luetta-

van version toimeksiantajalle PDF-muodossa 11.12.2018. 
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Hyvä kysymys on selkeä, yksiselitteinen ja siinä on otettu huomioon kohde-

ryhmä ja se mitä tutkitaan. Kyllä tai ei -tyyppisiä kysymyksiä tulisi välttää. 

(Vilkka 2007, 104-114.) Kysymysten tekemisessä palautekyselyä varten on 

otettava huomioon missä muodossa kysymykset tehdään, sanamuodot ovat 

oltava tarkkoja sekä kysymykset eivät saa olla johdattelevia (Valli & Aarnos, 

2018). Kohderyhmällä, jolta kysyimme palautekysymykset, oli oletettavasti tie-

toa tietolehtisemme aiheesta ja näin he pystyivät antamaan palautetta sen si-

sällöstä. Rouvinen-Wileniuksen (2014) terveysmateriaalille laatimien standar-

dien perusteella mietimme, mitä asioita palautteen avulla tulisi selvittää. Kehit-

tämämme tietolehtisen toimivuuden kannalta tärkeitä asioita ovat sisällön sel-

keys, oikea etenemisjärjestys sekä ulkoasun toimivuus. Näihin teemoihin liit-

tyen laadimme yhteensä viisi kysymystä. Palautekysymysten mukana toimi-

timme yhteyshenkilöllemme saatekirjeen (Liite 4). 

 

Palautteen keräsimme Itä-Savon Puatti ry:n hallitusryhmältä. Hallituksessa on 

kuusi henkilöä varajäsenet mukaan luettuna (Niemi 2018). Palautetta voidaan 

kerätä kyselylomakkeella niin sanottuna ryhmävastauksena (Valli & Aarnos 

2018). He laativat yhteisen palautteen laatimiemme palautekysymysten poh-

jalta. Palautteen keräsimme lähettämällä sähköpostilla toimeksiantajalle teke-

mämme palautekyselylomakkeen.  

 

Palautteen analysoimme teemoittelemalla sen kysymysten teemojen mukaan 

(sisältö, loogisuus ja ulkoasu). Teemoittelulla tarkoitetaan aineiston pilkko-

mista ja ryhmittelyä aihepiirien mukaan. Tarkoituksena on helpottaa aineiston 

analysointia ja tulkitsemista. Kun aineisto on ryhmitelty, sitä analysoidaan si-

sällönanalyysinmenetelmillä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.)  

 

Palautteen tietolehtisestä saimme 6.1.2019 sähköpostin välityksellä. Jaotte-

limme sen palautekysymysten kategorioiden mukaan ulkoasuun, kronologi-

suuteen sekä sisältöön. Erittely on liitteessä 5. Ulkoasusta palautteessa sanot-

tiin, että tietolehtinen on ”oikein selkeä” ja se näyttää ”todella hyvältä”. Tämän 

perusteella muokkauksia ulkoasuun ei ole tarpeellista tehdä. Kronologisuutta 

ei oltu palautteessa erikseen kommentoitu, joten oletettavasti sekin on kun-

nossa. Sisällöstä mainittiin, että tietolehtisessä on hyvin tietoa, ja että tietoleh-
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tiseen voisi lisätä tietoa esteettömästä viestinnästä, kuten kuvakorttien käy-

töstä pukeutumisen ja muiden askareiden tukena. Kuvat ja pikapiirtäminen 

sekä selkeä strukturointi voivat auttaa lasta aistien kuormittuessa. 

 
9.5 Viimeistelyvaihe 

Viimeistelyvaiheessa tuotetta viimeistellään ja yksityiskotia hiotaan kehittely-

vaiheessa saatujen palautteiden avulla. Viimeistelyvaiheen tarkoituksena on 

varmistaa vielä tuotteen toimivuus sekä huomioida mahdolliset virheet tai 

puutteelliset korjaukset. Tässä vaiheessa voidaan tarvittaessa vielä testata 

tuotteen toimivuutta, jos tuotteen toimivuutta ei ole tuotekehitysprosessin ai-

kaisemmissa vaiheissa testattu. Viimeistelyvaiheen lopputuloksena on valmis 

tuote. (Jämsä & Manninen 2000, 85; Windahl & Välimaa 2012, 29.) 

 

Tässä vaiheessa muokkasimme edellisessä vaiheessa tehtyä luonnosta saa-

mamme palautteen perusteella. Etsimme tietoa esteettömästä viestinnästä 

sekä strukturoinnista ja lisäsimme ne teoreettiseen viitekehykseen, esteettö-

män viestinnän omaksi alaotsikokseen ja strukturoinnin liitimme ympäristö -

kohtaan. Tämän perusteella lisäsimme ne tietolehtiseen. Lisätyn tekstin vuoksi 

jouduimme muokkaamaan tietolehtisen sisältöä hieman. Halusimme säilyttää 

aistit omilla aukeamillaan helpon luettavuuden vuoksi, joten siirsimme ensim-

mäisten sivujen sisältöjä sivulla taaksepäin. Näin saimme tilaa lisäyksille. 

Muutoksen jälkeen ensimmäisellä aukeamalla ei ollut yhtään kuvaa ja sivun 

alareunassa oli tyhjää tilaa, joten pyysimme kuvittajaltamme yhtä lisäkuvaa. 

Hänelle oli jäänyt ensimmäiseltä kuvituskierrokselta ylimääräinen luonnos, 

joka sopi kyseiselle sivulle ja hän suostui viimeistelemään sen tietolehtiseen.  

