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1 Johdanto 

Aistihuoneiden idea pohjautuu Snoezelen-menetelmästä, joka kehitettiin Hollannissa 

1970-luvun lopulla. Menetelmä on tunnettu maailman laajuisesti ja siihen pohjau-

tuen on rakennettu aistihuoneita erilaisilla teemoilla ja erilaisista tarpeista käsin lu-

kuisia. Tiloissa on pyritty tekemään ratkaisuja, joilla tarjottaisiin miellyttäviä aistiko-

kemuksia eri aistikanavien kautta. Näiden aistikokemusten avulla tavoitellaan aktivoi-

van toiminnan ja rentoutumisen tasapainoa. Onnistuessaan aistikokemukset luovat 

henkilölle suotuisan vireystilan oppimiselle, luovuudelle, itseluottamuksen rakentu-

miselle, vuorovaikutukselle ja stressin vähentymiselle. (Verheul 2005, 40–41; Multi-

sensorinen toiminta 2017.) 

 

Autismiin liittyy aistitoiminnan erityispiirteitä, jotka voivat ilmetä yli- tai aliherkkyyk-

sinä. Autistinen henkilö pyrkii hallitsemaan poikkeavaa aistijärjestelmäänsä ja tästä 

voi seurata esimerkiksi erilaisia rituaaleja. Stressaantuneena erityispiirteet saattavat 

korostua. Autistinen henkilö tarvitsee ohjausta ja tukea kuntoutuakseen aistitoimin-

tojensa suhteen. Myös rentoutumisen opettelu on tärkeää autistiselle henkilölle, 

jotta stressiä saadaan purettua ja siitä johtuvaa haastavaa käyttäytymistä vähennet-

tyä. Tätä opettelua voidaan tehdä erilaisin aisteja aktivoivin menetelmin. Tavoitteena 

on saada henkilö oppimaan oman kehonsa muutokset ja hallitsemaan niiden reakti-

oita. Näiden avulla hän voisi hallita ja säädellä omia sisäisiä aistimuksia ja niihin liitty-

viä tunnetiloja. (Kerola & Kujanpää 2009, 109, 145–146.) 

 

Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja sen toimeksiantajana toimii Äänekos-

kella toimiva yksityinen kehitysvammaisten lasten tilapäishoitoa tarjoava yksikkö, 

Pienryhmäkoti Huvikumpu. Kuntoutuksellinen työote Pienryhmäkoti Huvikummussa 

on asiakaslähtöistä ja siinä pyritään kannustamaan ja tukemaan niin fyysiseen kuin 

sosiaaliseenkin aktiivisuuteen. Toimintaa suunnitellaan siten, että se olisi asiakaslap-

sia kiinnostavaa ja innostavaa. Tavoitteet ovat asiakaslähtöisiä ja pohjautuvat usein 

asiakkaan henkilökohtaiseen kuntoutussuunnitelmaan. Henkilökunnan tehtävä on tu-

kea mahdollisimman itsenäistä fyysistä liikkumista sekä toimintakykyä, omatoimi-
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suutta ja ohjata mielekkään vapaa-ajan vieton pariin. Laajana tavoitteena kuntoutta-

valla työotteella on asiakkaan mahdollisimman itsenäinen toimijuus, vaikka arjessa 

tilanteet ovatkin hyvin käytännöllisiä ja joskus hyvinkin lyhyitä. (Pekkanen 2018.) 

 

Toimeksiantaja on huomioinut paljon aistien aktivointia tiloissaan. Haju- ja makupur-

kit löytyvät keittiöstä, tunnustelulaatat olohuoneen seinältä ja trampoliini sekä keinu 

takapihalta. Nyt toimeksiantaja toivoo erillistä toiminnallista aistihuonetta asiak-

kaidensa kuntoutuksellisia tavoitteita tukemaan. Toimeksiantajan toiveena oli, että 

aistihuone kohdennettaisiin juuri autististen lasten stressitason laskun eli rauhoittu-

misen ja rentoutumisen välineeksi. Aistihuone rakennetaan tunto-, näkö- ja kuuloais-

teja silmällä pitäen. Haju- ja makuaistit jätetään pois, sillä niiden kemialliset aineet 

voivat voimakkuudellaan häiritä aistihuoneen tavoitteiden saavuttamista. 

 

Pienryhmäkoti Huvikummun asiakkaat ovat pääasiassa keskisuomalaisia kotona asu-

via kehitysvammaisia lapsia, jotka käyvät eri mittaisilla tukijaksoilla. Asiakasperheitä 

on 20 ja yli neljäsosalla lapsista on autismin kirjon piirteitä. Lisäksi suurimmalla osalla 

asiakaslapsista on kehitysvamma. Pienryhmäkoti Huvikummussa hoidossa olevat lap-

set ovat iältään 3–17 vuotiaita, keski-iän ollessa noin 12 vuotta. (Pekkanen 2018.)  

 
 
Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellista kehittämistoimintaa ja sen tavoitteena on ra-

kentaa aistihuone autistisen lapsen tarpeisiin. Opinnäytetyön tekemisessä on hyö-

dynnetty Anttilan (1993) spiraalimaisesti etenevää suunnitteluprosessin mallia ja eri-

tyisesti sen osaa ratkaisun hahmottamisesta, jossa painotetaan vaiheittain etene-

mistä ja jossa koko prosessia tarkastellaan reflektiivisesti lopputulosta kehitellen ja 

parannellen.  

 

Anttilan (1993) suunnitteluprosessin malliin kuuluu neljä vaihetta, joihin kaikkiin vai-

kuttavat prosessin ulkoiset resurssit (aikataulut, toimeksiantajan toiveet, toimitilojen 

muokattavuus) sekä tekijän omat resurssit (motivaatio, osaaminen, arvot). Suunnitte-

luprosessin ensimmäisessä vaiheessa tarkennetaan työn tarkoitusta ja tavoitteita in-

formaatiota hankkimalla ja ratkaisumallia hahmottamalla. Aistihuoneen suunnittelu 

tarkentuu asiakaslapsia osallistavan kyselyn myötä, joka on prosessin toinen vaihe. 
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Kolmannessa vaiheessa edetään huoneen rakentamiseen sekä palautteen keräämi-

seen ja sen analysointiin. Neljäntenä vaiheena on valmiin työn päättäminen ja koko 

prosessin päättöanalysointi.  Anttilan (1993) spiraalimaisesti etenevään suunnittelu-

prosessiin kuuluu jokaisen eri vaiheen jälkeen pohdinta ja vertailu. Ulkoista pa-

lautetta kerätään vertailemalla, arvioimalla ja tutkimalla. Oma painoarvonsa on myös 

sisäisellä palautteella (elämysten, kokemusten ja tiedostamisen vaikutukset), jonka 

avulla pohditaan prosessia eri vaiheiden aikana ja jälkeen. Tekijän omat resurssit ja 

motivaatio kohdentuvat reflektoinnin myötä ja prosessi saa syvyyttä tiedon lisäänty-

essä. (Anttila 1993, 108–109.) 

 

Mallissa lopputuloksen tavoitteisiin päästään joustavien vaiheiden kautta ja työn ku-

luessa saadaan erilaisia vaikutteita, jotka muokkaavat prosessin suuntaa. Tässä 

työssä näitä vaikutteita ovat saatavissa oleva teoriatieto, havainnointi ja kyselyt. Pro-

sessin tavoitteena on selvittää, millaisen aistihuoneen Pienryhmäkoti Huvikummun 

autistiset asiakaslapset haluaisivat saada. Anttila (1993, 108) muistuttaa, että proses-

sin tarkastelussa apuna voivat olla asiakkaat ja tässä prosessissa autististen asiakas-

lasten osallisuuden myötä (vaihe 2) prosessi muokkaantuu valmiiksi omanlaisekseen 

aistihuoneeksi, joka palvelee ennen kaikkea Huvikummun autistisia asiakaslasten tar-

peitaan. (Anttila 1993, 108–109.) Aistihuoneen rakentamisen lähtökohtana huomioi-

tiin Huvikummun asiakaslasten osallisuus sekä heidän vaikuttamismahdollisuutensa 

huoneen sisältöön. 

 

Huoneen rakentamisessa huomioitiin kestävän kehityksen lähtökohtia, muun muassa 

luomalla huoneesta turvallinen, valitsemalla sinne mahdollisimman paljon kierrätys-

materiaaleja kirpputoreja hyödyntäen sekä tekemällä pitkäaikaisia ja toimivia hankin-

toja. Huone rakennettiin kustannustehokkaasti, matalan kynnyksen periaatteella il-

man mittavia investointeja, omaa ja työyhteisön työpanosta hyödyntäen kuitenkin 

turvallisuus ja hygieniakysymykset huomioiden.  
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2 Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat 

2.1 Osallisuus 

Osallisuus on laaja käsite. Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta katsottuna osallisuudella 

tarkoitetaan valtion velvollisuutta mahdollistaa ja tukea kansalaisten osallistumista 

yhteiskuntaan. Yhteiskuntatieteet tarkastelevat osallisuutta inkluusion (mukana ole-

mista, yhteisöön liittymistä tai liittämistä) ja ekskluusion (syrjään joutumista tai pois-

sulkemista) kautta. Näiden avulla voidaan myös tarkastella palvelujärjestelmän saata-

vuutta.  Sosiaalinen osallisuus on yläkäsite muun muassa köyhyyden ja syrjäytymisen 

ehkäisemiselle, mahdollisuuksien ja voimavarojen tarjoamiselle sekä taitojen ja kyky-

jen edistämiselle. Sosiaalinen osallisuus on tärkeä tavoite sosiaali- työllisyys- ja ter-

veyspolitiikassa, kun päätetään asumista, työtä, koulutusta ja rakentamista koske-

vista asioista. (Sosiaalinen osallisuus teoreettisena käsitteenä 2018; Osallisuus 2017.) 

Osallisuutta voidaan tarkastella myös yksilön omana kokemuksena, jolloin se voi olla 

tunne siitä, että "kuuluu johonkin". Sosiaaliset verkostot ja oikeus osallistua tasaver-

taisesti erilaisiin toimintoihin ja tapahtumiin ovat yksilöllisen osallisuuden muotoja. 

Vaikuttamisen mahdollisuudet omaa itseä koskeviin asioihin sekä muut osallisuuden 

kokemukset kuten yhteisöön kuuluminen suojaavat syrjäytymiseltä. Osallisuuden 

aste ja yhteiskunnallinen aktiivisuus voivat vaihdella kulloisenkin elämäntilanteen 

mukaan. (Sosiaalinen osallisuus teoreettisena käsitteenä 2018; Osallisuuden edistä-

minen n.d..)  

Sosiaalihuoltolain (L 1301/2014, 1§) tehtävä on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja so-

siaalista turvallisuutta. Sen tarkoituksena on vähentää eriarvoisuutta ja edistää osalli-

suutta. Lisäksi sen tavoitteena on edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta 

hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Sosiaalihuoltolakiin (L 1301/2014, 

8§) on kirjattu muun muassa, että kunnallisten viranomaisten on yhteistyössä seurat-

tava ja esitettävä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia sekä poistet-

tava epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Lakiin on myös kirjattu, että erityi-

sestä tuesta vastaavien viranomaisten on välitettävä tietoa asiakkaiden kohtaamista 

sosiaalisista ongelmista. Tällä tavoin turvataan, että tieto ongelmista ja hyvistä käy-

tänteistä kulkee yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan välillä.  
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Osallisuuden mahdollistaminen ja sen vahvistaminen painottuvat kehitysvamma-

työssä vuosi vuodelta enemmän. Palvelut ovat muuttuneet ja muuttuvat koko ajan 

asiakaslähtöisemmäksi ja niissä korostuvat osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja 

vaikuttamisen mahdollisuudet. Perheiden ääni, toiveet ja vaatimukset lastensa hoi-

dolle, ohjaukselle ja kuntoutukselle ovat myös merkittävämmässä asemassa. Tämä 

asettaa uudenlaisia vaatimuksia, kouluttautumista, mutta myös mahdollisuuksia 

työntekijöille. (Pekkanen 2018.) Tämä suuntaus on valtakunnallinen ja se on vuonna 

2016 lisätty kehitysvammaisten erityishuoltolakiin. Sen tarkoituksena on taata, että 

erityishuollossa on huomioitava henkilön toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset 

tarpeet. Lain mukaan myös mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen on tur-

vattava. (L 20.5.2016/381, 42§.) 

 
Vammaistyöhön on aiemmin liittynyt vahvasti asiantuntijakeskeisyys. Tämän päivän 

ajattelua on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja hänen toiveidensa huomioimi-

nen. Asiakkaista on tulossa koko ajan enemmän aktiivisempia vaatimaan päätösval-

taa itseään koskevissa asioissa ja tämä mahdollisuus pitää heille suoda. Tällä tavoin 

vammainen henkilö hyväksyy itsensä paremmin ja näkee kaikki mahdolliset kehitys-

mahdollisuutensa. (Manninen 2003, 27–28; L 2000/812, 4§.)  

 
Asiakaslähtöisyydessä on tärkeää asiakkaan arvokkuuden säilyttäminen, yksilöllisten 

tarpeiden ja toiveiden huomioiminen häntä koskevassa päätöksenteossa. Lakiin sosi-

aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista L 2000/812 on lisätty asiakaslähtöisyy-

den edistäminen. Asiakaslähtöisyyttä voidaan edistää esimerkiksi hyvällä kohtelulla 

ilman syrjintää, oikeudella saada tietoa vaihtoehdoista ja niiden seurauksista sekä it-

semääräämisoikeuden kunnioittamisella. Myös osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-

suuksien lisääminen, tietojen saantioikeus sekä informointi tietojen käsittelystä kuu-

luvat asiakaslähtöisyyteen. (L 2000/812, 4§, 5§, 8§, 11§, 13§.) 
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2.2 Aistit 

Ihmisen aivotoimintaa aktivoivat muun muassa ympäristöstä tehdyt havainnot. Aivoi-

hin tulee hermosäikeitä kaikista aistitietoa tuovista hermoradoista. Ihminen virittäy-

tyy toimintavalmiuteen, kun aivot saavat uutta tietoa hermoratojen kautta. Tieto-

virta ei tule käsittelemättömänä aivokuorelle asti, sillä väliaivoissa olevat rakenteet 

säätelevät aistipiireihin saapuvaa tietovirtaa. (Kuikka, Pulliainen & Hänninen 1998, 

43.) Nienstedt, Hänninen, Arstila & Björkqvist (1999, 476–478) tuovat esille, että ih-

minen saa aistien avulla tietoa sekä ympäristöstä että omasta elimistöstään. Aistimus 

onnistuu reseptoreiden (aistinelinten solujen tai niiden osien) avulla. Reseptorit so-

peutuvat vallitseviin oloihin ja sen vuoksi hermoimpulssit vähenevät vaikka ärsyke 

pysyy samana. Näin esimerkiksi tapahtuu pukiessamme vaatteet paljaalle iholle. 

 

Visuaalinen aistijärjestelmä on merkittävä, sillä näköaistin avulla ihminen saa valta-

osan ulkomaailman informaatiosta. Silmä muodostaa kuvan verkkokalvolle. Valo kul-

kee läpi hermosolukerroksen ärsyttäen samalla reseptorisoluja. Ärsytys siirtyy näkö-

rataa pitkin aivoihin. (Nienstedt ym. 1999, 498–507). 

 

Auditiivisella aistijärjestelmällä tarkoitetaan kuulon avulla tajuamiamme ääniä. Ulko- 

ja välikorva kokoavat ja välittävät ääniaaltoja sisäkorvaa, jossa ne vaikuttavat äänire-

septoreihin. (Nienstedt ym. 1999, 492). 

 

Taktiilinen aistijärjestelmä eli tuntoaistijärjestelmä käsittelee ihon tuntoaistiresepto-

rien vastaanottamia aistiärsykkeitä. Tuntoaistit voidaan jakaa myös ihoaistiin, pai-

neaistiin ja kosketusaistiin, termisiin aisteihin (lämpötiloihin reagointi) sekä kipuais-

tiin. Taktiilisia aistireseptoreita on ihmisellä eri puolilla elimistöä, mutta eniten niitä 

on ihossa. (Nienstedt ym. 1999, 480–481; Sensorisen integraation sanastoa n.d..) 

 

Vestibulaarinen aistijärjestelmä kuvaa painovoima- ja liikeaisteja. Sisäkorvan aistinre-

septorit reagoivat esimerkiksi pään asentoon, maan painovoimaan sekä liikkeen vaih-

teluihin. Tämän aistitiedon avulla tiedämme, liikummeko vai olemmeko paikoil-

lamme ja mikä meidän asentomme on suhteessa painovoimaan. (Sensorisen integ-

raation sanastoa n.d..) 
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Proprioselptiiviseen aistiin kuuluvat asento- ja liiketuntoaisti. Eräissä lihaksissa, jän-

teissä, nivelpusseissa ja sisäkorvassa on reseptoreita, jotka välittävät liikkeistämme 

tietoja. Näiden reseptoreiden avulla ihminen esimerkiksi säätelee tasapainoaan. 

(Nienstedt ym. 1999, 486–487.) 

 

Kemiallisia aisteja ovat maku- ja hajuaistit. Näiden ärsykkeinä toimivat joko sylkeen 

tai nenän limakalvojen limaan liuenneet molekyylit. (Nienstedt ym. 1999, 490). 

 
Tarvitsemme aistejamme läpi elämän, sillä ne antavat meille tietoa kehomme sisä- ja 

ulkopuolisista ärsykkeistä. Aistien avulla ihminen saa kokemuksia ja ne kertovat uh-

kaavasta vaarasta saaden meidät tarvittaessa puolustautumaan. Tällaisen toiminnan 

edellytyksenä on, että aistimme toimivat yhteistyössä keskenään, mikä tapahtuu ke-

hityksen myötä. (Kaski, Manninen & Pihko 2012, 175; Stock Kranowitz 2015, 63–64.)  

 

Lapsuudessa ihmiselle kehittyy fysiologinen itsesäätely ja sen vuoksi pienen lapsen 

reaktiot ärsykkeisiin voivat olla yllättäviä. He saattavat ylivirittyä herkästi, minkä 

vuoksi autonomisen hermoston toiminta kiihtyy. Aistimisen säätelykyky kehittyy vuo-

rovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tämän seurauksena aistinsolut mukautuvat ja 

herkistyvät, mikä muuttaa myös hermoston toimintaa. Aistinsäätely näkyy henkilön 

tavassa reagoida aistimuksiin ja hallita käyttäytymistään sekä tunteitaan. Sillä on 

myös vaikutusta vireystilaan ja tarkkaavaisuuteen. Aistiärsykkeisiin yliherkästi reagoi-

van henkilön on vaikea rauhoittua, mikä vaikeuttaa jäsentynyttä toimimista. Vastaa-

vasti aistiärsykkeisiin alireagoivat henkilöt kokevat vaikeuksia päästä toimintaviree-

seen ja siten alkuun toiminnassa. (Sensorisen integraation häiriö n.d..) Myös Ayers 

(2008, 88) vahvistaa tämän kuvaamalla, että mikäli aivot eivät pysty vastaanotta-

maan, käsittelemään tai jäsentämään aisti-impulssien virtaa, ei ihminen pysty ohjaa-

maan kehoaankaan tehokkaasti. Tuolloin esimerkiksi oppiminen on vaikeaa, itseluot-

tamus puutteellista ja stressin sietäminen heikkoa. Ayers (2008, 121–123) nostaa 

myös esille aistien keskinäisen vuorovaikutuksen ja sen vaikutuksen ajattelu- ja päät-

telykyvyn kehittymiselle. Tästä esimerkkinä kaikki toiminta, joka tuottaa liikettä, sillä 

se ylläpitää aivoissa tarkkaavaisuutta ja jäsentyneisyyttä. Myös tunne-elämällä on 
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hermostollinen perusta, sillä aistitieto on limbiselle järjestelmälle oleellista, jotta ih-

minen voi käsitellä ja säädellä tunnereaktioita. (Ayers 2008, 121–123.) 

2.3 Autismi 

Autismi on neurologinen kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia pulmia yksilön aisti-

kokemuksiin, kommunikointiin ja sosiaalisiin taitoihin. Nämä pulmat nousevat esiin 

käyttäytymisen erilaisina poikkeavina ja rajoittuneina muotoina, kuten jumittami-

sena. Myös esineiden tai käsien heiluttelua, ääntelyä ja tavaroiden järjestelyä voi il-

metä, kun autistinen henkilö luo itselleen turvallista olotilaa. Nämä piirteet saattavat 

haitata normaalia vuorovaikutusta. Autistisella henkilöllä on arjessa muitakin pulmia, 

varsinkin kognitiivisissa taidoissa, sillä hänen on esimerkiksi vaikea ymmärtää erilaisia 

näkökulmia tai abstrakteja asioita. (Kerola & Kujanpää 2009, 23–25; Kaski, Manninen 

& Pihko 2012, 99; Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 40–41.)  

 

Timonen (2009, 361) tähdentää, että autismiin liittyy useita keskushermoston kehi-

tyshäiriöitä ja ne esiintyvät laaja-alaisesti keskushermoston eri osissa siten, että yksi-

löllisiä eroja on paljon. Tämä moninaisuus asettaa suuria vaatimuksia autismin neuro-

logiselle ja neuropsykologiselle tarkastelulle.  