 

Lähetimme uuden version tietolehtisestä toimeksiantajallemme 15.1.2019 ja 

saimme vastauksen 17.1.2019. Viimeisen palautekyselyn teimme sähköpos-

titse. Lähetimme toimeksiantajalle edellisen palautteen perusteella muokatun 

version ja kerroimme, että olimme tehneet muutoksia edellisestä palauteky-

selystä saadun palautteen mukaan. Viimeisessä palautekyselyssä halusimme 

tietää, onko tietolehtinen muokkauksien jälkeen sopiva toimeksiantajan käyt-

töön. Lopullisen palautteen antoi Itä-Savon Puatti ry:n hallitusryhmä. Sen mu-

kaan tietolehtinen ”näyttää nyt hyvältä” ja sai hallituksen hyväksynnän. Tämän 

perusteella tuote oli valmis ja tuotekehitysprosessi saatettu päätökseen. 
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10 POHDINTA 

Opinnäytetyönä tuotettiin tietolehtinen autismikirjon lasten aistiherkkyyksistä 

lapselle ja lapsen perheelle. Opinnäytetyömme teimme yhteistyössä Itä-Savon 

Puatti ry:n kanssa. Opinnäytetyömme idea oli aluksi todella laaja, mutta kes-

kusteltuamme toimeksiantajan sekä ohjaavien opettajien kanssa idea muotou-

tui tarkemmaksi ja idean rajausta tehtiin prosessin edetessä.  

 

Yhteistyö toimeksiantajan kanssa toimi heti alusta alkaen hyvin. Heiltä 

saimme selkeät rajaukset siihen, mitä tietolehtisen tulisi sisältää. Ulkoasun 

suhteen saimme melko vapaat kädet, sillä toiveena oli vain, että lehtisessä 

olisi jonkinlaista kuvitusta elävöittämässä tekstiä. Yhteydenpito sähköpostin 

välityksellä toimi hyvin ja saimme tarvittaessa sovittua tapaamisiakin helposti.  

 

Haasteena tuotekehitysprosessissa oli oma ajankäyttömme suunnitteluvai-

heessa. Tämän vuoksi suunnitteluvaihe ja siten koko prosessi venyi turhan 

pitkäksi. Tuotteen kehittelyvaihe eteni nopeasti. Kokosimme tietolehtisen kah-

den tapaamisen aikana parissa viikossa. Tässä auttoi hyvin koottu teoreetti-

nen viitekehys. Ohjaavien opettajien ja toimeksiantajan palautteen odottelu-

ajan käytimme opinnäytetyön prosessin kirjaamiseen sekä sen eri osien vii-

meistelyyn. Palautteen saatuamme ja sen analysoituamme viimeistelimme tie-

tolehtisen ja lähetimme sen toimeksiantajalle hyväksyttäväksi.  

 
10.1 Valmiin tietolehtisen arviointi 

Tietolehtisestä saamamme palaute oli hyvin positiivista ja kehityskohtia löytyi 

vain yksi – meitä pyydettiin lisäämään tietoa strukturoinnista sekä esteettö-

mästä viestinnästä. Erityisesti tietolehtisen ulkoasu sai kiitoksia. Muutosten jäl-

keen toimeksiantajamme hyväksyi tietolehtisen. Olemme tyytyväisiä valmii-

seen tuotteeseen. Sen ulkoasu on mielestämme miellyttävä ja selkeä. Tietoa 

on riittävästi ja se on aseteltu hyvin. Erityisesti eri aisteihin liittyvän tiedon 

asettelu on hyvin onnistunut.  

 

Tietolehtinen täyttää sen kannalta merkitykselliset terveysaineistolle laaditut 

standardit, jotka on esitetty Taulukossa 2. Taulukossa 2 standardeja on avattu 

kysymysten ja kriteerien avulla.  
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Taulukko 2 Terveysaineistoja kuvaavat standardit, kriteerit ja oleellisia kysymyksiä (Rouvinen-
Wilenius 2014) 

 

Aineistolla on selkeä ja konkreettinen terveys-/hyvinvointitavoite. Tietolehtinen 

antaa tietoa autismikirjoon liittyvistä aistiherkkyyksistä sekä keinoja arkielä-

män helpottamiseen niiden kanssa. Näin se tarjoaa perheille mahdollisuuksia 

sekä vahvistaa terveyttä tukevia voimavaroja. Tietolehtinen palvelee käyttäjä-

ryhmän tarpeita. Olemme käyttäneet tietolehtisessä konkreettisia esimerkkejä 

sekä aistiherkkyyksien ilmenemisestä että keinoista, jotka voivat auttaa aisti-

herkkyyksien kanssa. Tietolehtisessä olemme käyttäneet selkeää kieltä ja 

välttäneet vaikeasti ymmärrettäviä sanoja ja ilmauksia. Olemme myös pyrki-

Standardit Kysymykset Kriteerit 
Standardi 1. 
Aineistolla on 
selkeä ja konkreetti-
nen 
terveys- / 
hyvinvointitavoite.  

a) Mihin terveyttä ja hyvin-
vointia 
edistävään asiaan 
(promotiivinen) 
b) tai -ongelmaan (preventiivi-
nen) aineisto liittyy? 
c) Ilmeneekö tavoite selkeästi? 
d) Onko aineiston lähtökohdat 
selkeästi esillä? (miksi aineisto 
tuotetaan) 
e) Onko sisältö tasapainoinen? 
f) Sisältyykö tavoitteisiin ai-
neiston tuottamien muutosten 
ennakointi? 
g) Palveleeko sisältö yksilön, 
yhteisön ja yhteiskunnan 
tavoitteita? 

1) Aineisto tarjoaa mahdollisuuksia ja 
vahvistaa terveyttä tukevia voimavaroja. 
2) Antaa tietoa sairauksien ehkäisystä. 
3) Otsikko ja johdanto auttaa ymmärtä-
mään aineiston kokonaisuuden/sisällön. 
4) Aineistosta tulee esille keskeisin 
sanoma yksiselitteisenä ja perusteltuna. 
5) Mainonta erottuu selkeästi muusta 
sisällöstä? 
6) Ajankohtaisten ilmiöiden painoarvo 
on suhteutettu esitettävään asiaan. 
7) Aineiston tarjoamat toimintamallit 
ovat suhteessa aineiston tavoitteisiin. 
8) Aineistolla pyritään oikeudenmukaisuu-
teen, avoimuuteen, ihmisarvon 
kunnioittamiseen, rehellisyyteen ja 
yhteiskunnalliseen vastuuseen. 
9) Aineisto johtaa terveyden kannalta 
suotuisiin tuloksiin. 

Standardi 5. 
Sivusto palvelee 
käyttäjäryhmän 
tarpeita. 

a) Onko kunnioitettu kohde-
ryhmän kulttuuria? 
b) Onko kohderyhmän tilanne 
selkeästi määritelty? 
c) Onko aineistossa riittävästi 
konkreettisia esimerkkejä? 

17) Aineisto on rakennettu havainnolli-
sesti, hyödyntäen konkreettisia esimerk-
kejä. 
18) Aineisto rakennettu kohderyhmän 
kulttuuriset piirteet, tiedontaso, arvot, 
normit ja kieli huomioiden. 
19) Aineistossa asiat on esitetty lyhyesti 
ja johdonmukaisesti. 
20) Aineisto vahvistaa samaistumista 
terveyttä tuottavaan tilanteeseen / 
ratkaisuihin / henkilöön. 

Standardi 6. 
Aineisto herättää 
mielenkiinnon ja 
luottamusta sekä 
luo hyvän tunnelman. 

a) Herättääkö aineisto luotta-
musta? 
b) Onko aineisto asiantuntijan 
tarkastama? 
c) Tuottaako aineisto eläytymi-
sen kokemuksia? 

21) Aineiston laadinnassa on käytetty 
terveyden edistämisen asiantuntijoita. 
22) Arvioinnissa hyödynnetään ennalta 
sovittuja kriteereitä. 
23) Aineistossa on ajantasaista, näyttöön 
perustuvaa ja perusteltua tieto. 
24) Sivustolla on kohderyhmää kiinnosta-
via virikkeitä. 
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neet esittämään tiedon ytimekkäästi ja loogisessa järjestyksessä. Aineisto he-

rättää mielenkiinnon ja luottamusta sekä luo hyvän tunnelman. Tietolehtisessä 

on käytetty ajankohtaista ja tutkittua tietoa. Tämä lisää tietolehtisen luotetta-

vuutta. Mielenkiinnon herättämisen ja hyvän tunnelman luomisesta huolehtivat 

mielenkiintoinen aiheeseen sopiva kuvitus, sekä tekstin selkeä asettelu. 

 

Uskomme, että tietolehtisestä on apua perheille ja he saavat siitä tärkeää tie-

toa aistiherkkyyksiin liittyen sekä myös tietoa siitä mistä voi lähteä etsimään 

lisätietoa aiheesta. Aistiherkkyyksien kanssa elävälle lapselle tietolehtisestä 

on apua siten, että hän ymmärtää paremmin miksi kaikilla ihmisillä ei ole sa-

manlaisia aistimuksia kuin hänellä ja että on olemassa muitakin ihmisiä, jotka 

kokevat ympäristönsä samoin kuin hän. Perheille ja erityisesti lapselle itsel-

leen on uskoaksemme hyötyä keinoista, jotka olemme keränneet jokaisen ais-

tin yhteyteen. Vaikka juuri nuo keinot eivät olisi sopivia perheelle, he voivat 

saada niistä ideoita ja soveltaa niitä sopivammiksi. 

 
10.2 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

Tuotekehittämistyössä luotettavuus tarkoittaa, että työ on käyttökelpoinen. 

Siinä syntyvän tiedon on oltava todenmukaista sekä samalla hyödyllistä. Tuo-

tekehittämistyössä voidaan käyttää kahta luotettavuuskäsitettä, jotka ovat re-

liabiliteetti eli tutkimustulosten pysyvyys sekä validiteetti eli oikeiden asioiden 

tutkiminen. (Kananen 2012, 161; Toikko & Rantanen 2009, 121–122.) 

 

Opinnäytetyömme teoreettisen viitekehyksen kokoamisessa käytimme ajan-

kohtaisia ja luotettavia lähteitä. Kaikki tieto, jonka laitoimme tietolehtiseen, on 

tutkittua tietoa. Tämä parantaa tuotteen luotettavuutta. Opinnäytetyömme vali-

diteettia parantaa se, että rajasimme teoriaosuutta ja näin tutkimamme asiat 

ovat oikeita. Reliabiliteettia eli tulosten pysyvyyttä parantaa se, että hankki-

mamme tieto on ajankohtaista ja mahdollisimman uutta. Luotettavuutta lisää 

myös se, että lähetimme toimeksiantajalle luonnoksen ja saimme siitä pa-

lautetta. Tuotteen muokkaaminen palautteen pohjalta toimeksiantajan tarpeita 

paremmin vastaavaksi lisää tuotteen käytettävyyttä ja näin työn luotettavuutta.  
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Vilkan (2007, 158-159) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuus riippuu 

tutkijasta ja hänen rehellisyydestään. Tämän vuoksi tutkimuksen luotetta-

vuutta arvioidaan jokaisessa tutkimuksen vaiheessa ja jokaisen tehdyn valin-

nan kohdalla. Tutkimusta kuvattaessa tulee kertoa mistä valinnat tehdään, mi-

hin valintoihin päädytään ja miten. Tämän lisäksi ratkaisujen tarkoituksenmu-

kaisuuta ja toimivuutta tulee arvioida tavoitteiden kannalta. (Vilkka 2007, 158-

159.) Palautteen keräämisessä ja analysoimisessa käytimme laadullisen tutki-

muksen menetelmiä. 

 

Eettisyyttä kehittämistyössä ohjaavat samat eettiset säännöt kuin yritysmaail-

massa sekä tieteen tekemisessä. Samoja eettisiä sääntöjä noudatetaan myös 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kuin yhteiskunnassa. Näitä eettisiä 

sääntöjä ovat rehellisyys, huolellisuus, tarkkuus sekä se, että työn tulokset 

ovat käytäntöä hyödyttäviä. Plagioimattomuus, tulosten kriittinen tarkastelu 

sekä kunnollinen ja tarkka raportointi parantavat tuotekehittämistyön rehelli-

syyttä sekä eettisyyttä. (Ojala ym. 2009, 48–49.) 