 

Ayers (2008, 207) nostaa esille sosiaalisen haasteen, sillä autistinen lapsi viihtyy 

omassa maailmassaan eikä haluaisi muiden häiritsevän siellä oloa. Autistiset henkilöt 

eivät reagoi aisteihin samalla tavoin kuin muut, mikä vaikeuttaa myös tunteisiin rea-

gointia. Kerola ja Kujanpää (2009, 25) kuvaavat, että sosiaalisen vuorovaikutuksen 

pulmat ilmenevät katsekontaktin vähyytenä. Autistinen henkilö viihtyy mielellään 

kauempana muista tai tuntuu olevan omissa oloissaan.  

2.3.1 Autismin esiintyvyys  

Autismi on yleisempää miehillä kuin naisilla ja isolla osalla autisteista on myös kehi-

tysvamma. (Kaski ym. 2012, 99; Moilanen, Mattila, Loukusa & Kielinen 2012). Määräl-

lisesti Kaski ym. (2012, 99) kertovat autististen henkilöiden yleisyyden olevan 2/1000. 

Moilanen ym. (2012) vastaavasti tuovat esille autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden 

esiintyneisyyden olevan 6-7/1000.  



10 
 

 

 

Lundström, Reichenberg, Anckarsäter, Linchtenstein & Gillberg (2015) kumoavat aja-

tuksen, että autismi olisi lisääntynyt. He tutkivat Ruotsissa autismin kirjon yleisyyttä 

ja saivat selville, että oireet eivät ole yleistyneet vaan autismin kirjon diagnoosien 

määrän nousu selittyy sillä, että useammat hakevat apua ja ammattilaisten tietoisuus 

aiheesta on lisääntynyt. Tämän vahvistavat myös Boat & Wu (2015, 242–243, 251), 

joiden kirjoittamassa teoksessa haetaan selitystä Yhdysvalloissa diagnoosien määrän 

nousulle 2000–luvulle tultua. Lisäksi he pohtivat lisääkö vanhempien korkeampi ikä 

autismin määrää ja annetaanko diagnooseja herkemmin sen vuoksi, että lapsen kun-

toutus pääsee käyntiin ja hän saa paremmat palvelut kuin ilman diagnoosia.  

 

2.3.2 Haaste ymmärtää tunteita ja ajatuksia 

Autismia on lähestytty erilaisten teorioiden avulla. Yksi näistä teorioista on mielen 

teoria (Theory of Mind), jolla kuvataan kykyä ymmärtää omia ja muiden tunteita sekä 

ajatuksia. Autismiin liitetään usein edellä mainittua vaikeutta. (Kerola & Kujanpää 

2009, 23.) Timonen (2009, 360) tuo esille, että mielen teorian avulla on pyritty ym-

märtämään ja selittämään autististen henkilöiden sosiaalisen käyttäytymisen ongel-

mia sekä heidän ajattelumaailmaansa.  

 

Timonen (2009, 362–364) liittää mielen teorian vuorovaikutukselliseen työskentelyyn 

sekä tunnetyöskentelyyn, sillä nämä ovat tärkeitä autismikuntoutuksessa. Kerola ja 

Kujanpää (2009, 40) vahvistavat, että autistisen henkilön kuntoutuksessa on tärkeää 

huomioida vastavuoroista toimintaa, sillä autistisella henkilöllä on usein siinä pulmia. 

Nämä johtuvat vaikeudesta yhdistää sosiaalisia, emotionaalisia ja kielellisiä toimin-

toja toisiinsa. Mielen teorian ymmärtämiseksi pitää tietää, että autistisen ihmisen on 

vaikea koota ja jäsentää sosiaalista tietoa ympäristöstä. Hänen on haasteellista ym-

märtää sanattomia yhteiselämän sääntöjä. Autistisille henkilöille on lisäksi tyypillistä 

katsekontaktin välttäminen sekä vaikeus tulkita ihmisen mielentiloja kasvojen il-

meistä. Mielen teoriaan liitetyt haasteet omien ja toisten tunteiden sekä ajatuksien 

ymmärtämisestä pienenevät, kun kuntoutuva henkilö voi oppia siihen keinoja ja toi-

mintamalleja kognition kautta.   
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Näihin haasteisiin on kuitenkin mahdollista saada ohjausta ja tukea kuten neuropsy-

kiatrista valmennusta, joka on tavoitteellista, suunnitelmallista ja käytännön läheistä. 

Neuropsykiatrisen valmennuksen avulla tuetaan erityisesti toiminnanohjauksen taito-

jen harjoittelemista, kuten ajanhallintaa, aloittamisen kykyä ja loppuunsaattamisen 

kykyä. Valmennuksen tarkoituksena on tukea arjen- ja elämänhallinnan taitoja uusien 

opeteltavien toimintatapojen avulla. Neuropsykiatrinen valmennus edellyttää henki-

löltä kykyä arvioida omaa toimintaansa ja puheella kommunikointia. (Mitä on neuro-

psykiatrinen valmennus? 2016.) Sihvonen (2011) nostaa esille, että neuropsykiatrisen 

valmennuksen avulla kuntoutuvalle autismin kirjon henkilölle kehittyy uusia toiminta-

malleja ja hänen minäkuvansa voi muuttua positiiviseksi hyvän ohjauksen, onnistu-

misten ja positiivisten kokemusten kautta. 

2.4 Autismi ja aistipulmat 

Lord ja McGee (2001, 94) tähdentävät, että aistipulmat ovat varhaisempia merkkejä 

autismista, sillä esimerkiksi ääniin ja makuihin reagointi sekä kivun tuntemisen poik-

keavuudet tulevat esille jo imeväisiässä. Myös Kerola ja Kujanpää (2009) tuovat esille, 

että monien autististen piirteiden alkulähteenä saattaa olla aistitiedon jäsentymisen 

poikkeavuus. Tällaisia poikkeavuuksia voivat olla muun muassa tuntoaistin poik-

keavuudet kuten se, että henkilö ei reagoi kuumaan tai kipuun odotetulla tavalla. Toi-

saalta kuulo voi olla hyvin valikoiva tai yliherkkä ja kasvojen tunnistaminen voi olla 

vaikeaa. Aistitiedon käsittelyn pulmat voivat hidastaa kehitystä ja oppimista. Esimer-

kiksi hajuaistiin alireagoiva henkilö voi nauttia ulosteen tuoksusta ja siksi henkilökoh-

taisen hygienian opettelu on hidasta ja vaatii määrätietoista, järjestelmällistä ja pal-

kitsevaa ohjausta. Kerola & Kujanpää (2009, 26, 97–98) muistuttaa, että autistinen 

henkilö pyrkii itse hallitsemaan poikkeavasti toimivaa aistijärjestelmäänsä ja tämä 

saattaa lisätä jumittumisia esimerkiksi tiettyihin ruokiin tai rituaaleihin.  

 

Lindholm (2018, 35) muistuttaa, että autistisella henkilöllä voi olla aistitiedon sääte-

lyn ongelmia yhden tai useamman aistin alueella. Lisäksi voi esiintyä samanaikaisesti 

sekä yli- että alireagointina. Aistiyliherkkyydellä tarkoitetaan reagoinnin tavallista 

herkempää, voimakkaampaa ja pitkäkestoisempaa taipumusta. Aistialiherkkyydessä 

tarvitaan hyvin voimakkaita aistimuksia, jotta niihin voisi reagoida asianmukaisesti.  
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Aistit keräävät ympäristöstä tietoa. Jos aistikanavaa pitkin tulee voimakkaita aisti-

muksia, on aistitietoa määrältään paljon ja henkilö voi stressaantua.  Stressitason ol-

lessa korkealla on vaikea sietää sosiaalisia tilanteita.  Sosiaaliset tilanteet, jopa lähei-

simmät ihmissuhteet, aiheuttavat autistiselle henkilölle stressiä. Jos stressitaso on 

pitkään korkealla, menee palautumiseenkin pidempi aika. Tästä syystä olisi hyvä si-

sällyttää päiviin hetkiä, jotka tuottavat mielihyvää ja jotka laskevat stressitasoa. Au-

tistisen henkilön tulee haastaa itseään kohtamaan aistitulvaa ja stressaavia tilanteita, 

mutta myös vastapainoksi lepäämään ja rauhoittumaan mielekkään toiminnan pa-

rissa. Näiden keskinäisen balanssin avulla autistinen henkilö pystyy osallistumaan 

enemmän sosiaalisiin tilanteisiin ja saamaan sitä kautta ihmisille tärkeitä myönteisiä 

kokemuksia. (Oksanen 2015, 35–36.) 

2.4.1 Visuaalinen hahmottaminen 

Visuaalinen tieto tulee meille ympäristöstä silmästä aivoihin hermoratojen kautta tai 

visuaalisten muistikuvien kautta oman muistimme välityksellä. Havaitsemme ja ha-

vainnoimme asioita tahdonalaisesti ja tavoitteellisesti. Lisäksi tunnistamme vain sel-

laisia asioita, joille meillä on merkitys. (Isomäki 2015, 11–12.) 

 

Jonkin asian näkeminen ei tarkoita, että ihminen olisi hahmottanut asian. Ihmisen 

havaitessa asioita aistimus siirtyy aivokuorelle ja sen ominaisuuksien käsittely alkaa. 

Havaitseminen muuttuu hahmottamiseksi, kun havaintoon liittyy tulkinta ja siihen 

yhdistyy ihmisen aikaisempi kertynyt tieto. Uuden asian havaitseminen nivoutuu tie-

tojärjestelmäämme siten, että annamme sille merkityksen. Emme välttämättä tie-

dosta visuaalista informaatiota, mutta silti se vaikuttaa toimintaamme, sillä puhujan 

ilmeet ja eleet voivat kumota hänen sanomansa asian merkityksen. Näkemiseen, vi-

suaaliseen havainnointiin ja hahmottamiseen voi liittyä monta pulmaa ja ne voivat 

johtua muun muassa valon puutteesta tai silmän, näkökentän, silmähermon tai näkö-

aivokuoren ongelmista. Näkemisen pulma voi myös liittyä muihin aivoalueisiin kuten 

visuaaliseen tarkkaavuuteen. (Isomäki 2015, 13–25.) 

 

Ihmisen on kyettävä ohjaamaan silmiensä liikkeitä ja seuraamaan katseellaan liikku-

vaa kohdetta, jotta hän pystyy erottamaan yksityiskohdan näköaistin varassa. (Kaski 
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ym., 2012, 176). Visuaalisen eli näköaistin ongelmat voivat ilmetä tilan hahmottami-

sen vaikeutena esimerkiksi siten, että lapsi ei hahmota korkeuseroja, etäisyyksiä ja 

syvyyksiä. Tämä tuo arjessa haasteita muun muassa leikkipuistossa leikkiessä. Näkö-

aistia voi harjoittaa palapelejä rakentamalla, kuvakirjoja tutkimalla, etsintätehtäviä 

tekemällä, silmän ja käden yhteistyötä lisäämällä. On syytä myös muistaa, että lasta 

ei pidä altistaa liiallisille näköaistiärsykkeille, sillä niitä tulee paljon luonnostaan ja nii-

den lisääminen vaikeuttaa toiminnan jäsentämistä. (Ayers 2008, 197–199.) 

 

Autistinen lapsi saattaa jättää lelut huomiotta, mutta kiinnittää huomiota johonkin 

yhteen seikkaan esimerkiksi pikkuauton renkaaseen. Renkaan liike voi kiehtoa häntä 

loputtomiin. (Parikka ym. 2017, 47.) Ayers (2008) perustelee tätä sillä, että autistisen 

lapsen aivot eivät välttämättä osaa erotella mikä visuaalinen tieto on olennaista. Au-

tistinen lapsi saattaa havaita asian, mutta ei pysty jäsentämään havaintoaan. Tunto-

aistimukset voivat parantaa näköaistin hahmottamista, minkä vuoksi esimerkiksi uu-

sia vaatteita voi ensin kosketella käsillä, jonka jälkeen näköaisti pystyy käsittelemään 

ne. (Ayers 2008, 210, 213.) Stock Kranowitz (2015) vahvistaa tämän, sillä hänen mu-

kaansa riittävä näkökyky ei riitä näkemisen ymmärtämiseen vaan aivojen pitää pystyä 

integroimaan näköaistimukset kuulo-, tunto- ja liikeaistimuksiin. (Stock Kranowitz 

2015, 45). 

2.4.2 Auditiivinen hahmottaminen 

Kuulon avulla tapahtuu auditiivista hahmottamista. Kaski ym., (2012, 175) kuvaavat 

kuuloaistia keinoksi saada merkityksellistä tietoa ympäristöstä ja ymmärtää äänen-

käytönmahdollisuudet sosiaalisen kanssakäymisen välineenä. Vähäisetkin kuulovam-

mat voivat haitata kehitystä ja kuntoutus aloitetaan mahdollisimman varhain. Kuulon 

ollessa huono tulee kiinnittää huomiota puhujan kasvojen näkemiseen ja valaistuk-

seen. Ayers (2008, 209, 214) tuo esille, että autistinen lapsi ei välttämättä reagoi ym-

päristön ääniin tai puheeseen. Hänen aivonsa saattavat reagoida kuuloärsykkeisiin 

heikosti ja siksi puhutun kielen ymmärtäminen on vaikeaa. 

  

Auditiivisen hahmottamisen ongelmat näyttäytyvät usein siten, että lasta häiritsee 

kaikki ympäristön äänet niin paljon, että hän ei kykene keskittymään puhujaan. Hä-
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neltä jää paljon informaatiota tiedostamatta, kun kuulon häiriötekijöitä, kuten tuule-

tin ja loisteputkivalaisin on samassa tilassa. (Ayers 2008, 76, 203.) Valkoinen kohina 

on keinotekoinen ääni (suhina), jota käytetään epämiellyttävien äänien poistami-

seen, sillä sen avulla muut äänet sotkeutuvat kohinaan ja lakkaavat siten häiritse-

mästä. Kun aivot eivät huomioi muita ääniä kuin valkoisen kohinan, ympäristö rau-

hoittuu. (Green 2018.) Tämän käyttö autistin kohdalla vaatii hyvää henkilön tunte-

mista, sillä valkoinen kohina voi olla häiritsevä tai rauhoittava henkilöstä ja aisteihin 

reagoinnista riippuen.  

2.4.3 Taktiilinen hahmottaminen 

Taktiilinen hahmottaminen sisältää tuntoaistiin kuuluvat pinta- ja syvätunto ja jokai-

sella ihmisellä on omanlainen tapansa aistia niitä. (Kerola & Kujanpää 2009, 107). Fy-

siologisesti puhutaan myös ihotunnosta, johon kuuluvat mekaanisia aisteja kuten 

paine ja kosketus, myös lämpötiloihin liittyvät aistimukset luokitellaan ihotuntoon 

kuuluviksi. Näihin aistimuksiin ihminen voi totuttautua, jolloin aistiminen vähenee. 

Esimerkiksi uima-altaan vesi voi tuntua aluksi viileältä, mutta hetken vedessä olon jäl-

keen iho on tottunut lämpötilaan ja aistiminen vähenee. Kipuun ihminen ei sopeudu, 

sillä kipureseptorit ovat erityisen hitaasti sopeutuvia vallitseviin oloihin. (Nienstedt, 

Hänninen, Arstila & Björkqvist 2009. 476–477.)  

 

Ihminen tarvitsee tuntoaistiaan oman kehonsa tuntemuksen kehittämiseen. Kehitty-

neen tuntoaistin avulla ihminen ymmärtää itsensä erilliseksi ja pystyy oman kehonsa 

välityksellä olemaan yhteydessä ympäröivään maailmaan. (Kaski ym., 2012, 175.) Kun 

keskushermosto käsittelee ihon kautta saatuja tuntoaistimuksia tehottomasti, puhu-

taan taktiilisesta häiriöstä. (Stock Kranowitz 2015, 90). Ayers (2008, 177–179) nostaa 

esille, että taktiilisen aistin yliherkkyys ei näy päällepäin, mutta se vaikuttaa lasten 

toimintaan, sillä he ovat aktiivisia ja keskittymiskyky on heikko. Heidän keskittymis-

tään voi haitata vaatteiden aiheuttama tuntemus iholla tai ötökän käveleminen kä-

dellä. He eivät pidä erilaisten materiaalien koskettamisesta tai esimerkiksi sormivä-

reillä maalaamisesta, mutta tämä voi olla hyvä kuntoutusmuoto, juuri näille henki-

löille. Autistisella henkilöllä voi myös olla puutteellinen oman kehon hahmottamisen 

taito ja sen vuoksi hän voi kääriytyä napakasti kankaisiin tai pukeutua tiukkoihin vaat-

teisiin. 
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2.5 Aisteja voi harjaannuttaa -kuntoutuksen näkökulma 

Koska ihminen elää aistiensa varassa, on autistiselle henkilölle keksittävä keinoja, 

joilla aistikokemuksia saa sopivassa määrin. Uusiin aistiärsykkeisiin voi tutustua rau-

hassa ja liiallisia aistimuskokemuksia saadaan hiukan hallintaan. Tähän keinona on 

säännöllisesti tapahtuvat aistiharjoitukset. Harjaannuttamalla herkistyneitä aisteja 

saadaan niitä kehitettyä sietämään paremmin epämiellyttävää ärsykettä, joka aiheut-

taa aistikokemusta. (Kerola & Sipilä 2017, 76–79, 103.)  

 

English (2002, 1) viittaa artikkelissaan kvalitatiiviseen tutkimukseen, jonka tekivät 

Cullen ja Barlow (2002). Tutkimuksessa selvitettiin kosketuksen merkitystä autistisen 

lapsen ja vanhemman välillä. Tulosten mukaan säännöllinen kosketus ja hieronta öl-

jyn avulla lisäsi läheisyyttä heidän välilleen. Hieronnan avulla saavutettu kiintymys 

jatkui läpi ahdistavien ja haastavien hetkienkin ja nämä autistiset lapset suvaitsivat 

kosketusta paremmin myös muissa tilanteissa.  

 

Stock Kranowitz (2015, 53) muistuttaa, että lapset, joilla on aistitiedon poikkeavuutta 

voivat kehittyä taitaviksi aikuisiksi, jotka osaavat hallita omia aistitiedon erityispiirtei-

tään. He tarvitsevat kehittyessään tukea, ohjausta, ymmärrystä sekä terapiaa. Varhai-

sessa vaiheessa aloitetusta kuntoutuksesta on hyötyä, sillä lapsen aivotoiminta ei ole 

vielä vakiintunutta ja sitä on mahdollisia muuttaa kuntoutuksen kautta. Kuntoutuk-

sen avulla lasta autetaan käsittelemään kaikkia aistimuksiaan. Tarkoituksena on an-

taa keskushermostolle sen tarvitsemia riittävän voimakkaita ja pitkäkestoisia aisti-

muksia, joiden kautta lapsi pikkuhiljaa kehittyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti.  

 

Kaski ym. (2012, 101) korostavat kasvatuksellisen kuntoutuksen ja opetuksen tär-

keyttä. Kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen lukeutuu heidän mukaansa tuettu kom-

munikointi, toiminnan strukturointi visuaalisin menetelmin, arjen haasteiden kohtaa-

minen ja syiden pohtiminen ammattilaisten, perheen ja lähipiirin yhteistoimintana. 

Tällainen kuntoutus tulisi toteuttaa osana lapsen arkipäivää konkreettisissa arjen toi-

minnoissa ja siinä tulee huomioida yksilöllisyys, sillä jokainen autisti on oma persoo-

nansa. Näin kuntoutuksella voidaan saavuttaa erittäin hyviä tuloksia. Myös Lord ja 

McGee (2001, 102) kuvaavat, että luonnollisessa ympäristössä tapahtuva kuntoutus 
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on tehokkainta, myös aisteihin kohdistuvan kuntoutuksen osalta. Ayers (2008, 212) 

tuo esille, että liike lisää autistiselle lapselle mielihyvää ja motivaatiota. Tällöin aivot 

pystyvät käsittelemään muitakin aistikokemuksia. Liikkeen näkeminen on jo oleelli-

nen osa näköaistia, mutta motivaation ja mielihyvän johdosta näköaistin käyttö laaje-

nee ja se lisää katsekontaktin saavuttamista.  

 

Visuaalisen hahmottamisen kuntoutus 

Hyvin suuri osa autistisista henkilöistä reagoi voimakkaasti näköaistiärsykkeisiin. Voi-

makkaat valot saavat lapsen peittämään silmänsä tai tekemään käsistä varjoa valon 

eteen. Tähän tulisi kiinnittää huomiota ja autistisen henkilön ympäristön tulisi olla vä-

reiltään hillitty ja kiiltäviä peilipintoja tulisi välttää. Erilaiset valoleikit esimerkiksi tas-

kulampun avulla hämärässä leikkiminen voi olla hyvää näköaistin harjaannuttamista 

ylireagoiville. Valoleikit sopivat hyvin myös alireagoiville henkilöille, jotka hyötyvät 

myös väreistä, kirkkaista valoista ja peileistä. Erilaisista valoista tulee hämärässä voi-

makas, kontrastinen näköärsyke ja siksi ne antavat hyvin visuaalisia aistimuksia. (Ke-

rola & Kujanpää 2009, 104, 110.)  Lapsi, jolla on normaali näkö saattaa hakea tunnus-

telemalla lisätietoa tavaroihin, sillä hänen on vaikea tulkita näköaistin kautta tulevia 

aistimuksia. (Stock Kranowitz 2015, 37–38.) 

 

Auditiivisen hahmottamisen kuntoutus 

Ääniin yliherkästi reagoiva lapsi saattaa peittää korvansa kuullessaan voimakkaita ää-

niä (sähkövatkain, pölynimuri), jotka eivät häiritse muita. (Lord ja McGee 2001, 98). 

Paksut matot, ääntä imevät materiaalit ja tekstiilit perhementävät ääniä. Tämä hel-

pottaa kuuloltaan yliherkkää henkilöä. (Kerola & Kujanpää 2009, 104–105.) 

 

Heikosti kuuloaistiin reagoiva lapsi saattaa puhua huutaen, sillä hän ei kykene kuule-

maan omaa ääntään hiljaa puhuttaessa. Hän pitää äänekkäästä musiikinkuuntelusta. 

(Stock Kranowitz 2015, 37–38.) Kerola & Kujanpää (2009, 104–105) toteavat, että 

aliherkän kuuloaistin omaavat henkilöt kaipaavat erilaisia ääniä, joita voi tuottaa esi-

merkiksi soittimien avulla.   
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Taktiilisen hahmottamisen kuntoutus 

Moni autistinen lapsi aistii tuntoaistimuksia selkeämmin kuin näkö- ja kuuloaistimuk-

sia. (Ayers 2008, 210–211.) Tuntoaistiin reagointi voi olla autistisella henkilöllä hyvin 

erilaista. Ylireagoivalla henkilöllä voi olla vaikeuksia sietää hierontaa ja kosketusta. 

Tällaista henkilöä tulisi koskettaa tasaisin ja tukevin ottein tai samalla tavalla kuin 

mitä hän itse koskettaa itseään. Hän hyötyy muun muassa vilttiin kääriytymisestä ja 

hieronnasta. (Kerola & Kujanpää 2009, 107–108.)  

 

Yliherkkää tuntoaistia kuntouttaessa lapsen tulee itse saada vaikuttaa ja valita mate-

riaaleja, välineitä ja toimintatapoja, joilla tuntemuksia tuotetaan. Kutittava kosketus 

ärsyttää tasaista koko kämmenellä tehtävää painelukoskettelua enemmän. Uusia ais-

timuksia tulee tarjota vähitellen ja tilanteesta kannattaa tehdä mielekäs. Yliherkälle 

lapselle kannattaa näyttää mallia edellä ja antaa hänen itse koskettaa itseään esimer-

kiksi karhealla kankaalla sen sijaan, että aikuinen koskisi. (Ayers 2008, 185–187.) 

 

Yliherkän tuntoaistin omaavalle lapselle erilaisten materiaalien koskettaminen voi 

olla epämieluisaa tai jopa kivuliasta ja siksi hän saattaa vältellä niitä. Lapsi, joka ha-

kee suuhunsa aistimuksia vaikkapa paidanhelmaa pureskellen tai kaipaa nopeita liik-

keitä kuten kuperkeikkoja tai keinumista reagoi aistimuksiin heikosti ja siksi hän ha-

kee lisää tuntoaistimuksia. (Stock Kranowitz 2015, 37–38.) Alireagoivalle on tarjot-

tava paljon erilaisia kosketuksia, kuten kutitus ja silitys. (Kerola & Kujanpää 2009, 

107–108). 

 

Vestibulaarinen aistijärjestelmän kuntoutus 

Moni autistinen lapsi hakee painetuntoaistimuksia esimerkiksi nauttimalla maton alla 

olemisesta tai laittamalla käden painavan tavaran alle. (Ayers 2008, 210–211.) 

Oksanen (2015, 34) tuo esille, että jotkut hakevat syväaistimuksia hyvin voimakkain 

keinoin, jopa itseään vahingoittaen. Tätä parempia keinoja ovat esimerkiksi paino-

peitto, jonka alla makaaminen rauhoittaa. Myös Lord ja McGee (2001, 99) kuvaavat, 

että syvätuntemuksia antamalla lapselle hieronnan tai painopeiton tai -liivin avulla 

voidaan rauhoittaa lasta.  
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Aistihakuisuus 

Lapsi voi myös olla aistihakuinen. Hänen käytöksensä voi vaikuttaa huomiohakuiselta 

ja ylivilkkaalta, sillä hän hakee erityisesti syvätunto- ja liikeaistimuksia hyppimällä, 

törmäilemällä, koskettelemalla ja tuottamalla ääntä. Aistihakuisen lapsen itsesäätely 

ei toimi ja hän saattaa mennä helposti ”ylikierroksille”. Aistihakuisuuteen tulee vas-

tata tarjoamalla monipuolisesti sosiaalisesti hyväksyttyjä tapoja saada aistimuksia. 

Esimerkiksi liikehakuiselle lapselle tulee tarjota paljon liikunnallista toimintaa ja pöy-

tätyöskentelyyn voi ottaa avuksi tuolin sijasta ison jumppapallon. (Serenius-Sirve & 

Berggren 2018, 125.) 

 

2.6 Vuorovaikutus ja sen haasteet 

Toimiva vuorovaikutus ja sen mahdollistaminen on ihmisen perusoikeus. Vaikeasti 

puhevammaisella henkilöllä on oikeus oppia puhetta korvaava kommunikointimuoto 

ja hänellä pitää olla tähän tarvittavat apuvälineet sekä osaava vuorovaikutuskump-

pani. Jos kommunikoinnin perusta ei ole kunnossa, reagoi vaikeasti puhevammainen 

henkilö olosuhteiden vaihteluihin ilmein, elein, äännähdyksin sekä omaa kehoaan hy-

väksi käyttäen. Tällöin tulee aloittaa kommunikoinnin rakentaminen eli kuntoutus, 

mikä etenee pienin askelin ja on paljon vuorovaikutuskumppanin varassa. (Laine 

2018.) Vammaisilla kyky ja mahdollisuus oman mielipiteen ilmaisuun voi olla hyvin 

rajoittunut. Ilmeet, eleet, ääntely ja kuvakommunikointi voivat olla hänen kommuni-

kointinsa keinoja. Aikuisen vastuu vammaisen lapsen osallisuuden mahdollistami-

sessa ja kuulluksi tulemisen turvaamisessa on merkittävä. (Henttonen n.d..) 

 

Ketonen, Kontu, Lahtinen, Pesonen ja Tuomi (2018, 293, 298) puhuvat olemuskie-

lestä, johon kuuluvat ei–kielelliset tavat kommunikoida kuten eleet, ilmeet, asennot, 

etäisyys, yleinen olemus ja katsekontakti tai sen puuttuminen. Näitä visuaalisia vies-

tejä huomioimme tiedostamattamme. Myös kosketuksen käyttö sekä muut kommu-

nikointia tukevat menetelmät ovat hyväksi, sillä moniaistisuus tukee kehittyvää vies-

tintää. Lehtovuoren (2010) mukaan ei–kielelliset tavat pohjautuvat implisiittiseen, 

tarkemmin sensomotoriseen muistiin, joiden olemassa olosta emme ole tietoisia, 

mutta jotka ovat muistiimme taltioituneet ja vaikuttavat käyttäytymiseemme.  
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Merikoski ja Pihlaja (2018, 204, 219) nostavat esille, että vuorovaikutuskumppanin 

tulee kiinnittää huomiota omaan ilmaisuunsa. Olennaista on päästä puhevammaisen 

henkilön kanssa yhteyteen. He myös painottavat esteettömän viestinnän tärkeyden 

lisäksi myös sen suunnitelmallisuutta ja arviointia. Kommunikointimenetelmiä tulee 

tarvittaessa monipuolistaa tai supistaa ja siksi arviointi on tärkeää.  Kaario (2018) 

muistuttaa, että puhevammaisen henkilön ajattelua tulee laajentaa jo lapsena tarjoa-

malla valintatilanteita. Lapsen tulee ensin saada vaikuttaa ikäiselleen sopivalla tavalla 

arjen asioihin, jotta hän voi myöhemmin toimia tasavertaisena yhteiskunnassa mui-

den joukossa. Tähän tulee kasvattajien kiinnittää huomiota, sillä Kaario (2018) tuo 

esille, että vammaisella lapsella tavanomaiset elämänkaareen kuuluvat valinnat ja 

vaikuttamismahdollisuudet ovat ikäisiään niukemmat ja tämä johtuu puutteellisesta 

kommunikoinnin huomioimisesta. Tätä asiaa on pyritty parantamaan esimerkiksi ke-

hitysvammaisten erityishuoltolain myötä. Lain 42 pykälään on kirjattu itsemääräämis-

oikeuden vahvistamisesta, jolloin henkilön toivomukset, mielipide, etu ja tarpeet tu-

lee huomioida. Itsemääräämisoikeutta tuetaan ja edistetään asianmukaisin kalustein, 

välinein, tilaratkaisuin sekä henkilön käyttämää kommunikointimenetelmää hyödyn-

täen. Kaikki toimenpiteet kirjataan henkilön hoito- ja palvelusuunnitelmaan. (L 

20.5.2016/381, 42§.) 

 

Irwin, Carter ja Briggs-Gowan (2002) ovat tutkineet puhumaan oppivien lasten sosi-

aalista ja emotionaalista kehitystä. Korpilahti ja Pihlaja (2018, 197) viittaavat tuohon 

tutkimukseen nostaessaan esille, että kielen kehityksen vaikeudet voivat ennustaa 

haasteellista käyttäytymistä. Puutteellinen kielitaito lisää ei toivottua käyttäytymistä 

kuten lyömistä, itkua ja leikistä vetäytymistä. Jalovaara (2006, 59) muistuttaa, että 

silloin, kun lapsi ei ymmärrä sosiaalisia vihjeitä eikä osaa tulkita sanattomia viestejä, 

joutuu hän usein hankaliin tilanteisiin. Kerola ja Kujanpää (2009, 129–131) kuvaavat, 

että haastava käytös on aina seurausta jostakin. Kun haasteisiin halutaan puuttua, tu-

lee selvittää mikä henkilön saa käyttäytymään haasteellisesti ympärillä olevia ihmisiä 

tai esineitä kohtaan. Haastavan käytöksen takana voi olla useita syitä kuten kommu-

nikoinnin pulmat, huomion haku ja heikko itsetunto. Huomion hakuisuus tulkitaan 
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herkästi negatiiviseksi, mutta se voi olla normaalia vuorovaikutusta, kuulluksi ja näh-

dyksi tulemisen tavoittelua. Jokaisella ihmisellä on tarve tulla ymmärretyksi ja jos 

näin ei tapahdu, siitä seuraa turhautumista, mikä voi ilmetä ei toivottuna käytöksenä.  

 

Käyttäytyminen on sosiaalista toimintaa, jossa ihminen noudattaa yleisesti sovittuja 

sääntöjä ja kunnioittaa toisia ihmisiä. Näitä toimintatapoja ihminen oppii kasvaes-

saan ja kehittyessään.  Käyttäytyminen on kokonaisvaltaista ja katkeamatonta läpi ih-

misen elämän ja siihen sisältyy monenlaisia toimintoja, tunteita ja tapoja hillitä niitä. 

Haastava käyttäytyminen on terminä suhteellisen uusi, mutta hyvin kuvaava. Henki-

löllä on tarve vuorovaikutukseen ja ymmärrykseen. Tunteet nousevat pintaan, jollei 

hän saa ymmärrystä osakseen. Lopulta henkilö tekee jotain opituista hyvistä käytös-

tavoista poikkeavaa, ellei hänellä ole keinoja tunteiden ilmaisuun ja säätelyyn. Hän 

viestii käytöksellään ja muiden on yritettävä ymmärtää, mitä henkilö mahtaa sillä tar-

koittaa.  Haastavaa käytöstä voi ilmetä puheen ja viestinnän, tunnetilojen ja fyysisen 

käytöksen muutoksina. Henkilö heittää käytöksellään eräänlaisen haasteen ilmaan. 

Tämä haaste tulisi vastaanottaa ja siihen tulisi löytää ratkaisu, jonkinlainen keino mi-

ten se saadaan hallintaan. (Kerola & Sipilä 2017, 14–15, 18, 20.) 

 

Nieminen (2015) haastatteli autististen lasten vanhempia heidän lastensa haastavaan 

käyttäytymiseen liittyen. Haastatteluista kävi ilmi, että perheet eivät eläneet taval-

lista perhe-elämää vaan kotona pyrittiin välttämään muutoksia ja ylimääräisiä ärsyk-

keitä, kuten liiallista puhetta ja ääniä. Koko perheen elämä oli ennakoitua ja struktu-

roitua, sillä nämä olivat keinoja, joilla vanhemmat saivat haastavaa käytöstä vähene-

mään. Kaikki stressin aiheuttajat karsittiin minimiin, samoin sellaiset aktiviteetit, joi-

hin lapsi saattoi jumittaa. Tällaisia olivat muun muassa tietokonepelit. Kommunikoin-

titaitojen ja -keinojen karttuessa haastava käytös myös osassa tapauksista helpotti. 

(Nieminen 2015, 50, 58, 60–61.) 

 

Mikäli yksilön käytös on haastavaa tai jopa aggressiivista, pitäisi pohtia tilanteen 

taustasyitä, mikä on johtanut haastavaan käytökseen. Oliko haastavaa käytöstä edel-

tänyt tilanne jollain tapaa stressaava tai kuormittava. Autistisen henkilön elämässä 

olevat haasteet liittyvät usein jollain tapaa sosiaalisiin suhteisiin, kulttuuriin tai yh-

teistyöhön muiden ihmisten kanssa. Autismi ei myöskään ole vain henkilön oma asia 
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vaan ympärillä olevat ihmiset voivat omilla toiminnoillaan tukea ja mahdollistaa tai 

vaikeuttaa autistin toimintamahdollisuuksia. (Järvilehto 2003, 281, 286.) Kosken-

tausta & Westerinen (2016) tuovat esille, että autistisen lapsen haastavan käytöksen 

takana on usein muita kuin psykiatrisia syitä. He nostavat esille aistipoikkeavuudet, 

kommunikoinnin pulmat sekä mielekkään tekemisen puutteen ja muistuttavat, että 

tällaisiin syytekijöihin vaikuttamalla saadaan usein helpotusta haastavaan käyttäyty-

miseen. 

 

2.7 Autismi ja tunnetaidot 

Tunnetaidoilla tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja nimetä itsessä ja muissa erilaisia tun-

teita. Myös tunteiden alkuperä ja niiden vaikutus tunteiden ilmenemiseen sekä käyt-

täytymiseen ovat tunnetaitoja. Tunnetaitoihin luetaan myös tunteiden säätelytaidot 

kuten turhautumisen sietäminen ja ongelmien käsittelykyky. Tunnetaitoa on aidosti 

kohdata erilaisia ihmisiä. Lapsen kohdalla tunnetaidot tarkoittavat omien mielihalu-

jen hillitsemistä sekä kykyä ja taitoa leikkiä ikätoverin kanssa. (Jalovaara 2006, 95–

96.) 

 

Ympäristöllä, vuorovaikutustilanteilla ja henkilön aiemmilla oppimiskokemuksilla on 

vaikutusta hänen tunneilmaisuunsa. Tunteet ilmenevät kokemuksena, ilmaisuna sekä 

kehon tuntemuksina. Kehon tuntemuksina tunteet näkyvät ilmeissä ja eleissä, kun 

taas ilmaisun avulla tunteita pystytään muun muassa tukahduttamaan. Kokemukselli-

suus ilmenee, kun vertaamme tunnetta aiempiin kokemuksiimme. Autismi muuttaa 

tunneilmaisua ja siksi autistinen henkilö saattaa vaikuttaa tunteettomalta, sillä hä-

nellä ei välttämättä ole kykyä asettua toisen asemaan. Hän ilmaisee tunteitaan koko 

kehollaan ja saattaa jännittyä keholtaan, koska ”tunne ei tule ulos”. (Kerola & Kujan-

pää 2009, 149–152.) Tunnetaitojen vähyys ja siitä johtuva tunteiden ilmaisun heik-

kous lisäävät jännittyneisyyttä ja nostavat autistisen henkilön stressitasoa. Parikka 

ym. (2017, 45) kuvaavat, että autistisella henkilöllä ei välttämättä ole nimiä tunteille 

ja tästä syystä negatiiviset tunteet saattavat tuntua vaan ärsyttäviltä ja positiiviset 

tunteet vastaavasti kivoilta. Voimakkaiden tunteiden hillintä saattaa olla vaikeaa ja 

niistä voi seurata voimakkaita tilanteita, joissa käytös on hallitsematonta.  
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Tunnetaidot ovat sosiaalisten taitojen edellytys ja autistinen henkilö tarvitsee tukea 

ja ohjausta niiden harjoittelussa. Tämä vaatii toistoja ja voi viedä aikaa. Harjoittelu-

kerrat kannattaa strukturoida ja niitä voi lisäksi visualisoida, vaikka valokuvin, koska 

kasvojen ilmeet opettavat tunnistamaan tunteita.  Tunteita opetellaan myös nimeä-

mään ja ilmaisua harjoittelemaan sekä säätelemään. Jos autistinen henkilö oppii ku-

vin tai sanoin ilmaisemaan tunnekokemustaan, vähentää se haastavaa käytöstä. Sille 

ei ole enää tarvetta, koska hän tulee ymmärretyksi ja kohdatuksi. (Kerola & Kujanpää 

2009, 151–155.) Tämän vahvistaa Ayers (2008, 226) nostaessaan esille, että aistitie-

toja harjoittamalla harjoitetaan myös tunne-elämää ja autetaan lasta tunne-elämän 

tilanteiden kohtaamisessa ja sen mukanaan tuomissa haasteissa. 

2.8 Stressitason laskeminen tärkeää 

Stressi on käsitteenä laaja. Yleisesti se voidaan jakaa kolmeen erilaiseen käsitteeseen: 

1) stressi voi viitata stressitekijöihin, 2) stressireaktioihin tai 3) yksilön ja ympäristön 

vuorovaikutukseen ja siinä ilmenevään epätasapainoon.  Stressitekijät ovat erilaisia 

henkilöä kuormittavia ärsykkeitä, kuten tapahtumia tai tilanteita. Näihin reagointi 

vaihtelee henkilöstä riippuen. Stressireaktiot ovat henkilön kokemia lyhyt- tai 

pitkäkestoisia fysiologisia tai psykologisia vasteita. Reaktioiden ilmetessä puhutaan 

stressistä, mutta henkilön yksilöllisillä stressin käsittelytavoilla on vaikutusta 

stressitilanteen aiheuttamaan reagointiin. Yksilön ja ympäristön välisen 

vuorovaikutuksen ja siinä ilmenevän epätasapainon piirteitä ovat henkilön itsensä 

kokema tunne siitä, että vuorovaikutustilanne ylittää hänen voimavaransa ja 

vaarantaa hänen hyvinvointinsa. Kyseessä voi olla uhkaava tilanne, menetys tai 

haaste. (Feld, Kinnunen & Mauno 2017, 39–43.) 

 

Autistinen lapsi voi kokea monen aistikanavan kautta yhtä aikaa tulevat viestit kaaos-

maisena. Poikkeava aistien käyttö vaikuttaa paljon hänen arjen sujumiseensa ja siksi 

se voidaan tulkita käytösoireena. Tällainen aistien tuoma kuormitus voi olla merkit-

tävä stressitekijä. (Parikka ym. 2017, 47.) Aistihuoneen tavoite on saada lapsen olo 

mahdollisimman hyväksi ja rennoksi. Tähän päästään minimoimalla ärsykkeiden mää-

rää. Kun lapsen aistipulma on havaittu ja sitä ymmärretään, voi kuntouttaminen sen 
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suhteen alkaa.  Jokaisella autistisella lapsella on yksilölliset pulmat aistien suhteen. 

Lapsen toimintaa arvioimalla voidaan lisätä ympäristön tietämystä ja sen pohjalta 

voidaan auttaa autistista lasta hallitsemaan entistä paremmin omia aistipulmiaan. 

(Kerola & Kujanpää 2009, 110–111.) Aistihuonetta voi käyttää myös ilman aistipul-

maa. Tällöin huonetta voi hyödyntää vaikkapa tunnetaitojen oppimiseen.  

 

Ayers (2008, 249–250) tuo esille, että stressaavissa tilanteissa mahdollisten ohjeiden 

ja käytöksestä johtuvien rangaistusten sijaan autistinen henkilö ohjattaisiinkin rau-

halliseen paikkaan, missä stressitasoa nostavat aistiärsykkeet vähenisivät. Rauhalli-

sessa paikassa mieleinen tyyny, peittoon kääriytyminen, keinuminen tai mieleinen 

lelu voivat tuottaa lapselle hänen tarvitsemiaan aistimuksia.  