 

Otimme huomioon opinnäytetyötä tehdessämme kehittämistyötä ohjaavat eet-

tiset ohjeet. Kirjoittaessamme opinnäytetyön teoreettista viitekehystä emme 

plagioineet toisten tekstejä ja merkitsimme lähteet selkeästi. Pyrimme rapor-

toimaan työmme edistymisestä ja työvaiheista totuudenmukaisesti ja rehelli-

sesti. Kuvasimme tuotekehitysprosessin avoimesti ja läpinäkyväksi, jotta työs-

tämme selviää, kuinka olemme eri tuotekehityksen vaihein saaneet valmiin 

tuotteen tehtyä. Teimme opinnäytetyömme huolellisesti sekä keräsimme pa-

lautetta toimeksiantajaltamme Itä-Savon Puatti ry:ltä. Palautteen kerääminen 

toimeksiantajalta lisäsi opinnäytetyömme luotettavuutta sekä eettisyyttä.  

 
10.3 Oman oppimisen pohdinta ja jatkokehitysehdotukset 

Opinnäytetyöprosessin aikana opimme käyttämään tehokkaammin erilaisia 

tiedonhakuvälineitä sekä yhdistämään tutkittua tietoa tuotekehitysprosessiin. 

Haasteita prosessiin toivat aikataulujen yhteensovittaminen sekä motivaation 

ylläpitäminen. Opinnäytetyön edetessä opimme varaamaan enemmän aikaa 

prosessin eri vaiheisiin ja näin pysyimme paremmin aikataulussa. Motivaation 

ylläpitämisessä auttoi prosessin eteneminen, varsinkin kehittely- ja viimeistely-

vaiheissa sekä halu valmistua. 
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Opinnäytetyön aikana ja varsinkin teoreettista viitekehystä kootessamme 

saimme paljon uutta tietoa aistiherkkyyksistä sekä autismikirjosta. Vaikka tie-

simme aistiherkkyyksien liittyvän usein autismikirjon häiriöön, niiden yleisyys 

tuli kuitenkin osittain yllätyksenä. Myös aistiherkkyyksien eri ilmenemismuodot 

tulivat paremmin tutuiksi. Ennen opinnäytetyön aloittamista tiesimme aiheesta 

jonkin verran aiempien kokemusten perusteella ja prosessin edetessä osaami-

semme laajeni huomattavasti. 

 

Opinnäytetyöstämme nousi jatkokehitysehdotuksia. Tähän opinnäytetyöhön 

liittyen voisi tutkia tietolehtisen käyttökokemuksia kohderyhmältä. Tietolehtisen 

kehittelyssä saimme palautetta Itä-Savon Puatti ry:n hallitusryhmältä, mutta 

olisi hyvä saada käyttökokemuksia suoraan kohderyhmältä. Aistiherkkyyksiin 

liittyen voisi tehdä jonkin tarkemmin rajatun ohjelehtisen, esimerkiksi kuinka 

huomioida aistiherkkä henkilö terveydenhuollon asiakkaana. 
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Terveysaineistoja kuvaavat standardit, kriteerit ja oleellisia kysymyksiä (Rouvi-
nen-Wilenius 2014) 

 

 

 

Tavoitteet Standardit Kysymykset Kriteerit 
I Terveyden 
edistämisen 
näkökulmien 
esittäminen 

Standardi 1. 
Aineistolla on selkeä ja 
konkreettinen terveys- 
/hyvinvointitavoite.  

a) Mihin terveyttä ja 
hyvinvointia edistä-
vään asiaan (promotii-
vinen) 
b) tai -ongelmaan 
(preventiivinen) ai-
neisto liittyy? 
c) Ilmeneekö tavoite 
selkeästi? 
d) Onko aineiston läh-
tökohdat selkeästi 
esillä? (miksi aineisto 
tuotetaan) 
e) Onko sisältö tasa-
painoinen? 
f) Sisältyykö tavoittei-
siin aineiston tuotta-
mien muutosten enna-
kointi? 
g) Palveleeko sisältö 
yksilön, yhteisön ja yh-
teiskunnan tavoit-
teita? 

1) Aineisto tarjoaa 
mahdollisuuksia ja 
vahvistaa terveyttä tu-
kevia voimavaroja. 
2) Antaa tietoa sai-
rauksien ehkäisystä. 
3) Otsikko ja johdanto 
auttaa ymmärtämään 
aineiston kokonaisuu-
den/sisällön. 
4) Aineistosta tulee 
esille keskeisin sa-
noma yksiselitteisenä 
ja perusteltuna. 
5) Mainonta erottuu 
selkeästi muusta 
sisällöstä? 
6) Ajankohtaisten ilmi-
öiden painoarvo on 
suhteutettu esitettä-
vään asiaan. 
7) Aineiston tarjoamat 
toimintamallit ovat 
suhteessa aineiston 
tavoitteisiin. 
8) Aineistolla pyritään 
oikeudenmukaisuu-
teen, avoimuuteen, ih-
misarvon kunnioitta-
miseen, rehellisyyteen 
ja yhteiskunnalliseen 
vastuuseen. 
9) Aineisto johtaa ter-
veyden kannalta suo-
tuisiin tuloksiin. 

 Standardi 2. 
Aineisto välittää tietoa 
terveyden taustateki-
jöistä (terveyteen vai-
kuttavista tekijöistä). 

a) Välittyykö aineis-
tosta ymmärrettävä 
tieto tekijöistä, jotka 
tuottavat terveyttä ja 
tekijöistä, joihin voi 
valinnoillaan (osalli-
suus ja käyttäytymi-
senmuutos) vaikuttaa? 

10) Terveyden tausta-
tekijöinä aineistossa 
ovat fyysiset, psyko-
sosiaaliset, kulttuuri-
set, taloudelliset ja 
ympäristölliset sekä 
elintapoihin liittyvät 
tekijät. 
11) Aineisto osoittaa 
ne kohdat, joihin on 
mahdollisuus osalli-
suuden kautta vaikut-
taa. 
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 Standardi 3. 
Aineisto antaa tietoa 
keinoista, joilla saa-
daan aikaan muutok-
sia elämänoloissa tai 
käyttäytymisessä. 

a) Vahvistaako ai-
neisto halua, taitoja ja 
mahdollisuuksia tehdä 
omaa ja/tai yhteisön 
terveyttä ja hyvinvoin-
tia koskevia myöntei-
siä päätöksiä? 

12) Aineistosta tulee esille 
ne terveyden taustateki-
jät, jotka mahdollistavat 
yksilön/yhteisön terveyttä 
tuottavan käyttäytymisen. 
13) Aineisto motivoi, kan-
nustaa, antaa malleja ja 
keinoja sekä ehdotuksia 
osallisuuteen. 

 Standardi 4. 
Aineisto on voimaan-
nuttava ja motivoi yk-
silöitä/ ryhmiä tervey-
den kannalta myöntei-
siin päätöksiin. 

a) Vahvistaako ai-
neisto oman ja mui-
den elämän merkityk-
sellisyyden kokemista? 
b) Kannustaako ai-
neisto kriittiseen ajat-
teluun? 
c) Kunnioitetaanko 
kohderyhmää oman 
terveytensä asiantun-
tijana 

14) Aineisto vahvistaa tun-
netta, että pystyy hallitse-
maan tilanteen ja löytää 
ratkaisuja. 
15) Aineisto sisältää vuo-
rovaikutteisia kysymyksiä, 
väittämiä tms. 
16) Antaa perustan omien 
voimavarojen käyttöön-
otolle ja tarjoaa mahdolli-
suuden lisälähteille. 

II Aineiston 
sopivuus kohderyh-
mälle 

Standardi 5. 
Sivusto palvelee käyt-
täjäryhmän tarpeita. 

a) Onko kunnioitettu 
kohderyhmän kulttuu-
ria? 
b) Onko kohderyhmän 
tilanne selkeästi mää-
ritelty? 
c) Onko aineistossa 
riittävästi konkreetti-
sia esimerkkejä? 

17) Aineisto on rakennettu 
havainnollisesti, hyödyn-
täen konkreettisia esi-
merkkejä. 
18) Aineisto rakennettu 
kohderyhmän kulttuuriset 
piirteet, tiedontaso, arvot, 
normit ja kieli huomioi-
den. 
19) Aineistossa asiat on 
esitetty lyhyesti ja johdon-
mukaisesti. 
20) Aineisto vahvistaa sa-
maistumista terveyttä 
tuottavaan tilanteeseen / 
ratkaisuihin / henkilöön. 

 Standardi 6. 
Aineisto herättää mie-
lenkiinnon ja luotta-
musta sekä luo hyvän 
tunnelman. 

a) Herättääkö aineisto 
luottamusta? 
b) Onko aineisto asian-
tuntijan tarkastama? 
c) Tuottaako aineisto 
eläytymisen kokemuk-
sia? 

21) Aineiston laadinnassa 
on käytetty terveyden 
edistämisen asiantunti-
joita. 
22) Arvioinnissa hyödyn-
netään ennalta sovittuja 
kriteereitä. 
23) Aineistossa on ajanta-
saista, näyttöön perustu-
vaa ja perusteltua tieto. 
24) Sivustolla on kohde-
ryhmää kiinnostavia virik-
keitä. 
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III Esitystapa 
tukee tavoitteita 

Standardi 7. 
Aineistossa on huomi-
oitu julkaisuformaatin, 
aineistomuodon ja si-
sällön edellyttämät 
vaatimukset. 

a) Onko aineistossa 
hyödynnetty interne-
tin asettamia 
mahdollisuuksia? 
b) Onko aineiston 
käyttötavat mietitty? 
c) Löytyykö sivusto 
helposti erilaisilla ha-
kukoneilla? 
d) Houkutteleeko ai-
neiston ulkoasu tutus-
tumaan sivustoon tar-
kemmin? 
e) Aineiston saatavuus 
ja (soveltuvuus käyttö-
tarkoitukseensa on py-
ritty varmistamaan). 
f) Onko linkit toimivia 
ja ajantasaisia? 
g) Onko aineistossa 
välineitä tai yhteystie-
toja vuorovaikuttei-
suuden 
mahdollistamiseen? 
h) Voiko verkkoaineis-
ton käyttäjä olla yh-
teydessä palvelun tar-
joajaan sekä verkon 
kautta 
että muulla tavoin? 
i) Onko aineiston tek-
ninen laatu varmis-
tettu? 

25) Aineiston tekniset 
vaatimukset soveltu-
vat kohderyhmälle, 
(selkeä, johdonmukai-
nen liikkuminen sivus-
tolla). 
26) Sivusto toimii eri-
tasoisilla ohjelmis-
toilla, laitteilla, net-
tiyhteydellä. 
27) Aineistossa on 
esillä käytetty lähde-
materiaali ja asiantun-
tijoiden tiedot. 
28) Aineisto löytyy hel-
posti kohderyhmän 
käyttämillä hakusa-
noilla / suosimista 
paikoista. 
29) Verkkoaineistossa 
linkki on palautteen 
lähettämistä varten. 
30) Materiaalien 
muokkausajankohta 
aineiston julkaisuajan-
kohta. 
31) Sponsorit ja ra-
hoittajat ovat esillä. 
32) Lähdemerkinnät 
ovat asiamukaiset. 
33) Sivuston omistava 
taho on esitelty. 
34) Sisällöntuottajat 
on ilmoitettu. 
35) Kirjoittajien päte-
vyys/koulutus/ sidok-
set ovat selkeästi 
esillä. 
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KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

Tutkimuksen bibliografiset tiedot 
XAMK:n raportointiohjeiden mukaan 

Tutkimuskohde Otoskoko, 
menetelmä 

Keskeiset tu-
lokset 

Oma intressi 
opinnäyte-
työsi kan-
nalta 

Posar, A. &Visconti, P. 2017. Sensory abnor-
malities in children with autism spectrum dis-
order. Journal de Pediatria. Volume 94, Issue 
4, July-August 2018, Pages 342-350. PDF-
dokumentti. Saatavissa: https://ac.els-
cdn.com/S0021755717307659/1-s2.0-
S0021755717307659-
main.pdf?_tid=28cdcebc-1318-11e8-90c2-
00000aab0f6b&ac-
dnat=1518785692_a93f8095910341e304310
7767161299c [viitattu: 16.2.2018]. 
 