 

Lapsen käytöshäiriöihin reagoidaan usein tavalla, joka pahentaa ongelmaa. Lapsi 

saattaa joutua sietämään omien arjen haasteidensa lisäksi vielä ihmisiä, jotka huo-

mauttelevat hänen käytöksestään ja puuttuvat siihen. Tämä saattaa johtaa esimer-

kiksi aikuisten valikoimiseen. Parasta on tarjota tekemistä, mikä jäsentää hermoston 

toimintaa ja tukee itsetuntoa. (Ayers 2008, 93, 95.) Stock Kranowitz (2015) mukaan 

lapsen haastavaa käytöstä tulisi ennakoida. Kun lapsi ylikuormittuu, hänelle tulee an-

taa mahdollisuus ottaa omaa tilaa ja ”antaa ladata akkunsa” rauhallisessa ympäris-

tössä. (Stock Kranowitz 2015, 238.) 

2.8.1 Strukturointi tärkeää 

Struktuuri on kuvitettu lukujärjestys päivän toiminnasta. Kuvilla kerrotaan autistiselle 

henkilölle mitä tapahtuu, missä, kenen kanssa, kuinka kauan kestää ja mitä tehdään 

toiminnan jälkeen. Kuvien lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi merkkejä ja värejä. Au-

tistiselle henkilölle arjen strukturointi on tärkeä osa peruskuntoutusta. Struktuuri 

auttaa hahmottamaan, ymmärtämään toimintaa sekä päivärytmin aikataulua. (Kun-

toutuminen n.d..) Parikan ym. (2017, 46) mukaan toiminnanohjauksen ongelmat li-

säävät juuttumista erilaisiin asioihin. Tästä syystä strukturointi on tärkeä apu toimin-

nanohjauksen tukemisessa. 

 
Autistisella henkilöllä on vapaa-ajan organisointi usein vaikeaa sen strukturoimatto-

muuden vuoksi. Vapaa-ajan vietto helpottuu, jos valinnan voi tehdä muutamasta 
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vaihtoehdosta. Paras tapa viettää vapaa-aikaa on mielekästä, iän mukaista ja yksilölli-

sesti suunniteltua. Tähän apuna voi käyttää kuvittamista ja valintojen tekemisen 

mahdollistamista. Uusien valintojen avulla tarjotaan elämyksiä sekä harjoitellaan uu-

sia tilanteita ja harjaannutetaan aisteja. (Kerola & Kujanpää 2009, 204–205.) Struktu-

rointi on tärkeää, mutta myös rutiinit sekä tutut ja turvalliset toimintamallit tuovat 

Parikan ym. (2017, 45–46) mukaan turvallisuuden tunnetta autistiselle henkilölle. Ru-

tiinit auttavat selviämään tilanteissa ja niiden muuttaminen voi lamaannuttaa toimin-

takyvyn täysin. Parikka ym. (2017, 117) nostavat esille myös ympäristön sääntöjen ja 

toimintaohjeiden tärkeyden. Säännöt tulee laatia autistisen henkilön lähtökohdista 

turvallisuus ja hyvinvointi huomioiden. Ei mielekkäitä sääntöjä tulee tarkastella yh-

dessä, mutta aikuisten tulisi sitoutua sääntöjen noudattamiseen. Autistiselle henki-

lölle on annettava riittävä tieto säännöistä ja mahdollisista seuraamuksista sääntöjä 

rikottaessa. Säännöt ja seuraamukset tulee tarvittaessa kuvittaa.  

 

Ayers (2008, 225–226) nostaa esille, että autistinen lapsi tarvitsee aistien harjoittami-

seen ympäristön, jossa on ajateltu vain hänen tarpeitaan. Hän myös muistuttaa 

struktuurin ja ulkoisen ohjauksen tärkeydestä. Tämän vahvistaa myös Stock Krano-

witz (2015, 239–240).  

2.8.2 Rentoutuminen 

Rentoutuminen on stressin vähentämisen keino ja se edellyttää hyvää oman kehon 

tuntemusta. Rentoutustapoja on erilaisia ja ne määritetään sen perusteella, ovatko 

ne aktiivisia eli tapoja, joissa lihaksistolla on suuri merkitys vai enemmänkin psyykki-

seen toimintaan vaikuttavia menetelmiä, jolloin puhutaan rauhoittumisesta. Aktiivi-

sia rentoutumistapoja ovat erilaiset lihaksia jännittävät ja rentouttavat menetelmät, 

kuten hieronta.  Yhtenä rauhoittumisen keinona voidaan pitää hiljentymistä omaan 

rauhaan. (Kataja 2003, 24, 26, 52, 66.) Lindh (1998, 81–82) muistuttaa, että rentoutu-

minen lisää kykyä nauttia ja se on tärkeä pohja uuden oppimisen suhteen. Rentoutu-

misen myötä keskittyneisyys kasvaa ja aistihavainnot parantuvat. Ylimääräisen hälyn 

poistaminen lisää rentoutumisen edellytyksiä.  

 

Rentoutumisen opettelu on tärkeää autistiselle henkilölle, jotta stressiä saadaan pu-

rettua ja siitä johtuvaa haastavaa käyttäytymistä vähennettyä. Tästä myös Kerola ja 
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Kujanpää (2009) puhuvat ja lisäävät, että autistinen henkilö ei osaa itse rentoutua 

vaan siihen tulee opettaa. Toiselle mieleinen rentoutumisen muoto on hieronta tai 

musiikki, mutta toiselle se voi olla vaikkapa keinuminen. Rentoutumisen harjoittelu 

tulee aloittaa jo lapsena ja se vie paljon aikaa. Tavoitteena on saada henkilö oppi-

maan oman kehonsa muutokset ja hallitsemaan niiden reaktioita. Näiden avulla hän 

voisi hallita ja säädellä omia sisäisiä aistimuksia ja niihin liittyviä tunnetiloja. (Kerola & 

Kujanpää 2009, 109, 145–146.) Rentoutuminen on yksilöllistä, mutta Ayers (2008, 

256) muistuttaa, että hiljaiset ja rauhalliset äänet saavat hermoston rauhoittumaan.  

 

Rentoutumista auttaa myös se, että tunteiden säätelyä eli itsehillintää tukevia toi-

mintatapoja pidetään yllä. Itsehillintään auttaa aivotoiminnan jäsentyminen ja tätä 

voidaan lisätä esimerkiksi elämän ja kodin selkeällä järjestyksellä. Selkeä struktuuri 

päivässä viestittää, että toiminnoilla on omat aikansa ja autistinen henkilö tietää nii-

den keston. Tavaroiden tulee myös olla omilla paikoillaan. Lapsen omia reaktioita ais-

teihin tulee myös kunnioittaa. Tämä selviää lasta kuuntelemalla ja hänen toimin-

taansa seuraamalla. (Ayers 2008, 252–253.) 

 

3 Snoezelen-menetelmä 

Termejä Snoezelen-menetelmä, multisensorinen työ ja multisensorinen toiminta käy-

tetään rinnakkain. Näille kaikille on yhteistä miellyttävien aistikokemusten avulla saa-

vuttaa aktivoivan toiminnan ja rentoutumisen tasapaino. Miellyttävät aistikokemuk-

set luovat henkilölle suotuisan vireystilan oppimiselle, luovuudelle, itseluottamuksen 

rakentumiselle, vuorovaikutukselle ja stressin vähentymiselle. Edellä mainittuihin ter-

meihin sisältyy erityisesti siihen tarkoitukseen luotuja aistihuoneita. Aistihuoneiden 

avulla aktivoidaan aisteja visuaalisin ratkaisuin, erilaisin äänin ja materiaalein. Haju- 

ja makuaistia voidaan aktivoida erilaisen juomien ja ruokien avulla. Aistihuoneita on 

monenlaisia kuten valkoinen huone ja värinähuone. (Multisensorinen toiminta 2017.) 

 

Snoezelen-menetelmä sai alkunsa 1970-luvun lopulla, jolloin kaksi hollantilaista tera-

peuttia (Hulsegge ja Verheul) kokeilivat aistitilaa tavoitteenaan aktivoida vaikeasti 
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vammaisia henkilöitä ja lisätä heidän elämäänsä nautintoa sekä aistinvaraisia koke-

muksia. (Mertens & Verheul 2005, 15). Nykyisin useissa eri kuntoutustahoissa eripuo-

lilla maailmaa hyödynnetään Snoezelen-menetelmää, jolla aktivoidaan kuulo-, näkö-, 

tunto-, haju- ja makuaisteja. Aisteja aktivoimalla tuetaan vammaisen ihmisen kehi-

tystä ja uuden oppimista. Lisäksi menetelmä auttaa hermostuneen ihmisen rentoutu-

maan. Snoezelen-menetelmä parantaa tuhansien ihmisten elämänlaatua eri puolilla 

maailmaa. Menetelmässä on koulutetut ammattilaiset opastamassa, ohjaamassa ja 

tekemässä seurantaa edistymisen suhteen. Menetelmässä painotetaan moniamma-

tillista työskentelyä. (What is Snoezelen, 2018.) Merrick, Cahana, Lotan, Kandel & 

Carmeli, (2004) vahvistavat, että myös Israelissa Snoezelen-menetelmää käytetään 

laajasti ja se on osoittautunut tärkeäksi ja tehokkaaksi työvälineeksi. Menetelmän 

käyttöä valvotaan ja kehitetään Israelissa kansallisella tasolla.  

 

Snoezelen-menetelmää voi soveltaa monella eri tavalla. Menetelmän pohjalta voi ra-

kentaa aistitilan luontoon tai vastaavasti pieneen tilaan sisälle. Tila asettaa rajoit-

teita, sillä pieneen tilaan saa mahtumaan rajallisen määrän aistimahdollisuuksia. Val-

miiksi rakennetut tilat ovat helppoja ottaa käyttöön ilman erillisiä valmisteluja. Huo-

netta käyttävän ammattihenkilöstön tulee opetella käyttämään huonetta monipuoli-

sesti, jotta siitä saadaan kaikki hyöty irti. (Verheul 2005, 40–41.) 

 

Snoezelen-huoneen tärkeitä elementtejä ovat värit, valot, liike ja ennen kaikkea mu-

siikki. Huoneen ovella pitäisi tulla olo, että on astumassa toiseen maailmaan. Ensivai-

kutelman avulla virittäydytään tunnelmaan. Musiikin tulee soida hiljaa taustalla, eikä 

siinä saa olla tarttuvaa melodiaa tai rytmiä, sillä äänimaailman tarkoituksena on täyt-

tää tila ja auttaa henkilöitä rentoutumaan. (Verheul 2005, 42.) 

 

Snoezelen-menetelmää toteutetaan siihen sopivassa tilassa, joka on turvallinen. Tila 

pitää olla karsittu turhista ärsykkeistä. Toiminnan lähtökohtana on aina yksilölliset 

tarpeet ja mieltymykset. Aistihuonetta käyttävällä henkilöllä tulee olla tarpeeksi ai-

kaa tehdä itse valinnat omien mieltymystensä suhteen, jotta kokemus olisi nautinnol-

linen. Yksilön oppiessa uusia taitoja, pitää tilan pystyä tarjoamaan myös uusia työka-

luja kehittymisen jatkumiseksi. Menetelmässä opetellaan eri aisteja hyödyntäen 
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muun muassa syy- ja seuraussuhteita, erimerkiksi valon syttymisen avulla. Vastaa-

vasti matematiikan harjoitteita voidaan tehdä esimerkiksi laskemalla kosketuspalloja. 

Menetelmän avulla lapsi oppii tutkimaan aistejaan ja kehittämään aistien käsittelytai-

tojaan. Näissä apuna hyödynnetään esimerkiksi valoja ja musiikkia sekä erilaisia tun-

toaistimuksia kuten värähtelyjä. (Snoezelen for early years, 2018.) 

 

4 Opinnäytetyön suunnitteluprosessi 

 
Tämä opinnäytetyö on käytännön tutkimuksellista kehittämistoimintaa ja sen tavoit-

teena on rakentaa aistihuone autistisen lapsen tarpeisiin. Opinnäytetyön tekemisessä 

on hyödynnetty Anttilan (1993) spiraalimaisesti etenevää suunnitteluprosessin mal-

lia.  Tuossa suunnitteluprosessissa painotetaan vaiheittain etenemistä ja koko pro-

sessia tarkastellaan reflektiivisesti lopputulosta kehitellen ja parannellen. Jokaisen 

vaiheen aikana ja niiden jälkeen on tärkeänä osana pohdinta, jolla ratkaisua lopputu-

loksesta työstetään. Anttilan (1993) suunnitteluprosessin malliin kuuluu neljä vai-

hetta, joiden aikana huomioidaan tekijän omat ja prosessin ulkoiset resurssit. Tekijä 

on prosessissa avainasemassa ja hänen omia resurssejaan ovat motivaatio, osaami-

nen ja arvot. Prosessin ulkoisiin resursseihin voidaan lukea aikataulut, toimeksianta-

jan toiveet ja toimitilojen muokattavuus. (Anttila 1993, 107-111.) 

 

Suunnitteluprosessin ensimmäisessä vaiheessa tarkennetaan työn tarkoitusta ja ta-

voitteita informaatiota hankkimalla ja ratkaisumallia hahmottamalla. Luovalle suun-

nitteluprosessille on ominaista, että uusille ideoille, joita prosessin edetessä tulee 

esille, on annettava tilaa. Jotta lopputulos olisi parhaiten toiveita vastaava on suun-

nitteluprosessissa niin sisäisen kuin ulkoisenkin palautteen vastaanottaminen ja hyö-

dyntäminen on tärkeää.  Toinen vaihe suunnitteluprosessissa, jolla aistihuoneen 

suunnittelu tarkentuu, on asiakaslapsia osallistavan kysely. Kolmannessa vaiheessa 

edetään huoneen rakentamiseen sekä käyttäjäpalautteen keräämiseen ja sen analy-

sointiin. Neljäntenä vaiheena on valmiin työn päättäminen ja koko prosessin päättö-

analysointi.  Anttilan (1993) spiraalimaisesti etenevään suunnitteluprosessiin kuuluu  
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Kuvio 1  Spiraalimaisesti etenevä suunnitteluprosessin malli (Anttila 
1993, 111) 



29 
 

 

jokaisen eri vaiheen jälkeen pohdinta ja vertailu. Ulkoista palautetta kerätään vertai-

lemalla, arvioimalla ja tutkimalla. Oma painoarvonsa on myös sisäisellä palautteella 

(elämysten, kokemusten ja tiedostamisen vaikutukset), jonka avulla pohditaan pro-

sessia eri vaiheiden aikana ja jälkeen. Tekijän omat resurssit ja motivaatio kohdentu-

vat reflektoinnin myötä ja prosessi saa syvyyttä tiedon lisääntyessä. (Anttila 1993, 

108–109.) 

 

Mallissa lopputuloksen tavoitteisiin päästään joustavien vaiheiden kautta ja työn ku-

luessa saadaan erilaisia vaikutteita, jotka muokkaavat prosessin suuntaa. Tässä 

työssä näitä vaikutteita ovat saatavissa oleva teoriatieto, havainnointi ja kyselyt. Pro-

sessin tavoitteena on selvittää, millaisen aistihuoneen Pienryhmäkoti Huvikummun 

autistiset asiakaslapset haluaisivat saada. Anttila (1993, 108) muistuttaa, että proses-

sin tarkastelussa apuna voivat olla asiakkaat ja tässä prosessissa autististen asiakas-

lasten osallisuuden myötä (vaihe 2) prosessi muokkaantuu valmiiksi omanlaisekseen 

aistihuoneeksi, joka palvelee ennen kaikkea Huvikummun autistisia asiakaslasten tar-

peitaan. (Anttila 1993, 108–109.) Aistihuoneen rakentamisen lähtökohtana huomioi-

tiin Huvikummun asiakaslasten osallisuus sekä heidän vaikuttamismahdollisuutensa 

huoneen sisältöön. 

 

5 Tutkimuksellinen kehittäminen 

 
Tutkimuksellisella kehittämisellä pyritään tutkimuksen avulla toimintatavan tai toi-

mintarakenteen kehittämiseen. Tavoitteellisuus on keskeinen asia kehittämisessä ja 

kehittämisen perustelu nojaa tarpeeseen. Tässä opinnäytetyöprosessissa tutkimuk-

sellisen kehittämisen tavoite tuli palveluntuottajalta, joka oli huomannut asiakaslas-

ten tarpeen. Tavoitteena ei ollut muuttaa tai korjata olemassa olevia menetelmiä 

vaan luoda jotain uutta. Kehittämistehtävän tulosten avulla parannetaan sekä asia-

kaslasten kuntoutumista että palveluntuottajan työvälineitä ja laadukkaita palveluita. 

Näin sekä palveluntuottaja että käyttäjä hyötyvät kehittämisen tuloksista. Koska ke-

hittämisellä tavoitellaan laadukkaampaa sekä asiakaslähtöisempää toimintaa, halut-

tiin saada lasten toiveen kuuluville prosessin suunnitteluvaiheessa. (Toikko & Ranta-

nen 2009, 14–18, 57.) 
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Kun tutkimuksellisen kehittämisen tavoite oli selvillä, aloitettiin teoriatiedon tutkimi-

nen ja soveltaminen. Prosessissa yhdistyi konkreettinen kehittämistoiminta sekä tut-

kimuksellinen lähestymistapa. Ilman taustalla olevaa teoriaa ja tietoa ei voi tuottaa 

uutta tutkimustietoa. Tutkimuksellisessa kehittämisessä käytännön ongelmat ja kysy-

mykset ohjaavat tiedon keruuta ja tutkimuskysymyksiä, sillä konkreettinen kehittä-

mistoiminta määrittelee tutkimuksen reunaehdot. Tutkimukselliset menetelmät toi-

mivat apuna, mutta tietoa tuotetaan käytännön aidossa toimintaympäristössä eli pal-

veluntuottajan toimitiloissa. (Toikko & Rantanen 2009, 19–22.) Teoriatiedon ja ha-

vainnointivierailujen pohjalta kehittämistoimintaa jatkettiin käytännön kehittämistoi-

minnan eli tutkimusosion suunnittelulla ja valmistelulla. (Toikko & Rantanen 2009, 

58). 

 

Suunnittelun jälkeen seuraava vaihe oli toteutus. Lapsia osallistavassa visualisoidussa 

kyselyssä selvitettiin käyttäjien toiveet tavoitteelle. Osallistavaa osiota piti muuttaa 

toimivammaksi prosessin edetessä, mikä tukee Toikon & Rantasen (2009, 59–60) ha-

vaintoja siitä, että kehittämistoiminnan toteutus muodostuu myös kokeilusta. Saatu-

jen tulosten perusteella alettiin rakentamaan varsinaista aistihuonetta eli tutkimuk-

sellisen kehittämisen tulosta. Toikko & Rantanen (2009, 59–60) muistuttavat, että 

1 
Tavoitteen    
määrittely        

2  
Suunnittelu            

7 
Päättäminen,  

arviointi 

4 
Tutkimus, 

osallistaminen 

3  
Tiedon  

etsiminen        

5 
Huoneen  

rakentaminen 

6 
Palautteen  
kerääminen 

Kuvio 2 Tutkimuksellisen kehittämisen lineraalinen malli (Toikko & 
Rantanen 2009)  
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kaikkea mahdollista ei voida toteuttaa ja tämä vaihe tuli prosessissa myös esille. Tur-

vallisuus ja hygieenisyys tuli ottaa huomioon ja tämä hiukan kavensi tutkimuksessa 

esille tulleiden toiveiden toteuttamista. 

 

Arviointi on tärkeä osa tutkimuksellista kehittämistä.  Prosessin vaiheita tulee arvi-

oida ja analysoida onnistumisen ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi. Osal-

listavassa arvioinnissa pyritään antamaan ääni kaikille kehittämishankkeen sidosryh-

mille, eli tässä prosessissa asiakaslapsille, työntekijöille sekä palveluntuottajalle. Yh-

teisen ymmärryksen avulla on toiminnan muutos mahdollinen ja se takaa kehittämis-

prosessin onnistumisen. Koska tutkija on ollut toteuttamassa hyvin merkittävässä 

roolissa prosessia, on arviointi sisäistä ja puolueettomuuden tarkastelu tärkeää. 

(Toikko & Rantanen 2009, 61–62.) 

 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen tulosten leviäminen työyhteisössä on tärkeää, 

jotta tuotos eli aistihuone tulee käyttöön monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisella 

tavalla. Tähän pyritään työyhteisön yhteisen perehdytystunnin muodossa. Myös uu-

sien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytykseen tulee satsata tulevaisuudessa 

aistihuoneen ja sen käyttämisen osalta. (Toikko & Rantanen 2009, 63.) 

 
 

5.1 Lähtökohdat 

Pienryhmäkoti Huvikummusta nousi esiin kehittämishanke, jonka tuotoksena syntyisi 

aistihuone autististen lasten tarpeisiin. Pienryhmäkoti Huvikummun toimitiloista löy-

tyi vanha liinavaatevarasto, joka on kooltaan 11,4 neliömetriä. Tuohon tilaan tuli ke-

hittämishankkeen myötä palveluntuottajalle aistihuone, jonka valmistamisessa huo-

mioitiin huonetta käyttävät autismin kirjon lapset. Pienryhmäkoti Huvikummun pal-

veluja ostetaan vuosi vuodelta enemmän autismin kirjon diagnoosin saaneille lap-

sille. (Pekkanen 2018.) 

 

Pienryhmäkoti Huvikummussa on vastattu asiakaslasten kuntoutuksellisiin tavoittei-

siin myös aistien aktivoinnin kautta tarjoamalla erilaisia tunto-, haju- ja makuaisti-

muksia. Toimeksiantaja halusi toimitiloihinsa aiempien elementtien lisäksi erillisen 
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aistihuoneen, jonka avulla saadaan uusia keinoja kuntouttaa autistisia lapsia aistitoi-

mintojen suhteen. Lisäksi aistihuone antaa mahdollisuuden myös rentoutua ja pur-

kaa stressitasoa koulupäivän jälkeen mieluisan aistitoiminnon parissa.  

 

Pienryhmäkoti Huvikummussa kehitysvammaiset lapset käyvät säännöllisesti eri pi-

tuisilla tukijaksoilla, joiden aikana vanhemmat pitävät muun muassa omaishoidon va-

paapäiviään. Asiakaslapsista autismin kirjon diagnoosi tai autistisia piirteitä on 30 

prosentilla. Eriasteisia aistiherkkyyksiä tai -pulmia esiintyy 50 prosentilla asiakaslap-

sista. (Pekkanen, 2018.) Huomattava prosentuaalinen osuus aistiherkkyyksien ja -pul-

mien suhteen sekä autismiin erityisesti liittyvät aistipulmat olivat peruste, miksi tutki-

muksellinen kehittäminen tehdään vastaamaan juuri heidän tarpeitaan.  

 

Huvikummussa oleva aistihuone on aina lasten ollessa tukijaksoilla heidän käytettä-

vissään ja näin osana Huvikummun arjessa tapahtuvaa tavoitteellista ohjausta kun-

touttavalla työotteella, jossa arviointia tehdään suhteessa lapsen oppimiseen ja kehi-

tykseen. Kun aistihuoneeseen ei tarvitse erikseen lähteä muualle, saadaan pienet 

strukturoidut hetket sisällytettyä arjen toimintoihin, vaikka useamman kerran päi-

vässä ja kuntoutuminen on tehokkaampaa. Kehittämistyön rajauksesta huolimatta, 

aistihuone on kaikkien Huvikummun asiakaslasten käytössä heidän niin halutessaan. 

 

5.2 Kehittämisen tavoitteet 

Tutkimuksellisen kehittämisen tavoitteena voidaan pitää koko toimipaikan yhteisen 

toimintatavan kehittämistä. Tulosten avulla pyritään muutokseen. Kehittäminen voi 

olla hankeperusteista, jolloin sille asetetaan tavoitteet, määritellään toimintatavat 

sekä arviointimenetelmät. Kehittämistyö voi myös olla jatkuvaa toimintaa, jolloin sitä 

tarkastellaan säännöllisin väliajoin. (Toikko & Rantanen 2009, 14–16.) 

 

Palvelumuotoilu on asiakaslähtöistä ja tulevaisuuteen suuntaavaa asiakkaita osallis-

tavaa toimintaa. Palvelumuotoilu on jatkuva prosessi ja sen kautta yhdistetään asiak-

kaan ja liiketoiminnan tarpeet. Palvelua tulee muuttaa tiedon lisääntyessä ja osapuol-

ten tarpeiden muuttuessa. (Törrönen 2017; Lazier n.d..)  
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Tutkimuksellisen kehittämisen tavoitteena oli Pienryhmäkoti Huvikummussa tapah-

tuvan työn kehittäminen entistä asiakaslähtöisemmäksi. Työn kehittämisen ja asia-

kaslasten osallisuuden myötä tapahtui palvelumuotoilua, jonka kautta tavoite saavu-

tettiin. Lapsille saatiin kehittämishankkeen avulla kasvattavaa, kuntouttavaa ja virik-

keellistä toimintaa. Tutkimuksellisen kehittämisen tuotteena syntyy palvelumuotoi-

lua ja lopputuloksena valmistuu aistihuone. 

 

5.3 Aineiston kerääminen 

5.3.1 Tutkimushavainnointi 

Aineisto kerättiin vierailemalla kolmessa Keski-Suomen alueella jo olemassa olevassa 

aistihuoneessa.  Vierailujen aikana havainnoitiin, millaisia elementtejä huoneissa oli 

näkö-, kuulo- ja tuntoaistin aktivoimiseksi. Samalla havainnoitiin, mitä rentouttavia 

elementtejä aistihuoneista löytyi. Tutkimushavainnoinnin tulosten perusteella saatiin 

kohdennettuja ratkaisuja kuvien muodossa lapsia osallistavaan osioon. 

 

Etukäteen laadittiin tiedote (liite 1.) opinnäytetyöstä toimipaikkoihin, joissa aistihuo-

neita on. Tiedotteessa kerrottiin, että opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoi-

tuksena on valmistaa aistihuone toimeksiantajalle. Samalla pyydettiin lupaa vierai-

lulle ja havainnoinnille. Havainnointiin ja asiakaslasten osallistamiseen liittyy vahvasti 

visualisointi eli valokuvat. Tästä syystä pyydettiin lupa valokuvaukselle ja samalla ker-

rottiin valokuvien käyttötarkoituksesta. Valokuvauslupa (liite 2.) tehtiin kirjallisesti 

kahtena kappaleena, joista toinen jäi vierailupaikkaan. Samalla pyydetiin kirjallisesti 

lupa vierailupaikan mainitsemisesta opinnäytetyössä.  

 

5.3.1.1 Huhtasuon yhtenäiskoulu 
 
Huhtasuon yhtenäiskoululla on neljä erilaista aistihuonetta, sekä tämän lisäksi vielä 

liikuntasalit, joissa voidaan myös järjestää liikunnallisia aistituokioita. Aistihuoneet on 

rakennettu pedagogisista lähtökohdista laajasti erityislasten tarpeet huomioiden. Är-

sykkeiden määrä on kolmessa huoneessa minimoitu, koska erilaiset aistimukset voi-

vat kuormittaa jokaista lasta eri tavoin. Esimerkki tällaisesta ratkaisusta on portaaton 
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mahdollisuus valaistuksen säätämiselle himmeästä kirkkaaseen. Neljäs huone oli ava-

rampi ja eri tavoin suunniteltu, siinä tavoitteena oli multisensorinen toiminta, jonka 

avulla annetaan lapselle mahdollisuus taktiiliselle aistimiselle. Kaikkien huoneiden ää-

nimaisema oli rauhallinen. Suomi (2019) toi esille, että kun normaalisti lapsi leikkii, 

liikkuu, hyppii ja keinuu, hänen motoriikkansa kehittyy siinä samalla. Vaikeasti vam-

maisella henkilöllä tällainen luontainen motorinen kehitys jää pois ja siksi multisenso-

risella huoneella saadaan tarjottua mahdollisuus henkilölle esimerkiksi keinumiseen. 

Aivoille tämä on tärkeää viestiä, jotta ne voisivat kehittyä ja ihminen voisi kokea nau-

tintoa.  

 

Huhtasuolla aistitilat on jaettu toimintojen mukaan. Yksi aistihuoneista on selvästi 

pedagogisesti rakennettu ja siellä pää paino on kuuloaistimisessa. Kaksi muuta huo-

netta on selvästi tarkoitettu rauhoittumiseen ja niissä tunnelma ja materiaalit ovat 

sellaiseen viittaavia. Valkoista kangasta katossa, sänkyjä/säkkituoleja. Ylimääräinen 

materiaali karsittu pois. Suomi (2019) toi esille, että tiloissa kuunnellaan esimerkiksi 

mindfulness harjoitteita tai lasten lempimusiikkia, jos tuokion tavoitteena on rauhoit-

tua. Huhtasuolla huoneita on useista sen vuoksi, että tiloissa tapahtuva toiminta on 

erilaista. Suomi (2019) tarkentaa, että aistihuoneista löytyy perusvarustus ja tarvitta-

essa ohjaajat/opettaja ottavat lisävarusteita luokasta mukaansa huoneeseen lähdet-

täessä. Huhtasuon koulun aistitiloissa ei olla aina rauhoittumassa ja viihtymässä vaan 

toiminnalla on pedagogisiakin tavoitteita. Tiloissa ollaan välillä ryhmänä ja välillä op-

pilas on kahden kesken avustajan kanssa.  

 

Suomi (2019) on tehnyt pitkän työhistorian kehitysvammaisten parissa ja hän on ha-

vainnut aistien monipuolisen harjaannuttamisen merkittävän kasvun vuosien saa-

tossa. Hänen mielestään on tärkeää kiinnittää huomiota huoneen käyttäjiin ja heidän 

tarpeisiinsa. Käyttäjäkohtaista ajattelua ovat esimerkiksi se, että kaikkien materiaa-

lien säilytyskorkeutta tulee miettiä käyttäjän kannalta ja esimerkiksi peilit tulee pys-

tyä tarvittaessa peittämään.  

 

Toiminnan struktuuri on tärkeää, jotta onnistumiselle taataan mahdollisuudet. Lap-

sen tulee tietää toiminnan alkaessa seuraavat faktat: mitä, missä, miten kauan, ke-
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nen kanssa ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Toiminnan jakaminen pienempiin osiin en-

sin–sitten ajattelun avulla on tärkeää. Myös ohjaajien tulee tietää, miksi aistihuoneita 

käytetään ja mitä niissä tehdään. Ilman perehdytystä ei ohjaaja voi soveltaa ja muo-

kata tilaa ja siellä tapahtuvaa toimintaa yksilöllisiin tarpeisiin. (Suomi 2019.) Koulussa 

struktuuri tehdään luokassa. Aistihuoneissa ei ole struktuuria tai kuvitettuja valinnan-

mahdollisuusvaihtoehtoja. Tilassa ei myöskään ole kuvien avulla tapahtuvalle ensin–

sitten aikatauluttamiselle pohjia. Nämä ilmeisesti kulkevat lasten mukana luokasta tai 

sitten niitä ei aistihuoneessa käytetä vaan toiminta kerrotaan sanallisesti ”ensin aisti-

huone sitten wc”.  

 

 

5.3.1.2 Kortepohjan päiväkeskus/ päivätoiminta 2 
 
Kortepohjan päiväkeskuksessa on kolme erilaista aistihuonetta. Aistihuoneita raken-

taessa on huomioitu vaikeasti vammaiset henkilöt, sillä kaikissa huoneissa on mah-

dollisuus siirtyä pois pyörätuolista lepäämään ja rentoutumaan patjoille tai säkkityy-

nyille. Kaksi aistihuonetta on kooltaan isoja, mikä mahdollistaa tilassa liikkumisen 

apuvälineiden kanssa. Kaikkien huoneiden äänimaisema on rauhallinen. Huoneista 

löytyy akustiikkalevyjä, mutta myös patjoja, kankaita, mattoja ja säkkituoleja, jotka 

pehmentävät ääntä ja tekevät kuunteluympäristöstä miellyttävämmän. Huoneiden 

kankaat vaihtelevat huoneiden teemojen mukaisesti. Huoneiden teemat ovat: valkoi-

nen huone, viherhuone sekä itämainen huone. Lisäksi tiloissa on hyödynnetty multi-

sesorista ajattelua myös muiden tilojen sisustamisessa.  

 

Valkoinen huone on rakennettu Snoezelen teorian pohjalta, mutta Kortepohjan oh-

jaajat eivät käytä Snoezelen nimeä asiakkaille puhuttaessa, sillä se ei ole tarpeeksi ku-

vaava.  Korte (2019) nostaa esille valkoisen huoneen muunneltavuuden. Valoja ja 

musiikkia vaihtamalla tunnelmaa ja käyttötarkoitusta saa muutettua. Valkoiseen huo-

neeseen on asennettu videotykki, jota hyödynnetään paljon. Valkoinen huone mah-

dollistaa tilan muuttamisen diskoksi, elokuvateatteriksi ja kauneushoitolaksi.  
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Kortepohjan toimipaikan kaikissa huoneissa on äänentoistomahdollisuus ja kahdessa 

huoneessa on myös mahdollista katsoa seinälle heijastettua liikkuvaa kuvaa. Huonei-

den äänimaisema tulee rauhallisesta musiikista, erilaisista luonnonäänistä tai äänet-

tömyydestä. Huoneissa ei ole erillisiä ääntä tuottavia materiaaleja (kuten soittimet) 

vaan ne otetaan muualta mukaan, mikäli huoneessa sellaista toimintaa järjestetään. 

Korpi (2019) painottaa hyvän äänentoistolaitteiston tärkeyttä multisensorisia tiloja 

rakennettaessa. Äänentoistolla pystytään vaikuttamaan paljon tunnelmaan ja hyvillä 

äänentoistolaiteilla voidaan pelata myös erilaisia ääniarvuuttelupelejä.  

 

Tuntoaistimuksia on huomioitu Viherhuoneessa Neurosonic-patjalla ja seinällä ole-

van koskettelutaulun avulla. Valkoisessa huoneessa on kaapissa paljon erilaisia tunto-

aistia aktivoivia materiaaleja kuten harjoja ja hierontapalloja. Korven (2019) mukaan 

monivammaisia asiakkaita on hyvä saada pois pyörätuolista erilaisille alustoille. Siten 

he saavat erilaisia liike- ja tuntokokemuksia ja spastiset henkilöt rentoutuvat eri ta-

valla. Korpi (2019) tähdentää, että Kortepohjan aistihuoneet ovat aktiivisesti päivit-

täisessä käytössä.  

 

Huoneissa tehdään yksilöohjausta tunnelman nauttimisen ja rentoutumisen muo-

dossa. Ohjattuna ja avustettuna huoneissa tehdään enemmän aisteja aktivoivia toi-

mintoja. Huoneissa voidaan pitää myös ryhmätuokioita kolmesta kuuteen henkilölle 

kerrallaan. Multisensorisen toiminnan ja multisensoristen tilojen avulla aktivoidaan 

useampaa aistikanavaa yhtä aikaa. Näin henkilölle tuotetaan kokonaisvaltaisia elä-

myksiä. Vaikeasti kehitysvammaisten ihmisten, joilla on toimintakyvyn ja eri aistika-

navien rajoitteita ja poikkeavuuksia, kohdalla tämä on tärkeää, sillä he eivät saa vält-

tämättä kokemuksia muuten. (Korpi 2019.) 

  

Huoneita tai niissä tapahtuvaa toimintaa ei ole kuvitettu. Korpi (2019) tähdentää, 

että valintatilanteita tarjotaan esinekommunikoinnin avulla. Vuorovaikutusta ja kom-

munikointia tuetaan ja tehostetaan valintojen mahdollistamisen avulla. Samalla itse-

määräämisoikeus vahvistuu. Toiminnan kesto on vakiintuneen päivärytmin mukai-

nen, erillistä toiminnan kestoa selkeyttävää menetelmää ei koettu tarpeelliseksi. 

Myös huoneilla on hyvä olla konkreettiset nimet ”valkoinen huone”, ”viherhuone” ja 
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niin edelleen, jotta asiakkaat hahmottavat paremmin mistä aistihuoneesta on kyse. 

(Korpi 2019). 

 
5.3.1.3 Mintake 
 
Äänekosken työ- ja päivätoimintaa tarjoavan Mintaken aistihuone on väriltään 

tumma. Seinät ovat mustat, mikä mahdollistaa erilaisten valojen erottumisen huo-

neessa. Huoneen sisustus vaihtuu asiakkaiden mielenkiinnon mukaan useita kertoja 

vuodessa. Sisustuksen vaihtamisesta vastaavat ohjaajat asiakkaiden toiveiden poh-

jalta. Erilaisia valoja aistihuoneessa on paljon. Huone on äänieristetty ja ikkunoissa 

on pimennysverhot. Huoneen äänimaisema on rauhallinen. Aistihuoneesta löytyy cd-

soitin ja paljon levyjä, mikä mahdollistaa asiakkaiden rentoutumisen mieleistä mu-

siikkia kuunnellen. Ääntä tuottavia soittimia ja äänileluja Mintakesta löytyy paljon, 

mutta niitä ei säilytetä tai käytetä välttämättä juuri aistihuoneessa. 

 

Tuntoaistin aktivoimiseksi huoneessa on erilaisia vilttejä, säkkituoleja, lampaantal-

joja. Huoneesta löytyy korituoli, jolla saa keinumisen tunnetta. Huoneessa on myös 

hierontapalloja ja -rullia sekä ruohomatto. Seinällä roikkuu punottuja naruja, joita voi 

tunnustella. Taikahiekalla muovaaminenkin on mahdollista. Erilaisia tuntoaistimateri-

aalien käyttö on usein ohjattua, mutta joskus niiden käyttöön tulee asiakkailta 

pyyntö. 

 

Mintakessa on käytössä kuvitettu päiväohjelma eli struktuuri ja joskus aistihuone 

merkataan struktuuriin. Silloin huoneessa tehdään ohjattuja aistituokioita. Muulloin 

huone on vapaasti asiakkaiden käytettävissä. Aistihuonetta käytettään yksin, pareit-

tain tai ohjaaja-asiakasparityöskentelyssä. Huoneeseen ei koskaan ohjata ketään rau-

hoittumaan vaan huoneeseen meneminen tapahtuu aina asiakkaan aloitteesta tai 

päiväkalenteriin strukturoituna toimintana. (Kaapro-Lindenberg, 2019.) 

 

Mintake tekee yhteistyötä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kanssa. Aisteihin 

liittyvä uusin yhteistyökuvio tapahtuu VR-tekniikkaa hyödyntäen. (Kaapro-Linden-

berg, 2019.) VR-tekniikan avulla luodaan virtuaalitodellisuus, jonka avulla ihminen voi 

esimerkiksi vierailla Kiinan muurilla tai kävellä kuussa. Laseissa oleva tekniikka mah-

dollistaa 3D-vaikutelman ja kuvaa voi katsoa eri suuntiin. VR-lasit toimivat niin hyvin, 
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että aivot uskovat silmien kertovan todellista maisemaa. (Arvanaghi & Skytt, 2016.) 

VR-lasien avulla voidaan luoda näköaistille kuvaa esimerkiksi metsästä. Kuulokkeilla 

asiakas kuulee metsän ääniä. Hän voi nähdä metsässä eläimen ja silloin ohjaaja voi 

tuoda turkin kaltaista materiaalia kosketeltavaksi. Puun oksa voi hipaista kasvoja ja 

samalla ohjaaja voi tehdä tämän todellisesti. Näin kokemuksesta tulee entistä ai-

dompi ja asiakkaan aistit ovat laajemmin käytössä. (Kaapro-Lindenberg, 2019.) 

 

5.3.1.4 Yhteenveto havainnoista 
 
Vierailuja tehtiin kolmeen toimipisteeseen ja yhteensä kahdeksaan erilaiseen aisti-

huoneeseen. Huoneet oli rakennettu palvelemaan isojen asiakasryhmien tarpeita 

eikä autismin kirjon henkilöitä oltu erikseen huomioitu.  

 

 

 

Taulukko 1 Yhteenveto visuaalisista havainnot  
 

MITÄ TARKKAILTIIN KUINKA MONESTA 
HUONEESTA LÖYTYI 

HUOMIOITA 
 

VISUAALINEN AISTI   
Yleinen värimaailma Vaalea 2/8 

Tumma 1/8 
Viherhuone 1/8 
Itämainen 1/8 
Multisensorinen huone /Neut-
raali 3/8 

Värimaailma vaihteli huoneit-
tain valkoisesta, hyvin tum-
maan. Materiaaleissa oli paljon 
vihreää, ruskeaa, harmaata ja 
tummansinistä.  

peilipinnat 2/8 Peilit tarvittaessa mahdollista 
peittää 

valot Portaaton säätö yleisvaloissa 6/8 
epäsuorat ja himmeät kattovalot 
2/8 

Erilaisia pieniä valonlähteitä lu-
kuisia 
diskopallo 3  
paperitähti 1 
valoheijasteet seinällä 2 
jouluvalot/valosarjat 2  
valoputki 1 
tuikkulyhty led-valoilla 3 
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Taulukko 2 Yhteenveto auditiivisista havainnoista 
 

MITÄ TARKKAILTIIN KUINKA MONESTA 
HUONEESTA LÖYTYI 

HUOMIOITA 
 

AUDITIIVINEN AISTI   
ääntä imevät materiaalit ja 
tekstiilit 

8/8  

- matot 5/8  Materiaalit vaihtelivat, pääasi-
assa hyvin ääntä imeviä pak-
suja mattoja 

- verhot Pimennysverhot 1/8 
Ei ikkunoita 3/8 

Kevyitä kankaita, värit vaihteli-
vat teemojen mukaisesti 
 

- peitot 7/8 peittoja sängyillä, vilttejä, lam-
paantalja, säkkituoleja 

soittimet, ääntä tuottavat ma-
teriaalit 

3/8 Joitakin yksittäisiä, pääasiassa 
viedään aina tarpeen mukaan 
tilaan 

äänimaisema Luodaan äänentoiston avulla, 
tilat kaikumattomat 8/8 

Jokaisesta huoneesta löytyi cd-
soitin/stereot 

 
 
 
 
 
 
Taulukko 3 Yhteenveto taktiilisista havainnoista 
 

MITÄ TARKKAILTIIN KUINKA MONESTA 
HUONEESTA LÖYTYI 

HUOMIOITA 
 

TAKTIILINEN AISTI   
painopeitot, viltit Pieni painopeitto 3/8  

Iso painopeitto 2/8 
Peitto 2/8 
Lampaantalja 1/8 

Lisäksi vilttejä 

hierontaan soveltuvat materi-
aalit 

1/8 Viedään tiloihin erikseen tai ne 
löytyivät kaapeista, ei näkyvillä 

keinut 3/8   
vibraattorit Hierova tuoli 1/8 

Värisevä patja (kuten Neuroso-
nic) 
 

Pienemmät vibraattorit vie-
dään erikseen tiloihin 

erilaiset tunnusteltavat materi-
aalit 

8/8 Hyvin vaihteleva käytäntö säi-
lytyksen suhteen, jonkin verran 
näkyvillä esim. seinillä. 
Yleensä aistihuoneen kaapissa 
oli lisää materiaalia.  
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Taulukko 4 Yhteenveto stressintason laskuun liittyvistä havainnoista 
 

MITÄ TARKKAILTIIN KUINKA MONESTA 
HUONEESTA LÖYTYI 

HUOMIOITA 
 

STRESSITASON LASKU   
ylimääräisen karsiminen pois, 
tilojen selkeys 

3/8 Eri teemoin sisustetut huoneet 
sisälsivät paljon materiaalia. 
Pelkästään rentoutumiseen 
tehdyt huoneet oli karsittu yli-
määräisestä ja sisustus mini-
maalista. 

struktutointi   
- asiakkaan valinnan-

mahdollisuus 
Puheella ohjataan 8/8 
 
Katsella valitaan 3/8 
 
Kuvat käytössä (henkilön mu-
kana) 4/8 
 
Asiakas kertoo itse mitä haluaa 
1/8 
 
ohjaajat tarjoavat uusia mah-
dollisuuksia 8/8 
 

 

- toiminnan keston sel-
keyttäminen 

0/8 missään aistihuoneessa ei ollut 
kuvakommunikointimateriaalia 
tai kelloa valmiina 
 

 
 

Huoneet oli rakennettu hyvin erilaisista lähtökohdista. Yhteistä niissä oli akustiikan ja 

valaistuksen huomioiminen. Yksikään tila ei kaikunut ja valaistusta sai säädettyä por-

taattomasti tai se oli epäsuora, mikä helpottaa visuaalista aistimista. Huoneissa oli 

paljon poikkeavuuksia ja erilaisia elementtejä, jotka tekivät huoneista persoonallisia 

ja käyttäjilleen sopivia.  