Systemaattinen kat-
saus sensorisen in-
tegraation yleisyy-
destä autismikirjon 
häiriössä ja niiden 
vaikutusmekanismit 
ja vaikutukset päivit-
täiseen elämään 

10 tutki-
musta. kirjal-
lisuuskatsaus 

Aisti oireet ovat 
yleisiä autismin-
kirjon häiriössä, 
mutta oireet ei 
ole tunnusomai-
sia autismille. 
Kuvattu kolme 
päätyyppiä: 
aliherkkyys, yli-
herkkyys ja aisti-
hakuisuus 

Tutkimuksessa 
on paljon tietoa 
aistiherkkyyk-
sistä ja miten 
ne voivat esiin-
tyä 

Tavassoli, T. Miller, L. Schoen, S. Brout, J. 
Sullivan, J. & Baron-Cohen, S. 2018. Sen-
sory reactivity, empathizing and systemizing 
in autism spectrum conditions and sensory 
processing disorder. Developmental Cogni-
tive Neuroscience. Vsk. 29, 72-77. Lehtiartik-
keli. Saatavissa: https://ac.els-
cdn.com/S1878929316301396/1-s2.0-
S1878929316301396-
main.pdf?_tid=cdba7e63-fef1-4c11-bd74-
2c3db5c19bed&ac-
dnat=1524654293_22c17ffc5adfb9866eb57e
217f2a25fd [viitattu 23.4.2018]. 
 

Tutkimuksen tarkoi-
tuksena määritellä 
voidaanko autismin-
kirjon häiriön lapset 
tunnistaa lapsista, 
joilla on aistitiedon 
käsittelyn häiriö a) 
aistiherkkyyksien b) 
empatian pohjalta 

Otoskoko 
210: 68 au-
tismikirjolla, 
79 SPD, 68 
joilla ei sen-
sorisen integ-
raation on-
gelmia 
Menetelmä: 
Kyselytutki-
mus (kvanti-
taviininen) 

Aistiherkkyyk-
sissä eroa oli 
vain aliherkkyy-
dessä, jota autis-
mikirjon lapsilla 
oli enemmän 
kuin aistitiedon-
käsittelyn häiriön 
lapsilla, Autismi-
kirjolaiset olivat 
vähemmän em-
paattisia 

Tietoa eroista 
autismikirjoon 
liittyvästä aisti-
tiedon käsittelyn 
häiriöstä ja il-
man autismia 
esiintyvästä 

Sanz-Cervera, P. Pastor-Cerezuela, G. Fer-
nández-Andrés, M. & Tárraga-Mínguez, R. 
2015. Sensory processing in children with 
Autism Spectrum Disorder: Relationship with 
non-verbal IQ, autism severity and Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder symptomology. 
Research in Developmental Disabilities. Vsk. 
45-46, 188-201. Lehtiartikkeli. Saatavissa: 
https://ac.els-
cdn.com/S0891422215001171/1-s2.0-
S0891422215001171-
main.pdf?_tid=17637f47-81e6-4cab-a873-
786682097ee7&ac-
dnat=1524654057_352e855bd73abcaa1b99
b4279a6fcfbc [viitattu 23.4.2018]. 
 

Tarkoituksena analy-
soida aistitiedon kä-
sittelyn, sosiaalisen 
käyttäytymisen ja 
motoriikan häiriöiden 
suhdetta keskenään 
autismikirjon häiri-
össä  
 
 

Otoskoko: 41 
5-8-vuotiasta 
lasta autismi-
kirjolla 
 
Menetelmä: 
määrällinen 
tutkimus 

Aistitiedon käsit-
telyn ongelmien 
määrä korreloi 
autismikirjon häi-
riön vaikeusas-
teen kanssa 

Tietoa autismi-
kirjosta ja aisti-
tiedonkäsittelyn 
häiriöstä eri ym-
päristöissä 

Tomchek, S. Huebner, R. & Dunn, W. 2014. 
Patterns of sensory processing in children 
with an autism spectrum disorder. Research 
in Autism Spectrum Disorders. Volume 8, Is-
sue 9, September 2014, 1214-1224. Lehti-
artikkeli. Saatavissa: https://ac.els-
cdn.com/S175094671400141X/1-s2.0-
S175094671400141X-
main.pdf?_tid=f9197838-74d4-4453-a224-
d42cd1f59093&ac-
dnat=1524654290_4b28ce89bc752f665096a
6c04adf13df [viitattu 23.4.2018]. 
 

Tarkoituksena kuvata 
aistitiedonkäsittelyn 
häiriössä olevia kaa-
voja 

400 autismi-
kirjolla ole-
vaa lasta 
 
Menetelmä: 
Kuvaava fak-
tori analyysi 

Aistitiedon käsit-
telyn häiriö jaettu 
6 komponenttiin 

Esimerkkejä 
aistitiedonkäsit-
telyn häiriön eri 
ilmenemismuo-
doista sekä tie-
toa autismikir-
josta 

https://ac.els-cdn.com/S0021755717307659/1-s2.0-S0021755717307659-main.pdf?_tid=28cdcebc-1318-11e8-90c2-00000aab0f6b&acdnat=1518785692_a93f8095910341e3043107767161299c
https://ac.els-cdn.com/S0021755717307659/1-s2.0-S0021755717307659-main.pdf?_tid=28cdcebc-1318-11e8-90c2-00000aab0f6b&acdnat=1518785692_a93f8095910341e3043107767161299c
https://ac.els-cdn.com/S0021755717307659/1-s2.0-S0021755717307659-main.pdf?_tid=28cdcebc-1318-11e8-90c2-00000aab0f6b&acdnat=1518785692_a93f8095910341e3043107767161299c
https://ac.els-cdn.com/S0021755717307659/1-s2.0-S0021755717307659-main.pdf?_tid=28cdcebc-1318-11e8-90c2-00000aab0f6b&acdnat=1518785692_a93f8095910341e3043107767161299c
https://ac.els-cdn.com/S0021755717307659/1-s2.0-S0021755717307659-main.pdf?_tid=28cdcebc-1318-11e8-90c2-00000aab0f6b&acdnat=1518785692_a93f8095910341e3043107767161299c
https://ac.els-cdn.com/S0021755717307659/1-s2.0-S0021755717307659-main.pdf?_tid=28cdcebc-1318-11e8-90c2-00000aab0f6b&acdnat=1518785692_a93f8095910341e3043107767161299c
https://ac.els-cdn.com/S0021755717307659/1-s2.0-S0021755717307659-main.pdf?_tid=28cdcebc-1318-11e8-90c2-00000aab0f6b&acdnat=1518785692_a93f8095910341e3043107767161299c
https://ac.els-cdn.com/S1878929316301396/1-s2.0-S1878929316301396-main.pdf?_tid=cdba7e63-fef1-4c11-bd74-2c3db5c19bed&acdnat=1524654293_22c17ffc5adfb9866eb57e217f2a25fd
https://ac.els-cdn.com/S1878929316301396/1-s2.0-S1878929316301396-main.pdf?_tid=cdba7e63-fef1-4c11-bd74-2c3db5c19bed&acdnat=1524654293_22c17ffc5adfb9866eb57e217f2a25fd
https://ac.els-cdn.com/S1878929316301396/1-s2.0-S1878929316301396-main.pdf?_tid=cdba7e63-fef1-4c11-bd74-2c3db5c19bed&acdnat=1524654293_22c17ffc5adfb9866eb57e217f2a25fd
https://ac.els-cdn.com/S1878929316301396/1-s2.0-S1878929316301396-main.pdf?_tid=cdba7e63-fef1-4c11-bd74-2c3db5c19bed&acdnat=1524654293_22c17ffc5adfb9866eb57e217f2a25fd
https://ac.els-cdn.com/S1878929316301396/1-s2.0-S1878929316301396-main.pdf?_tid=cdba7e63-fef1-4c11-bd74-2c3db5c19bed&acdnat=1524654293_22c17ffc5adfb9866eb57e217f2a25fd
https://ac.els-cdn.com/S1878929316301396/1-s2.0-S1878929316301396-main.pdf?_tid=cdba7e63-fef1-4c11-bd74-2c3db5c19bed&acdnat=1524654293_22c17ffc5adfb9866eb57e217f2a25fd
https://ac.els-cdn.com/S1878929316301396/1-s2.0-S1878929316301396-main.pdf?_tid=cdba7e63-fef1-4c11-bd74-2c3db5c19bed&acdnat=1524654293_22c17ffc5adfb9866eb57e217f2a25fd
https://ac.els-cdn.com/S0891422215001171/1-s2.0-S0891422215001171-main.pdf?_tid=17637f47-81e6-4cab-a873-786682097ee7&acdnat=1524654057_352e855bd73abcaa1b99b4279a6fcfbc
https://ac.els-cdn.com/S0891422215001171/1-s2.0-S0891422215001171-main.pdf?_tid=17637f47-81e6-4cab-a873-786682097ee7&acdnat=1524654057_352e855bd73abcaa1b99b4279a6fcfbc
https://ac.els-cdn.com/S0891422215001171/1-s2.0-S0891422215001171-main.pdf?_tid=17637f47-81e6-4cab-a873-786682097ee7&acdnat=1524654057_352e855bd73abcaa1b99b4279a6fcfbc
https://ac.els-cdn.com/S0891422215001171/1-s2.0-S0891422215001171-main.pdf?_tid=17637f47-81e6-4cab-a873-786682097ee7&acdnat=1524654057_352e855bd73abcaa1b99b4279a6fcfbc
https://ac.els-cdn.com/S0891422215001171/1-s2.0-S0891422215001171-main.pdf?_tid=17637f47-81e6-4cab-a873-786682097ee7&acdnat=1524654057_352e855bd73abcaa1b99b4279a6fcfbc
https://ac.els-cdn.com/S0891422215001171/1-s2.0-S0891422215001171-main.pdf?_tid=17637f47-81e6-4cab-a873-786682097ee7&acdnat=1524654057_352e855bd73abcaa1b99b4279a6fcfbc
https://ac.els-cdn.com/S0891422215001171/1-s2.0-S0891422215001171-main.pdf?_tid=17637f47-81e6-4cab-a873-786682097ee7&acdnat=1524654057_352e855bd73abcaa1b99b4279a6fcfbc
https://ac.els-cdn.com/S175094671400141X/1-s2.0-S175094671400141X-main.pdf?_tid=f9197838-74d4-4453-a224-d42cd1f59093&acdnat=1524654290_4b28ce89bc752f665096a6c04adf13df
https://ac.els-cdn.com/S175094671400141X/1-s2.0-S175094671400141X-main.pdf?_tid=f9197838-74d4-4453-a224-d42cd1f59093&acdnat=1524654290_4b28ce89bc752f665096a6c04adf13df
https://ac.els-cdn.com/S175094671400141X/1-s2.0-S175094671400141X-main.pdf?_tid=f9197838-74d4-4453-a224-d42cd1f59093&acdnat=1524654290_4b28ce89bc752f665096a6c04adf13df
https://ac.els-cdn.com/S175094671400141X/1-s2.0-S175094671400141X-main.pdf?_tid=f9197838-74d4-4453-a224-d42cd1f59093&acdnat=1524654290_4b28ce89bc752f665096a6c04adf13df
https://ac.els-cdn.com/S175094671400141X/1-s2.0-S175094671400141X-main.pdf?_tid=f9197838-74d4-4453-a224-d42cd1f59093&acdnat=1524654290_4b28ce89bc752f665096a6c04adf13df
https://ac.els-cdn.com/S175094671400141X/1-s2.0-S175094671400141X-main.pdf?_tid=f9197838-74d4-4453-a224-d42cd1f59093&acdnat=1524654290_4b28ce89bc752f665096a6c04adf13df
https://ac.els-cdn.com/S175094671400141X/1-s2.0-S175094671400141X-main.pdf?_tid=f9197838-74d4-4453-a224-d42cd1f59093&acdnat=1524654290_4b28ce89bc752f665096a6c04adf13df
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Fernández-Andrés, M. Pastor-Cerezuela, G. 
Sanz-Cervera, P. & Tárraga-Mínguez, R. 
2014. A comparative study of sensory pro-
cessing in children with and without Autism 
Spectrum Disorder in the home and class-
room environments. Research in Develop-
mental Disabilities, 38, 202-212. Lehtiartik-
keli. Saatavissa: https://ac.els-
cdn.com/S0891422214005484/1-s2.0-
S0891422214005484-
main.pdf?_tid=efa17c91-65bd-4ee4-a287-
7023e8b67c95&ac-
dnat=1524654275_c1e6513ba43bf5ab7d3eb
7a55adfebd9 [viitattu 23.4.2018]. 
 