 

5.3.2 Kysely vanhemmille  

Huvikummun asiakaslapsista harva osaa puhua. Lasten vanhemmat toimivat heidän 

tulkkeinaan, sillä he ovat lastensa ja heidän kommunikointitapojensa asiantuntijoita. 

Tästä syystä myös vanhemmille tehtiin kysely, jossa he saivat mahdollisuuden kertoa 

havainnoistaan autististen tai sen piirteitä omaavien lastensa aistipoikkeavuuksista ja 



41 
 

 

mielenkiinnon kohteista. Tämän kyselyn tarkoituksena oli saada juuri oikeaa kohde-

ryhmää kuvaavaa aineistoa. Tutkimushavainnoinnin tulosten perusteella saan koh-

dennettuja ratkaisuja lapsia osallistavaan osioon. 

 

Kyselyn mukana oli saatekirje (liite 3.). Kysely (liite 5.) tehtiin pienelle tarkoin rajatulle 

kohderyhmälle (seitsemän vanhempaa) Google formsin kautta ja vastauslinkki lähe-

tettiin vanhemmille sähköpostin välityksellä. Kyselyyn vastasi kolme vanhempaa ja 

vastaukset annettiin nimettöminä. Kyselyssä selvitettiin millaisia havaintoja he ovat 

tehneet lapsensa tavasta aistia, mielenkiinnon kohteista aistien käytön suhteen sekä 

tietoa epämieluisista aistimuksista. Kyselyn kautta saatiin vanhempien ääni lastensa 

asiantuntijoina esille ja heidän vastauksistaan saatiin aineistoa tutkimusta varten. 

Vastausprosentti oli 42,8. 

 

Visuaalinen hahmottaminen 

Kaksi vastaajista ei osannut kertoa onko väreillä rauhoittava tai virkistävä vaikutus 

heidän lapseensa. Yksi vastaajista kertoi, että vaaleat värit, ruskean sävyt sekä sini-

nen ja violetti rauhoittavat lasta. Keltainen, oranssi ja pinkki koettiin virkistävän. Vas-

tauksista ilmenee, että väreihin liittyviä aistipulmia lapsilla ei ole. Näön käyttöön liit-

tyvissä aistimuksissa vastaajat toivat esille, että lapset tarvitsevat voimakkaita näkö-

aistimuksia ja näitä tarjoavat peilit, taskulamppu, tuli, heijastavat pinnat sekä vilkku-

vat värikkäät valot. Voimakkaiden näköaistimusten häiritsevästä vaikutuksesta yksi 

vastaaja kertoi loisteputkivalojen häiritsevän lasta hänen ollessaan väsynyt. 

 

Auditiivinen hahmottaminen 

Vastauksista ilmeni, että lapset tarvitsivat voimakkaita kuuloaistimuksia. Näitä tarjoa-

vat kovaääninen musiikin ja television kuuntelu, ääntä tuottavat lelut, eri instrument-

tien soittaminen ja kuuntelu, omatoiminen äänten tuottaminen (varsinkin erikoiset 

äänet). Myös toisten tuottamat erikoiset äänet olivat mieleisiä. Vastauksista kävi 

myös ilmi, että vaikka lapsi hakee voimakkaita kuuloaistimuksia saattaa voimakkaat 

äänet (liikenteen melu, kaupassa hälinä, kolistelu, lentokoneen ääni, toisen lapsen 

itku, kiljuminen, kimeät äänet) myös häiritä vastaajien lapsia.  
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Taktiilinen hahmottaminen 

Vastaajien mukaan lapset tarvitsevat voimakkaita tuntoaistimuksia. Näitä tarjoavat 

hieronta, silittely, halaaminen, painavat lelut, keinuminen, vilttiin kääriytyminen, 

peuhaaminen ja eritoten isompiin kehonosiin kohdistuva liike ja paino. Liikkeen tulisi 

olla mahdollisimman kokonaisvaltaista. Häiritseviä tuntoaistimuksia koskevien kysy-

mysten vastaukset poikkesivat toisistaan. Yhdellä vastaajista ei ollut kokemusta las-

taan häiritsevistä tuntoaistimuksista, kun vastaavasti kahdessa muussa vastauksessa 

nousi esiin saumojen ja vaatteiden kokolappujen sekä nappilistojen aiheuttama epä-

mieluisa tunne, mikäli ne ovat ihoa vasten. Yhdessä vastauksessa nostettiin esille 

myös vaatteiden epämukavuus ja paljaisiin varpaisiin koskettamisen epämieluisuus.  

Myös käsineiden suhteen vastaajan lapsi on tarkka. 

 

Muut kyselyn tulokset 

Kyselyn lopussa vanhemmat saivat kommentoida aihetta vapaasti. Yksi vastaajista 

toivoi aistihuoneesta tunnelmaltaan kodinomaista, rauhallista ja iloista. Toinen vas-

taaja nosti esille, että riippumatto tai ilmajoogakangas antaisi kokonaisvaltaista pai-

nontunnetta koko kehoon ja olisi näin lapselle mieluisa ja rauhoittava. Toimeksianta-

jan edustaja Pekkanen (2019) piti ajatusta varsin hyvänä, mutta oli kuitenkin sitä 

mieltä, että toistaiseksi ilmajoogakankaan kaltaiset isot kangasmateriaalit jätetään 

pois hygieenisistä syistä. Pekkanen (2019) tähdensi, että kaikkien materiaalien tulee 

olla tasapuolisesti kaikkien huonetta käyttävien lasten saatavilla ja tästä syystä hel-

posti pestäviä. Tästä syystä tätä aineistoa ei otettu siis huomioon lapsia osallistavassa 

osiossa.   

 

5.3.3 Lasten osallistaminen 

Huvikummun autistiset asiakaslapset ovat puhevammaisia ja siksi heille on tärkeää 

löytää mieluinen tapa saada mielipiteensä esille. (Pekkanen, 2019). Kuvakommuni-

kointi on kuvasymbolien avulla viestimistä puheen rinnalla. Puhevammainen lapsi voi 

viestiä asiaa sanattomasti kuvan avulla. Keskustelukumppani esittää tarkentavia kysy-

myksiä ja varmistaa, että viesti on tulkittu oikein. Samalla hän sanoittaa valitun kuvan 
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avulla tuotettua viestiä. (Kuvat kommunikoinnissa 2018.) PCS-kuvat (Picture Commu-

nicstion Symbols) ovat käytössä monella Huvikummun asiakaslapsella koulussa, tera-

pioissa ja kotona. (Pekkanen, 2019.) PCS-kuvat ovat piirroskuvia ja ne sisältyvät 

Boardmaker-työkaluohjelmaan. (Kaupalliset kuvapankit 2017).  

 

Saadun aineiston ja teorian pohjalta tehtiin visualisoidut kysymykset autistisille asia-

kaslapsille aistihuoneeseen liittyen. Vanhemmilta pyydettiin lupa (liite 4.) lastenky-

selyyn osallistumiselle. Näillä kysymyksillä toteutettiin lasten osallisuus aistihuoneen 

suunnittelussa. Lapsia osallistavassa osiossa apuna oli Savonia amk:n opiskelija, joka 

teki hankeopintoina osallistavan asiakastyön kehittämiseksi Pienryhmäkoti Huvikum-

mussa tehtävän. Toinen opiskelija teki varsinaisen kyselyn ja toisen tarkkaillessa tilan-

netta objektiivisemmin kirjaten samalla vastauksia ylös.  

 

Tutkimushavainnoinnin avulla kerättyä aineistoa aistihuoneista tulostettiin muutama 

kappale. Kuvat eivät olleet isosta koostaan huolimatta yhtä selkeitä, kuin kameralla ja 

tietokoneen näytöllä. Tästä syystä alkuperäinen suunnitelma valokuvien avulla tehtä-

västä tutkimuksesta muuttui hiukan. Tutkimusta tehtäessä kuvat näytettiin lapsille 

tablettitietokoneen näytöltä ja heidän oli tarkoitus näyttää mielipiteensä kuvasta 

PCS-kuvakommunikoinnin avulla. Tämä koettiin tutkimuksen alkuvaiheessa liian 

haastavaksi, sillä kuvien ja tablettitietokoneen yhdistäminen ei ollut lapsille ennes-

tään tuttua.   

 

Tutkimus toteutettiin lopulta siten, että lapselle näytettiin ”haluan” PCS-kuvaa sanal-

lisen ohjeen ohella. Hänelle näytettiin tablettitietokoneelta tuntoaistiin liittyvät kuvat 

ja hän näytti omatoimisesti kädellään, mitä hän haluaisi aistihuoneeseen. Tällä mene-

telmällä vastaaja pystyi parhaiten ilmaisemaan omaa haluaan, eikä vastaukset olleet 

tutkijoiden olettamuksia esimerkiksi kehonkielen perusteella. Kaikille vastaajille tab-

lettitietokoneen käyttö oli ennestään tuttua ja he katsoivat aineistoa näytöltä tar-

kasti keskittyen. Tutkimuksen tekemistä tällä menetelmällä helpotti se, että jokaisella 

lapsella on käytössä vähintään koulussa tablettitietokone ja laite on sen kautta lap-

sille tuttu. Samaa menetelmää hyödyntäen tehtiin kysely kaikista kysymyskategori-

oista.  
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5.4 Tutkimustulokset 

 
Tutkimuksen tavoitteena oli saada autististen asiakaslasten ääni, toiveet ja kokemuk-

set mukaan aistihuoneen suunnitteluun. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus selvittää, 

millaisen aistihuoneen lapset haluaisivat. Kysymykset laadittiin kerätyn aineiston 

pohjalta.  

 

Tutkimuslupa saatiin viidelle autistiselle asiakaslapselle, jotka vastasivat itsenäisesti 

kädellä näyttämällä haluamaansa kuvaa. Vain selkeät valinnat huomioitiin, ei hipai-

suja eikä huitaisuja. Vastauksiin ei sisälly olettamuksia eikä tulkintoja. Tutkimus teh-

tiin visualisoituna kyselynä. Tablettitietokoneelta katsottiin valokuvia ja vastaaja ker-

toi kuvista näyttäen, millaisia elementtejä hän haluaisi aistihuoneeseen. Kaikille lap-

sille esitettiin samat kysymykset ja näytettiin samat kuvat. Myös vastausmenetelmä 

oli sama. Lisäksi kysyttiin, millaisia värejä lapset toivoisivat huoneeseen. He näyttivät 

eri väristen paperilla olevien maalinäytteiden joukosta mieleisen tai mieleiset värit. 

Lapsen tekemä valinta tapahtui itsenäisesti kädellä näyttäen valitsemaansa väriä tai 

värejä selkeästi.  

 

Visuaalinen hahmottaminen 

Näköaistin osalta saadut vastaukset poikkesivat hyvin paljon toisistaan. Suurimmat 

erot vastauksissa olivat huoneen kokonaisilmeen ja värimaailman suhteen. Yksi vas-

taajista halusi tumman huoneen, toiset vaalean mutta värikkäämmän. Kukaan ei ha-

lunnut täysin valkoista huonetta. Toiset halusivat huoneeseen iloisia värejä kuten kel-

tainen, punainen, mutta myös harmaata ja sinistä väriä toivottiin. Vihreä väri nousi 

selvästi vastauksissa, kolme vastaajaa valitsi sen. Kaikki halusivat multisensorisen 

huoneen, missä on paljon aisteja aktivoivia elementtejä. Tutkimusvastauksissa toivot-

tiin näköaistia aktivoimaan erilaisia valoja (laavalamppu, pilvivalo, diskovalo) sekä 

peiliä. Myös värikkäillä helmillä täytettyä purkkia toivottiin aistihuoneeseen. Kolme 

vastaajaa toivoi kattoon vaaleita kankaita.  
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Taulukko 5 Visuaalinen hahmottaminen 
 

Haluatko vä-
rin/elementin 
aistihuonee-
seen? 

Vastaaja1 Vastaaja 2 Vastaaja 3 Vastaaja 4 Vastaaja 5 

VÄRIMAAILMA      
tumma X     
valkoinen      
pääosin vaalea, 
mukana värejä 

 X X X X 

keltainen X     
punainen  X    
sininen    X  
harmaa  X    
vihreä   X X X 
      
pelkistetty 
huone 

     

multisensorinen X X X X X 
      
laavalamppu  X   X 
diskovalo  X  X  
pilvivalo  X    
peili  X    
värikkäät hel-
met pullossa 

 X    

vaaleat kankaat 
kattoon 

X  X X  

 

 

Auditiivinen hahmottaminen 

Kuuloaistiin liittyvässä aktivoinnissa äänimaailma ja äänentoistolaite (stereot/cd-soi-

tin) ovat tärkeitä huomioida, mutta vain yksi vastaajista halusi näkyvät kaiuttimet 

huoneeseen. Aistihuoneeseen toivottiin hiustenkuivaajaa sekä purkkeja, joista kuu-

luu ääniä. Erilaisia ääntä tuottavia pehmoleluja, varsinkin laulavaa koiraa toivottiin 

huoneeseen (kolme vastaajaa). Merkille pantavaa on, että yksi vastaajista ei halunnut 

mitään kuuloaistia aktivoivia elementtejä aistihuoneeseen. 
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Taulukko 6 Auditiivinen hahmottaminen 
 

Haluatko ele-
mentin 
aistihuonee-
seen? 

Vastaaja1 Vastaaja 2 Vastaaja3 Vastaaja 4 Vastaaja 5 

näkyvät kaiutti-
met 

X     

ääntä tuottavat 
pehmoeläimet 

  X X  

laulava koira   X X X 
hiustenkuivaaja X   X  
rytmisoitin/ 
helmiä pullossa 

  X   

 

 
Taktiilinen hahmottamien 
Tuntoaistimusta tuottavia elementtejä huoneeseen toivottiin paljon. Erilaiset harjat, 

hiustenkuivaaja, jalkahierontakone, taikahiekka, piikkimatto, hierontapallo nousivat 

esille. Myös seinälle laitettavia tunnustelutauluja kaivattiin. Lattialle toivottiin mattoa 

ja vastaukset kallistuivat ison ruskean maton puoleen tunnustelumaton sijaan. Myös 

vestibulaarinen aistijärjestelmää aktivoivia elementtejä lapset toivoivat aistihuonee-

seen, sillä vastauksista kävi ilmi, että aistihuoneeseen toivottiin sekä sänkyä, että säk-

kituolia kehotuntoa aktivoimaan. Molemmat nousivat esille kolmessa vastauksessa. 

Lisäksi korituoli pehmusteilla ja hierova tuoli nousivat vastauksissa esille. 

 
 
Taulukko 7 Taktiilinen hahmottaminen 
 

Haluatko ele-
mentin 
aistihuonee-
seen? 

Vastaaja1 Vastaaja 2 Vastaaja 3 Vastaaja 4 Vastaaja 5 

sänky X X  X  
säkkituoli  X X  X 
korituoli      
korituoli peh-
musteilla 

  X   

keinu   X   
hierova tuoli  X X   
jalkahieronta-
laite 

   X  

      
hiustenkuivaaja X   X  
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harjat/telat   X X  
taikahiekka   X X  
piikkimatto X X  X  
hierontapallo  X  X  
      
tunnustelukirja      
tunnustelutaulu  X X X  
roikkuvia naruja    X  
tunnustelu-
matto 

X     

ruskea lattia-
matto 

  X X X 

 

6 Aistihuoneen rakentaminen aineiston pohjalta 

Sopiva ympäristö tasapainottaa arjessa suoriutumista. Tiloja tulisi sisustaa käyttötar-

koituksen mukaan, sillä kaikki aistimukset vaikuttavat siihen, miten koemme ympäris-

tön. Liiallinen ärsykkeiden määrä lisää kuormitusta ja siten stressiä. Eri välineiden ja 

menetelmien avulla, kuten painavat tuotteet (peitot ja lelut) sekä stressipallot, keinu-

minen ja hieronta, voidaan säädellä vireyttä ja kuormitusta, mutta käyttöön otetta-

vien keinojen tulee olla sellaisia, joita lapsi on motivoitunut käyttämään ja mikä hä-

nelle on mieluista. (Tompuri 2016, 63–64, 93–94.) 

 

Huoneeseen sisällytettiin paljon erilaisia aisteja aktivoivia materiaaleja, mutta näiden 

säilytyspaikka on kaapissa, josta lapset kuvien avulla valitsemalla voivat valita mielei-

sen esineen aistiaan aktivoimaan. Kaapin avulla tila saadaan riisuttua turhista ärsyk-

keistä, jos lapsi kaipaa aistimuksista lepoa. Tällä tavoin huomioidaan myös yhden vas-

taajan toive, että huoneessa ei olisi mitään kuuloaistia aktivoivia elementtejä. Aisti-

huone on aina lapsen sinne mennessä yleisilmeeltään vaalean neutraali ja hiljainen. 

Lapsi itse valitsee sinne mieleiset elementit (äänet, valot ja tunnusteltavat materiaa-

lit) kuvien avulla kommunikoiden.   

 

Snoezelen-materiaaleja voi valmistaa itsekin ja tällöin voidaan huomioida erikoistar-

peita ja asiakkaan toiveita. Itse valmistettaessa tulee huomioida turvallisuus ja mate-

riaalien myrkyttömyys.  (Verheul 2007, 59.) Aistihuoneeseen valmistettiin itse paljon 
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materiaalia tutkimustulosten ja teoriatiedon pohjalta kuten tunnustelutaulu seinälle 

sekä tunnustelukirjoja kosketeltavaksi.  

 

Huonetta rakennettaessa on huomioitava käytettävyys, mille tasolle mikäkin laite-

taan, sillä käyttäjiä ovat lapset ja aikuiset. (Witzki 2005, 73). Käytettävyyttä mietittiin 

ennen kaikkea lasten näkökulmasta, sillä he ovat aistihuoneen pääasialliset käyttäjät.  

 

6.1 Huoneen käytön visualistointi  

Autistiselle henkilölle tilanteiden ja toiminnan visualisointi on tärkeää. Aistihuo-

neessa käytetty aika, rentoutumisen vaiheet ja toiminta tulee visualisoida esimerkiksi 

kuvien avulla. (Kerola & Kujanpää 2009, 147.) Autistisille lapsille kehittyy hyvä näkö-

muisti ja heillä on erityisen tarkka visuaalinen havaintokyky, joten toiminnan ja tilan-

teiden kuvittaminen on hyödyllistä. (Kerola & Sipilä 2017, 90). Tämän vahvistavat 

myös Rehula ja Parween (2018, 750) sekä Kujala (2018) nostamalla esiin, että kuvi-

tettu päiväohjelma vähentää autismin kirjon asiakkaan käytöksen haasteita ja lisää 

itsenäistä toimintaa. Tähän teoriatietoon pohjautuen Pienryhmäkoti Huvikummun 

aistihuone visualisoitiin. Tutkimushavainnoinnin kohteena olleissa aistihuoneissa tätä 

ei oltu huomioitu. 

 

Aistihuonetta käyttävällä henkilöllä tulee olla tarpeeksi aikaa tehdä itse valinnat 

omien mieltymystensä suhteen, jotta kokemus olisi nautinnollinen. (Snoezelen for 

early years 2018). Mieleiset toiminnot rentouttavat lasta. Välillä lapsi tarvitsee ais-

teista lepoa ja välillä on sopivaa kuntouttaa aisteja. Epämieluisiin aistimuksiin ei tule 

pakottaa vaan niihin tutustutaan vaiheittain. Turvalliset ja selkeät rajat sekä kommu-

nikointiin panostaminen auttavat tavoitteiden saavuttamisessa. (Kujala 2018.) Asia-

kaslapselle tulee siis varata riittävästi aikaa sekä tarpeelliset kuvat, joiden avulla hä-

nen on mahdollista tehdä valintoja haluamansa toiminnan suhteen. Tämä vahvistaa 

heidän toimijuuttaan, itsemääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan. Koska Huvikum-

mun autistisille asiakaslapsille PCS-kuvat (Picture Communicstion Symbols) ovat en-

nestään tuttuja, kuvitettiin aistihuone niitä ja valokuvia hyödyntäen. 

 



49 
 

 

6.2 Värimaailman valinta ja perustelut 

Värimaailma tulee miettiä käyttötarkoituksen mukaisesti. Värikäs sekoitus huoneen 

sisustuksessa tekee huoneen sekavaksi. Jos huoneessa käytetään paljon erilaisia va-

loja, tulisi huoneen olla valkoinen, sillä muut värit voivat valojen myötä näyttää erilai-

selta, kuin mihin alun perin on pyritty. (Verheul 2007, 75.) Witzki (2005, 77) nostaa 

esille, että värit voivat vaikuttaa ihmisen psyykkeeseen. Lämpimät värit stimuloivat, 

kirkkaat värit lisäävät valppautta ja viileät värit rauhoittavat.  

 

Huoneen rakentamisessa otettiin huomioon tutkimustulokset. Huoneen seinät maa-

lattiin vaaleiksi ja lasten kaipaamaa väriä (vihreä, keltainen, punainen, harmaa, sini-

nen) tuotiin huoneeseen kankailla ja värikkäillä materiaaleilla, kuten tunnustelutau-

lun muodossa. Huoneen ilmettä ja tunnelmaa on helppo tarvittaessa muuttaa vaihta-

malla kankaiden materiaalia.   

 

6.3 Rauhoittavat ja rentouttavat elementit 

Ayers (2008, 185–187) sekä Kerola & Sipilä (2017, 76–79, 103) painottavat, että yli-

herkkää tuntoaistia kuntouttaessa lapsen tulee itse saada vaikuttaa ja valita materi-

aaleja, välineitä ja toimintatapoja, joilla tuntemuksia tuotetaan. Uusia aistimuksia tu-

lee tarjota vähitellen ja tilanteesta kannattaa tehdä mielekäs. Myös säännölliset har-

joitukset auttavat tavoitteeseen pääsemisessä. Jotta liialliset aistikokemukset saa-

daan hallintaan, tehtiin Huvikummun aistihuoneesta pelkistetty. Suurin osa aisteja 

aktivoivista elementeistä on kaapissa ja ne otetaan käyttöön lapsen toiveesta.  

 

Kerola & Kujanpää (2009, 104–105) muistuttavat, että kuuloltaan yliherkän ihmisen 

oloa helpottavat ääntä imevät materiaalit kuten matot ja kankaat. Tutkimustulosten 

mukaisesti huoneeseen hankittiin matto ja seinälle valmistettiin tunnustelutaulu, 

minkä pohjana myös oli matto. Korituoliin lapset halusivat pehmusteen. Nämä edellä 

mainitut materiaalit pehmentävät huoneen äänimaisemaa.  
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6.4 Aktivoivat elementit 

Aktivoivia elementtejä hankittiin tutkimustulosten mukaisesti. Aistihuoneeseen han-

kittiin myös tutkimustulosten ulkopuolelta materiaalia (erilaisia muovisia äänileluja) 

ja niitä valmistettiin itse (sadeputki, tuntoaistirullat, huovutetut äänipallot, tunnuste-

lukirjat). Näiden tarkoitus on tuoda vaihtelua aistien aktivointiin. Myös aistien kun-

touttamisen kannalta huoneesta on hyvä löytyä erilaisia materiaaleja. Vanhempain 

palautteessa nousi esille ajatus riippumatosta tai ilmajoogakankaasta. Ilmajoogakan-

gas ei ollut mahdollista toteuttaa, mutta riippumatto saatiin aistihuoneeseen sisälly-

tettyä.   

6.5 Videointi huoneen rakentamisen vaiheista 

Aistihuoneen rakentaminen tutkimustulosten pohjalta oli oma prosessinsa, johon ku-

lui kaikkiaan kolme viikkoa aikaa. Pitkähkö aikataulu johtui ammattilaisten kuten säh-

köasentajan aikatauluista ja työpanoksesta. Huoneen rakentamisessa huomioitiin 

kestävän kehityksen lähtökohtia, muun muassa luomalla huoneesta turvallinen, valit-

semalla sinne mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja kirpputoreja hyödyntäen 

sekä tekemällä pitkäaikaisia ja toimivia hankintoja. Huone rakennettiin kustannuste-

hokkaasti, matalan kynnyksen periaatteella ilman mittavia investointeja, omaa, per-

heenjäsenten ja työyhteisön työpanosta hyödyntäen kuitenkin turvallisuus ja hygie-

niakysymykset huomioiden. Videolinkistä pääsee seuraamaan aistihuoneen rakenta-

mista vaihe vaiheelta. Huvikummun aistihuone  

 

7 Käyttäjäpalautteet, niiden analysointi 

 
Käyttäjäpalautteita kerättiin Pienryhmäkoti Huvikummun henkilökunnalta kymme-

nen vuorokauden ajan aistihuoneen valmistumisesta alkaen. Palaute annettiin nimet-

tömästi vastaamalla vapaamuotoiseen kyselyyn. Kyselyyn vastattiin yhdeksän kertaa 

mistä voidaan päätellä, että aistihuonetta käytettiin lähes päivittäin. Aistihuoneessa 

vietetty aika vaihteli viidestä minuutista puoleentoista tuntiin. Suosituin aistihuo-

neessa oloaika oli puolen tunnin ja tunnin välillä.  
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Aistihuoneeseen mentäessä lapsi oli ohjaajan mielestä levoton kolmessa vastauk-

sessa. Muissa vastauksissa luki, että lapsi oli ennen aistihuoneessa vietettyä aikaa tyl-

sistynyt, itkuinen/hermostunut tai tekemistä vailla. Kahdessa vastauksessa lapsi oli 

ohjaajan mielestä odottava tai ”neutraali”. Yhdessä vastauksessa luki, että lapsi itse 

oli kuvannut olotilaansa odottavaksi.  

 

Aistihuoneesta palatessa lapsi oli ohjaajan mielestä rauhallinen neljässä vastauk-

sessa. Tyytyväisyyttä kuvattiin kolmessa vastauksessa ja innokasta olemusta yhdessä 

vastauksessa. Yksi lapsi kertoi olonsa olleen hyvä huoneesta poistuttaessa. Näistä 

vastauksissa voi päätellä, että aistihuoneella on selvästi positiivista vaikutusta lapsen 

mielialaan ja olotilaan. Pääsääntöisesti lapset itse valitsivat haluamiaan elementtejä 

huoneessa ollessaan aistittavakseen. Vain yhdestä vastauksesta kävi ilmi, että lapsi ei 

ollut valinnut mitään elementtiä itsenäisesti. Palautevastauksista käy myös ilmi, että 

tutkimustuloksissa esiin tulleet elementit olivat suosittuja valintoja huonetta käytet-

täessäkin. Tämä vahvistaa, että lasten osallisuus toteutui tutkimuksessa.  

 
 

Taulukko 8 Aistihuoneessa käytetyt elementit (lapsen valinta) 
 

Mitä element-
tejä lapsi itse 
valitsi aistihuo-
neessa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yhteenveto 

ei valinnut mi-
tään 

        X 1/9 

visuaaliset ele-
mentit 

 

laavalamppu      X X   2/9 
pilvivalo    X   X   2/9 
auditiiviset ele-
mentit 

 

soiva laulukirja   X       1/9 
laulava koira  X        1/9 
äänilelut    X  X    2/9 
taktiiliset ele-
mentit 

 

Sänky    X X X    3/9 
korituoli peh-
musteilla 

X X X X  X X X  7/9 
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riippukeinu X X        2/9 
ruskea lattia-
matto 

   X      1/9 

harjat/telat     X     1/9 
painava nalle  X        1/9 
hierontapallo     X     1/9 
tunnustelukirja    X      1/9 
tunnustelutaulu    X      1/9 

 

 

 

Taulukko 9 Aistihuoneessa käytetyt elementit (ohjaajan valinta) 
 

Mitä element-
tejä ohjaaja va-
litsi aistihuo-
neessa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yhteenveto 

ei mitään X X  X X  X   5/9 
visuaaliset ele-
mentit 

 

himmeät valot   X       1/9 
taskulamppu      X    1/9 
maisemakuvat      X    1/9 
laavalamppu        X X 2/9 
pilvivalo         X 1/9 
auditiiviset ele-
mentit 

 

sadeputki         X 1/9 
mindfullness cd         X 1/9 
taktiiliset ele-
mentit 

 

painava nalle         X 1/9 
hiustenkuivaaja         X 1/9 
sänky         X 1/9 

 
 

Opinnäytetyö esitettiin toimeksiantajan tiloissa maaliskuun 11. päivänä 2019. Läsnä 

oli Pienryhmäkoti Huvikummun toimitusjohtaja sekä työntekijät. Työyhteisön jäsenet 

antoivat palautetta suullisesti esittelyn jälkeisessä keskustelussa. Palaute oli hyvin 

positiivista. Aistihuone koettiin ilmapiiriltään rauhalliseksi, mutta silti aktivoivaksi. Ti-

lasta tuli palautteen mukaan ennakko-odotuksia parempi ja hienompi. Myös aisti-

huoneen sisustus sai kehuja osakseen. Huomiota kiinnitettiin siihen, että kierrätys-
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materiaaleilla oli saatu sisutettua huone lasten toiveita vastaavaksi. Lisäksi Pienryh-

mäkoti Huvikummun henkilökunta kertoi, että aistihuoneen käyttö kirjallisista oh-

jeista huolimatta vaatii vielä opettelua niin työntekijöiltä kuin lapsiltakin.  

 

Pienryhmäkoti Huvikummun työntekijät toivat esille, että aistihuoneen monipuolinen 

hyödyntäminen vaatii opettelua. Jatkokehitysideana voisi huoneesta tehdä nykyisen 

sanallisen ohjeen sijasta tehdä kuvitetun oppaan, jonka avulla työntekijät osaisivat 

käyttää huonetta monipuolisesti ja tarjota siten lapsille uusia aistimuksia ja oppimi-

sen mahdollisuuksia.  

 

8 Pohdinta ja johtopäätöset 

8.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

 
Tutkimuksen vastaukset poikkesivat toisistaan, sillä jokainen lapsi toi esille selvästi 

omia mieltymyksiään ja halujaan. Tämä vahvistaa Kerolan ja Kujanpään (2009, 110) 

ajatuksen, että jokaisella autistisella lapsella on yksilölliset pulmat aistien suhteen. 

Ayers (2008, 225–226) ja Stock Kranowitz (2015, 239–240) painottavat, että autisti-

nen lapsi tarvitsee aistien harjoittamiseen ympäristön, jossa on ajateltu vain hänen 

tarpeitaan. Tutkimustulosten hyödyntämisen myötä aistihuone on rakennettu juuri 

lasten tarpeita ajatellen.  

 

Snoezelen-menetelmää hyödynnetään eri teemoin rakennetuissa aistihuoneissa. Täl-

laisia ovat mm. valkoinen huone ja värinähuone. (Multisensorinen toiminta 2017.) 

Tutkimustulokset eivät tukeneet tätä ajatusta, vaan vastauksissa painottui vastaajien 

kiinnostuneisuus multisensoriseen toimintaan pohjautuviin huoneisiin. Näissä huo-

neissa aktivoidaan useampaa aistia yhtä aikaa. Parikka ym. (2017, 47) muistuttaa, 

että autistinen lapsi voi kokea monen aistikanavan kautta yhtä aikaa tulevat viestit 

kaaosmaisena, mikä voi lisätä stressiä. Tämä ei tutkimustuloksissa noussut esille, sillä 

vastaajat keskittyivät vastaamaan pääasiassa yhtä aistikanavaa koskeviin kysymyksiin 

kerrallaan.  
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Käyttäjäpalaute vahvisti tutkimuksen vastausten vahvistaneen lasten osallisuutta. 

Aistihuone rakennettiin tutkimuksen vastausten perusteella vastaamaan lasten miel-

tymyksiä ja toiveita. Tulosten paikkansapitävyys näkyy myös siinä, että lasten toivo-

mat elementit ovat aistihuoneessa selvästi muita elementtejä käytetyimpiä ja suosi-

tumpia. 

 

8.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyöprosessissa noudatettiin hyviä tieteellisiä käytäntöjä kuten rehelli-

syyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. Eettisyys näkyi yhteistyötahoja arvostavana, kun-

nioittavana ja aitona kohtaamisena. Työskentely oli luotettavaa ja vastuullista. Mui-

den tutkijoiden tekemä työ otettiin huomioon viittaamalla asianmukaiseksi heidän 

julkaisuihinsa. Lisäksi opinnäytetyöprosessi suunniteltiin, toteutettiin ja raportoitiin 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja vaatimusten edellyttämällä 

tavalla. (Varantola, Launis, Helin, Spoof & Jäppinen 2013.) 

 

Työskentelyn eettisyys tulee ilmi myös opinnäytetyöprosessista laaditussa videoin-

nissa siten, että asiakkaiden yksityisyydensuojaa kunnioitettiin. Asiakaslapset eivät 

esiinny tunnistettavasti huoneesta otetuissa valokuvissa. Tutkimus aloitettiin laati-

malla toimeksiantosopimus. Ennen aineiston keräämistä laadittiin kirjallisesti valoku-

vauslupa tutustumiskohteiden esimiesten kanssa. Lisäksi vanhemmilta pyydettiin kir-

jallisesti lupa lasten osallistumisesta tutkimusosioon. Vanhemmat saivat päättää osal-

listuvatko kyselyyn ja kyselylomake täytettiin nimettömästi. Opinnäytetyöhön liitty-

vät aineistot käsiteltiin luottamuksellisesti ja lomakkeet hävitettiin silppuroimalla 

opinnäytetyöprosessin päätyttyä. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäily-

jen käsitteleminen Suomessa 2012, 6–7.) 

 

Alkuperäisenä tarkoituksena oli mennä havainnoimaan jo käytössä olevia aistihuo-

neita. Pelkkä havainnointi osoittautui vaikeaksi ja sen vuoksi jokaisen toimipaikan ais-

tihuoneiden esittelijää haastateltiin. Haastattelujen kautta saatiin enemmän tietoa 

muun muassa aistihuoneiden käyttötarkoituksesta ja tilojen jakamisen tai muuttami-

sen periaatteista. Koska etukäteen ei oltu varustauduttu haastatteluihin, ei mukana 
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ollut nauhuria, josta aineisto olisi voitu litteroida. Teksti kirjoitettiin haastattelun yh-

teydessä tehtyjen muistiinpanojen perusteella. Koska tämä ei ollut eettisesti luotet-

tava tapa toimia, lähettiin sähköpostilla litteroidut tekstit haastatelluille henkilöille 

tarkistettavaksi mahdollisten asiavirheiden osalta.  Kaikki haastatellut henkilöt hyväk-

syivät tekstit joko sellaisenaan tai pienin muutoksin.  

 

Lapsien osallisuutta tukevassa osiossa oli todella hyvä asia, että tutkimusta toteutti 

kaksi eri henkilöä. Toinen ohjasi kutakin lasta vuorollaan ja toinen tarkkaili tutkimus-

tilannetta ja kirjasi vastaukset. Tämä teki tutkimuksesta objektiivisemman ja luotetta-

vamman. 

 

8.3 Pohdinta 

Havainnoivassa osiossa yhteen toimipaikkaan ei saatu yrityksistä huolimatta 

yhteyttä. Kolmeen muuhun toimipaikkaan päästiin pienten aikatauluviilausten 

jälkeen tutustumaan ja vastaanotto oli kaikissa todella lämmin.  

 

Koska aistihuoneita joihin tutustuttiin, ei ole rakennettu autismin kirjon tarpeita 

huomioiden, havainoitiin joidenkin niistä sisältävän paljon materiaalia, jotka 

saattavat viedä rentoutumiselta huomion visuaaliseen havainnointiin ja näköaistia 

kuormittavaan tilaan. Multisensorisessa huoneessa oli elementtejä, jotka eivät ole 

mahdollisia toteuttaa Huvikummun aistihuoneessa. Tällaisia olivat minitrampoliini ja 

pallomeri eikä niistä sen vuoksi otettu valokuvia. Koettiin, että kuvat jotka lapsia 

osallistavaan osioon otetaan tulee olla sellaisia, että ne on mahdollisia toteuttaa 

oikeaan aistihuoneeseen.  

 

Parikka ym. (2017, 47) muistuttaa, että autistinen lapsi voi kokea monen aistikanavan 

kautta yhtä aikaa tulevat viestit kaaosmaisena, mikä voi lisätä stressiä. Tämä ei 

tutkimustuloksissa noussut esille, mutta jos tutkimus olisi tehty toisella tapaa kuten 

tutustumalla toiminnassa oleviin aistihuoneisiin olisi vastaukset saattaneet olla 

Parikan mukaisia.  
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8.3.1 Itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden vahvistaminen 

Kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on ollut 

viime vuosina kovasti esillä 2016 voimaan tulleen kehitysvammalain muutosten 

myötä. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta L 23.6.1977/519 korostaa jokaisen 

erityishuollon piiriin kuuluvat kehitysvammaisen yksilöllisten tarpeiden huomioimista 

ja mahdollisuutta osallistua sekä vaikuttaa omiin asioihinsa. (L 23.6.1977/519, 42§.)  

 

Kehittämisprosessin aikana lasten osallisuutta vahvisti heidän ottamisensa mukaan 

palvelumuotoiluun. Lisäksi tutkimus tuki edellä mainitun lain toteutumista, sillä 

asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita huomioitiin huoneen suunnittelussa tutkimustulosten 

myötä. Lisäksi valinnanvapautta tukee se, että lapset voivat huonetta käyttäessään 

vaikuttaa omiin asioihinsa valitsemalla mieleisiä elementtejä aistejaan aktivoimaan. 

Toki asiakkaiden yksilölliset tarpeet olisivat voineet toteutua nykyistä huomattavasti 

laajemmassakin mittakaavassa, jos työn lähestymiskulma olisi ollut toisenlainen. Jos 

havainnoidun kohteen, joista valokuvat otettiin olisivat olleet toisenlaisia olisi lapset 

valinneet rakennettavaan aistihuoneeseen aivan erilaiset elementit.  

 

Osallisuuden vahvistaminen on mahdollista ympäristöissä, joissa kehitysvammaisella 

henkilöllä on mahdollisuus kommunikoida itselleen sopivalla tavalla, tulla kuulluksi ja 

ymmärretyksi omien toiveidensa ja ajatustensa suhteen. Vellonen ja Äikäs (2017) 

nostavat esille Banduran (1997) määritelmät minäpystyvyyden kehittymisestä. Sen 

mukaan minä pystyvyyden lähteitä ovat esimerkiksi yksilön onnistumisen ja 

epäonnistumisen kokoemukset sekä kehon tuntemukset, tunnetilat ja niiden 

tulkinta. Aistihuoneen avulla voidaan vahvistaa Pienryhmäkoti Huvikummun 

asiakaslasten osallisuutta, sillä heidän siellä oleskellessa he saavat itse päättää aisteja 

aktivoivat elementit joita käytetään. Samalla voidaan harjoitella tilanteita ja saada 

edellä mainittuja kokemuksia, jotka vahvistavat minäpystyvyyden kehittymistä ja 

lisäävät lapsen taitoja. 

 



57 
 

 

8.3.2 Asiakaslähtöisyys suunnittelussa 

Asiakaslähtöisyys palvelujen suunnittelussa on tärkeää, sillä asiakkaat ovat parhaita 

asiantuntijoita mietittäessä palveluiden hyviä ja vaikuttavia puolia. Aiemmin palve-

luja on kehitetty saadun asiakaspalautteen myötä. (Kilpeläinen & Salo-Laaka 2012, 

303, 311). Toskovic (2017) vahvistaa tämän ja nostaa esille, että asiakaslähtöisyys on 

mainittu monen yrityksen strategiassa, mutta käytännössä se on ollut vuosittaisia pa-

lautekyselyjä ja toiminnan muokkaamista saadun palautteen pohjalta. Palvelumuo-

toilun avulla muutetaan vanhoja toimintatapoja ja nostetaan asiakkaat mukaan suun-

nitteluun jo sen alkuvaiheessa. Näin turhat palvelun osat karsiutuvat pois ja asiakkai-

den kokemat hyvät ja vaikuttavat puolet saavat palvelussa enemmän painoarvoa. 