Tarkoituksena ver-
rata eroja aistitiedon 
käsittelyssä autismi-
kirjolla olevien lasten 
ja neurotyypillisten 
lasten välillä koti ja 
kouluympäristössä 

Otoskoko: 
79, 
Määrällinen 
tutkimus 

Autismikirjolla 
olevilla lapsilla 
on enemmän 
aistitiedon käsit-
telyn ongelmia 
kummassakin 
ympäristössä, 
kotiympäristössä 
vähemmän kuin 
koulussa 

Tietoa aistitie-
donkäsittelyn 
häiriöistä eri 
ympäristöissä 

 
 

 

 

  

https://ac.els-cdn.com/S0891422214005484/1-s2.0-S0891422214005484-main.pdf?_tid=efa17c91-65bd-4ee4-a287-7023e8b67c95&acdnat=1524654275_c1e6513ba43bf5ab7d3eb7a55adfebd9
https://ac.els-cdn.com/S0891422214005484/1-s2.0-S0891422214005484-main.pdf?_tid=efa17c91-65bd-4ee4-a287-7023e8b67c95&acdnat=1524654275_c1e6513ba43bf5ab7d3eb7a55adfebd9
https://ac.els-cdn.com/S0891422214005484/1-s2.0-S0891422214005484-main.pdf?_tid=efa17c91-65bd-4ee4-a287-7023e8b67c95&acdnat=1524654275_c1e6513ba43bf5ab7d3eb7a55adfebd9
https://ac.els-cdn.com/S0891422214005484/1-s2.0-S0891422214005484-main.pdf?_tid=efa17c91-65bd-4ee4-a287-7023e8b67c95&acdnat=1524654275_c1e6513ba43bf5ab7d3eb7a55adfebd9
https://ac.els-cdn.com/S0891422214005484/1-s2.0-S0891422214005484-main.pdf?_tid=efa17c91-65bd-4ee4-a287-7023e8b67c95&acdnat=1524654275_c1e6513ba43bf5ab7d3eb7a55adfebd9
https://ac.els-cdn.com/S0891422214005484/1-s2.0-S0891422214005484-main.pdf?_tid=efa17c91-65bd-4ee4-a287-7023e8b67c95&acdnat=1524654275_c1e6513ba43bf5ab7d3eb7a55adfebd9
https://ac.els-cdn.com/S0891422214005484/1-s2.0-S0891422214005484-main.pdf?_tid=efa17c91-65bd-4ee4-a287-7023e8b67c95&acdnat=1524654275_c1e6513ba43bf5ab7d3eb7a55adfebd9
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Liite 3 
PALAUTEKYSYMYKSET 
 
 
Loogisuus 
 
Eteneekö tietolehtinen loogisesti? Jos ei, mitä tulisi muuttaa? 
 
 
Sisältö 
 
Onko tietolehtisen sisältö tarkoituksenmukainen? Jos ei, mitä tulisi muuttaa? 
 
 
Ulkoasu 
 
Mitä mieltä olette tietolehtisen ulkoasusta?  
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     Liite 4 
Saatekirje 
 

Hei! 

 

Kokoamme opinnäytetyönämme Itä-Savon Puatti ry:lle tietolehtistä autismikir-

jon häiriöön liittyvistä aistiherkkyyksistä. Olemme koonneet lehtiseen tietoa 

autismikirjon häiriöstä, aistiherkkyyksistä sekä keinoja arkeen aistiherkkyyk-

sien kanssa. Toivoisimme teidän tutustuvan tietolehtiseen ja vastaavan sitten 

oheisiin palautekysymyksiin. Palautteen perusteella muokkaamme tietolehtistä 

lopulliseen muotoonsa. 

 

Kiitos vastauksista! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Sairaanhoitajaopiskelijat 

Saija-Mari Hämäläinen & Jenni Paukkunen 

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 
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     Liite 5 

 

Erittely palautteesta 

 

Loogisuus Todella hyvälle näyttää 

Sisältö siinä on hyvin tietoa 

Ainut minkä voisi lisätä olisi tieto siitä, 
että esteetön viestintä auttaa tässä 

Eli kuvat ja pika piirtäminen, selkeä 
strukturointi 

Ulkoasu Esite on oikein selkeä 

Todella hyvälle näyttää 
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