Asiakasta ja hänen palautettaan pitää seurata myös prosessin jatkuessa, jotta asia-

kaslähtöisyys toteutuu. 

 

Palvelumuotoilun avulla asiakkaat saadaan kehittämään palveluja jo suunnitteluvai-

heessa. Tämä on tärkeää sillä se lisää asiakkaan sitoutumista palveluihin. Asiakkaan 

oma vaikuttaminen suunnitteluvaiheessa tuo prosessiin lisäarvoa, tietoa ja koke-

musta. Prosessin edetessä tulee muistaa, että asiakkaita pitää kuunnella myös sen eri 

vaiheissa ja toimintaa tulee tarvittaessa muokata saadun palautteen ja käyttäjäkoke-

musten myötä. Se, että asiakkaat ovat olleet suunnittelemassa palvelua ei välttä-

mättä kannattele sitä vuodesta toiseen. Prosessia pitää tarkastella asiakaslähtöisesti 

säännöllisesti.  

 

Tämä opinnäytetyö oli kehittämisprosessi ja siihen sisältyi palvelumuotoilua. Proses-

sin osalta oli erittäin tärkeää saada asiakaslasten mielipide, toiveet ja ajatukset sel-

ville suunnitteluvaiheessa. Kriittisesti tarkastellessa lasten vaikuttamisen mahdolli-

suudet rajoittuivat valokuviin. Olisivatko lapset halunneet juuri sellaisia elementtejä, 

joita kuvissa oli vai jotain aivan muuta? Emme voi tietää. Kun huonetta käytetään ja 

sitä ajan myötä kehitetään ja materiaaleja uusitaan, tulee lapset ottaa uudelleen mu-

kaan palvelumuotoiluun ja tarjota heille vaikuttamismahdollisuuksia laajemmin. 

Tämä vaatii henkilökunnalta laajaa tietämystä tarjolla olevista vaihtoehdoista, ennak-

koluulotonta asennetta sekä vaihtoehtoisten kommunikointimuotojen sujuvaa hyö-

dyntämistä.   
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8.3.3 VR-tekniikan hyödyntäminen 

Osallistavaa osiota tehdessä nousi esille kehittämisidea, jossa autistisia lapsia voisi 

osallistaa enemmän tekniikkaa hyväksi käyttäen. Nyt tähän ei ollut mahdollisuutta, 

mutta jos vastaavan osallistavan kehittämisprosessin tekisi tulevaisuudessa voisi 

suunnitteilla olevan aistihuoneen rakentaa tietokoneohjelman avulla tai olemassa 

olevista uusista multisensorisista aistihuoneista voisi ottaa videokuvaa, jota lapsi 

pääsisi tekniikan avulla katsomaan. Lapsi voisi valita mieleiset elementit VR-

tekniikkaa hyödyntäen valmistettavaan huoneeseen. Tämä on yksi esimerkki miten 

tulevaisuudessa voidaan hyödyntää VR-tekniikkaa autistien ja kehitysvammaisten 

lapsien osallistamisessa. Pelkät valokuvat eivät kerro elementistä yhtä paljon kuin 

oikean elementin sijoittaminen huoneeseen. Samoin tulevan huoneen ja sen sisällön 

hahmottaminen voi olla asiakaslapsille vaikeaa. Tästä kehittämisideasta huolimatta 

tässä kehittämisprosessissa koettiin, että lapset saivat mielipiteensä jollakin tasolla 

osallistamisen kautta esille.  

 

Tulevaisuus voi hyvinkin uusia teknologisia ratkaisuja (kuten VR-lasit) hyödyntäen 

mahdollistaa vammaisten henkilöiden vaikuttamismahdollisuuksia, lisätä heidän 

itsemääräämisoikeuttaan ja valinnan mahdollisuuksiaan. Osallisuuden parantamaisen 

lisäksi niiden avulla voidaan mahdollistaa erilaisten asioiden kokeminen, jotka tällä 

hetkellä tuntuvat mahdottomilta kuten kuussa kävely. Myös mahdollisia pelkotiloja 

voisi häivyttää siedättämällä niitä VR-tekniikan avulla. Näitä voisi tehdä asiakkaalle 

turvallisessa ja tutussa ympäristössä, kuten aistihuoneessa. Uutta teknologiaa 

hyödyntäessa tulee myös tutkia ja ennakoida sen aiheuttamia mahdollisia ongelmia 

ja pulmia varsinkin, jos aistiherkistä ihmisistä ja heidän totuttamistaan epämieluisaan 

asiaan aletaan toteuttamaan. Kujala & Peltoniemi (2019) tuovat esille, että Valterin 

koulussa VR-tekniikkaa jo hyödynnetään uusien asioiden opettelussa autisminkirjon 

henkilöiden kohdalla. Oppimista auttaa autisminkirjon henkilöiden taidot ja 

motivaatio käyttää teknisiä laitteita. Kiinnostavalla alustalle tapahtuva toiminta 

motivoi oppimaan lisää. Hyviä tuloksia on saatu esimerkiksi toiminnanohjauksen ja 

tilan hahamottamisen suhteen.  
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8.3.4 Aistihuone hyvivoinnin edistäjänä 

Julkisuudessa on noussut esille taiteen ja kulttuurin vahva yhteys psyykkisen 

hyvinvoinnin, elämänlaadun ja terveyden edistämiseen. Jokaisella ihmisillä on oikeus 

taiteeseen ja kulttuuriin sekä niiden hyviin vaikutuksiin. Tammikuussa 2019 

käynnistyi #sataminuuttiataidetta- kampanja, jonka tarkoituksena on edistää ja 

innostaa ihmisten taiteeseen osallistumista. (100 minuuttia taidetta n.d..) 

Vuolaston (2018) mukaan taide vaikuttaa myönteisesti ihmisiin ja sata tuntia 

vuodessa kulttuuria harrastavat ihmiset voivat paremmin kuin harrastamattomat. 

Taide vaikuttaa ihmiseen myöteisesti ja erityisesti se vaikuttaa ihmisen mieleen. Siten 

ihminen voi saada elämäänsä uutta sisältöä ja avata tunnelukkoja. (Vuolasto 2018.) 

Aistihuoneen avulla Huvikummun asiakaslapset pääsevät kokemaan ja oppimaan 

uusia asioita. Lisäksi he voivat huoneen tarjoamien erilaisten elementtien avulla 

rauhoittaa mieltään sekä fyysisiä jännitteitä. 

 

Joulukuussa 2018 ministerit Terho ja Saarikko julkaisivat suosituksen, joka on osa 

hallituksen Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihanketta. 

Uusien suosituksen myötä velvoitetaan kuntia parantamaan taiteen ja kulttuurin 

saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa. (Maakunnilla ja 

kunnilla on vastuu parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa 2018.) Pienryhmäkoti Huvikumpu tarjoaa aistihuoneen kautta 

myös taidetta ja kulttuuria asiakaslapsilleen, vaikka ministerien suosituksessa ei 

yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia mainittukaan. Olemassa 

olevan aistihuoneen hyödyntämistä tulee tarkastella kriittisesti ja täydentää sen 

elementtejä mahdollistamaan uusien ja erilaisten aistimusten saaminen. Tällä tavoin 

huoneen tarjoamat myönteiset vaikutukset tulevat paremmin esille.  

 

8.4 Aistihuoneen valmistaminen kustannustehokkaasti 

Huoneen rakentamisessa huomioitiin kestävän kehityksen lähtökohtia, muun muassa 

luomalla huoneesta turvallinen, valitsemalla sinne mahdollisimman paljon kierrätys-

materiaaleja kirpputoreja hyödyntäen sekä tekemällä pitkäaikaisia ja toimivia hankin-
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toja. Huone rakennettiin kustannustehokkaasti, matalan kynnyksen periaatteella il-

man mittavia investointeja, omaa ja työyhteisön työpanosta hyödyntäen kuitenkin 

turvallisuus ja hygieniakysymykset huomioiden.  

 

Huoneen rakentamisella ei ollut tarkkaa budjettia. Toimeksiantajalta oli lupa hankkia 

sellaisia elementtejä, jotka nähtiin tarpeellisiksi ja joita tutkimuksen myötä nousi 

esille. Aistihuoneen rakentamisen kulut olivat kaiken kaikkiaan n. 1600€, joista isoin 

menoerä oli sähköihin liittyvät muutostyöt sekä erilaisten valaisimien hankinta.  

 

8.5 Jatkotutkimusideat 

Huoneeseen laadittiin alustavat ohjeet, kuinka huonetta on ajateltu käytettävän. 

Nämä ohjeet tehtiin vapaamuotoisesti kirjallisina ja ne löytyivät sekä toimistosta että 

itse aistihuoneesta. Huoneen valmistumisesta seuraavien kymmenen päivän ajan ke-

rättiin käyttäjäpalautetta asiakkailta ja saadun palautteen myötä ohjeet kirjattiin 

myös perehdytyskansioon. Näin uudet työntekijät ja opiskelijat saavat jo perehdytyk-

sen yhteydessä myös tietoa aistihuoneesta ja sen käytöstä.  

 

Aistihuoneen käyttöä, asiakaslasten antamaa palautetta, työntekijöiden havaitsemia 

kehittämishaasteita ja toiminnan sisältöä on tarkasteltava säännöllisesti, jotta huo-

netta voidaan tarvittaessa kehittää vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. 

Muuttuvien asiakastarpeiden huomioiminen ja aistihuoneen muokkaaminen niiden 

pohjalta pohjaa myös työyhteisön arvoihin ja toimintamalleihin. Tämä tarkastelu jää 

toimeksiantajan vastuulle, samoin aistihuoneen materiaalien uusiminen ja korjaami-

nen.  
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Liitteet: 

TIEDOTE TUTKIMUSHAVAINNOINNISTA (liite 1.) 

 

Teen Pienryhmäkoti Huvikumpu Ky:lle opinnäytetyön kevään 2019 aikana. Opinnäy-

tetyöni on kehittämistyö ja sen tuloksena valmistuu Pienryhmäkoti Huvikummulle 

aistihuone autististen lasten tarpeet huomioiden. Aistihuoneen myötä Huvikummun 

toiminta tulee entistä asiakaslähtöisemmäksi. Lapset pääsevät osalliseksi huoneen 

suunnitteluun tutkimuksellisen kehittämisen kautta.  

 

Tutkimukseni lähtökohtana on käydä havainnoimassa jo olemassa olevia aistihuo-

neita Keski-Suomen alueella ja ottaa niissä käytetyistä materiaaleista sekä näkö-, 

kuulo- ja tuntoaistia aktivoivista elementeistä valokuvia. Havainnoinnin kohteena 

ovat visuaaliset, auditiiviset ja rentouttavat materiaalit ja elementit. 

 

Tutkimushavainnoinnin tulosten, eli otettujen valokuvien perusteella laaditaan Huvi-

kummun autistisille asiakaslapsille kohdennettuja visualisoituja kysymyksiä, joiden 

avulla he voivat kertoa mielipiteensä rakenteilla olevan huoneen sisustuksesta ja 

huoneeseen hankittavista materiaaleista. Näin huonetta tulevaisuudessa käyttävät 

lapset pääsevät osallistumaan huoneen suunnitteluun.  

 

Pyytäisinkin lupaa tulla tutustumaan teidän aistihuoneeseenne ja lisäksi tarvitsisin lu-

van valokuvien ottamiselle. Teidän toimitiloista otettuja valokuvia ei valmiissa työssä 

tulla julkaisemaan. Kuvia hyödynnetään ainoastaan lapsia osallistaessa, jotta he voi-

vat niiden avulla valita heitä kiinnostavia materiaaleja aistihuoneeseen. Opinnäyte-

työssä mainitaan, missä aistihuoneissa olen vieraillut, ellei tätä haluta salata.  

 

Opinnäytetyö ja saadut tutkimustulokset julkaistaan Theseus- tietokannassa. 

Jos teille tulee kysyttävää aiheeseen liittyen, ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun.  

 
 
Katja Nurmi  
Sosionomiopiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Puh: XXX-XXXXXX 
L3776@student.jamk.fi 
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VALOKUVAUSLUPA (liite 2.) 
 
 

Hakijan tiedot Nimi Oppilaitos 
  
Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka 
   
Puhelin Sähköpostiosoite 
  
Opinnäytetyön aihe Kuvien käyttötarkoitus 
Aistihuoneen rakentaminen autistisen lap-
sen tarpeisiin 

Käyttää kuvia hyödyksi lisää-
mään autististen lasten osalli-
suutta, jotta heillä olisi kuvi-
tettuja vaikutusmahdollisuuk-
sia rakenteilla olevan aistihuo-
neen sisällön suhteen. 

Opinnäytetyön 
ohjaaja 

Nimi ammatti 
  
Toimipaikka ja osoite 

  
Puhelin Sähköpostiosoite 
  

Valokuvaus-
kohde 

Valokuvauskohde  
 
Yhteystiedot 
 

Päättäjä täyt-
tää 

Valokuvausluvan myöntäminen 
 Valokuvauslupa myönnetään, mutta kuvat 

eivät saa näkyä lopullisessa opinnäytetyössä 
eikä niitä saa julkaista.  
 

Opinnäytetyössä saa mainita, että toimipai-
kassa on käyty tutustumassa aistihuoneeseen. 

 Valokuvauslupaa ei myön-
netä. 
 
 
 

 Opinnäytetyössä ei saa mai-
nita toimipaikkaa.  

Myöntämisen ehdot  
      
 
Perustelut myöntämättä jättämiselle 
       
 
 
 
Päättäjän nimi 
      

Päiväys ja 
päättäjän alle-
kirjoitus 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus 
                                                      /  /     

Tiedotta-mi-
nen päätök-
sestä 

 

  Sopimus on laadittu kahtena kappaleena.  
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VANHEMPAINKYSELYYN LIITTYVÄ TIEDOTE (liite 3.) 
 

Tiedote Huvikummun aistihuoneesta  

 

Teen Pienryhmäkoti Huvikumpu Ky:lle opinnäytetyön kevään 2019 aikana. Opinnäy-

tetyöni on kehittämistyö ja sen tuloksena valmistuu Pienryhmäkoti Huvikummulle 

aistihuone autististen lasten tarpeet huomioiden. Aistihuoneen myötä Huvikummun 

toiminta tulee entistä asiakaslähtöisemmäksi. Lapset pääsevät osalliseksi huoneen 

suunnitteluun tutkimuksellisen kehittämisen kautta.  

 

Kerään kehittämistyöhön materiaalia tutustumalla ja havainnoimalla voimassa olevia 

aistihuoneita ja otan niissä käytetyistä materiaaleista sekä näkö-, kuulo- ja tuntoaistia 

aktivoivista elementeistä valokuvia. Havainnoinnin kohteena ovat visuaaliset, auditii-

viset ja rentouttavat materiaalit sekä elementit. Lisäksi kerään aineistoa teiltä van-

hemmilta pienen kyselyn avulla, kyselyyn linkki liitteenä tässä viestissä. Opinnäyte-

työn tekemisessä ja saadun aineiston käsittelyssä noudatetaan hyvää ammattietiikka. 

Vastauksen voi jättää nimellä tai nimettömästi. Tulokset käsitellään eettisesti hyviä 

tapoja noudattaen eikä ketään voida lopputuloksissa tunnistaa. 

 

Tutkimushavainnoinnin tulosten, eli otettujen valokuvien perusteella laaditaan Huvi-

kummun autistisille asiakaslapsille kohdennettuja visualisoituja kysymyksiä, joiden 

avulla he voivat kertoa mielipiteensä rakenteilla olevan huoneen sisustuksesta ja 

huoneeseen hankittavista materiaaleista. Näin huonetta tulevaisuudessa käyttävät 

lapset pääsevät osallistumaan huoneen suunnitteluun. Ennen tämän vaiheen aloitta-

mista pyydän kirjalliset luvat lapsenne osallistumisesta valokuvin visualisoituun kyse-

lyyn. 

 

Opinnäytetyö ja saadut tutkimustulokset julkaistaan Theseus- tietokannassa. 

Jos teille tulee kysyttävää aiheeseen liittyen, ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun.  

 
Katja Nurmi  
Sosionomiopiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Puh: XXX-XXXXXX 
L3776@student.jamk.fi  
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TUTKIMUSLUPALOMAKE LASTEN VANHEMMILLE (liite 4.) 
 
 

Olen kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 

Teen opinnäytetyöhöni liittyvää tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää, millai-

sen huoneen Pienryhmäkoti Huvikummun autistiset asiakaslapset haluaisivat saada. 

Tutkimustulosten myötä rakennetaan aistihuone, joka palvelee ennen kaikkea Huvi-

kummun autistisia asiakaslapsia ja heidän tarpeitaan. Tutkimuksen suunnittelun poh-

jalle kartoitetaan olemassa olevien aistihuoneiden ratkaisuja sekä niiden toimivuutta. 

Aistihuoneen rakentamisen lähtökohtana huomioidaan Huvikummun asiakaslasten 

osallisuus ja heidän vaikuttamismahdollisuutensa huoneen sisältöön. Opinnäytetyöni 

nimi on Aistihuoneen rakentaminen autistisen lapsen tarpeisiin. 

 

Laadin helmikuun 2019 aikana valo- ja pcs-kuvin visualisoidun kyselyn lapsille. Tutki-

muskysymykset laaditaan etukäteen ja niiden avulla haetaan tietoa lasten toiveista 

aistihuoneen sisällön suhteen. Tutkimus tehdään anonyymisti, eikä tuloksista selviä 

kenenkään henkilöllisyys tai sukupuoli. Tutkimusmateriaali hävitetään asianmukai-

sesti.  

 

Opinnäytetyö ja saadut tutkimustulokset julkaistaan Theseus- tietokannassa. 

 

 

Lapseni _______________________________________________ saa osallistua 

opinnäytetyön tutkimusta varten järjestettävään visualisoituun kyselyyn.  

 

 

Päivämäärä: _____________ 

 

Huoltajan allekirjoitus: __________________________________________________ 
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KYSYMYKSET HUVIKUMMUN ASIAKASLASTEN VANHEMMILLE (liite 5.) 
 
Tässä kyselyssä keskitytään näkö-, kuulo- ja tuntoaisteihin sillä nämä aistit tullaan 
huomioimaan Huvikumpuun rakennettavassa aistihuoneessa. Haju- ja makuaistit on 
rajattu tästä kyselystä pois, sillä niillä on Huvikummussa jo oma paikkansa keittiössä. 
 
 

1. Väreillä on lapseeni rauhoittava /virkistävä vaikutus? 
Kyllä   Ei  En osaa sanoa  

 
 

2. Jos vastasit kyllä, kertoisitko oman kokemuksesi mukaan mitkä värit rauhoittavat 
ja mitkä virkistävät lastasi?   
 

 
3. Lapsellani on tietty väri, joka aiheuttaa aistipulmia (ei esimerkiksi voi koskettaa 

tiettyä väriä). 
Kyllä   Ei   En osaa sanoa  
 
 

4. Jos vastasit kyllä, kertoisitko mikä väri on kyseessä ja miten aistipulma ilmenee? 
 
 

5. Lapseni tarvitsee voimakkaita näköaistimuksia 
Kyllä   Ei  En osaa sanoa 
 
 

6. Jos vastasit kyllä, kertoisitko mitkä näköaistimukset ovat mieluisia (esimerkiksi: 
taskulamput, peilit, laavalamput, värikkäät kuvat)? 
 
 

7. Lastani häiritsevät voimakkaat näköaistimukset 
Kyllä   Ei  En osaa sanoa  
 
 

8. Jos vastasit kyllä, kertoisitko miten aistipulma ilmenee? 
 
 

9. Lapseni tarvitsee voimakkaita kuuloaistimuksia 
Kyllä 2 vastausta  Ei  En osaa sanoa 
 
 

10. Jos vastasit kyllä, kertoisitko mitkä kuuloaistimukset ovat mieluisia (esimerkiksi: 
sadeputki, ääntä tuottavat lelut, soittimet, musiikin kuuntelu)? 
 
 

11. Lastani häiritsevät voimakkaat kuuloaistimukset 
Kyllä   Ei  En osaa sanoa 
 
 

12. Jos vastasit kyllä, kertoisitko, miten aistipulma ilmenee?  
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13. Lapseni tarvitsee voimakkaita tuntoaistimuksia 
Kyllä   Ei  En osaa sanoa 
 
 

14. Jos vastasit kyllä, kertoisitko mitkä tuntoaistimukset ovat mieluisia (esimerkiksi: 
keinuminen, pyöriminen, hieronta, painopeitto, vilttiin kääriytyminen, painavat le-
lut)? 
 
 

15. Lastani häiritsevät voimakkaat tuntoaistimukset 
Kyllä   Ei  En osaa sanoa 
 
 

16. Jos vastasit kyllä, kertoisitko, miten aistipulma ilmenee (esimerkiksi vaatteissa ei 
saa olla saumoja eikä kokolappuja)? 

 
 

17. Haluaisitko kertoa jotain muuta lapsesi aistimuksiin liittyen, joka aistihuoneessa 
tulisi huomioida. Sana on vapaa: 

 
 


