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1 JOHDANTO

Autisminkirjon henkilöiden päivätoiminnan järjestämiseen ja sen sisältöön on

alettu kiinnittää enemmän huomiota viime vuosina. Laki kehitysvammaisten

erityishuollosta velvoittaa kuntia järjestämään päivätoimintaa erityistä tukea

tarvitseville henkilöille. Lisääntynyt tieto ja kokemus autisminkirjon henkilöistä

ovat vaikuttaneet siihen, että heidän erityispiirteensä huomioidaan yhä pa-

remmin päivätoiminnan järjestämisessä.

Tarve tutkia ja tarkastella autisminkirjon päivätoiminnan laatutekijöitä nousi

työelämän toiveista. Autisminkirjon henkilöille järjestettävä päivätoiminta vaatii

erityistä huomiota niin järjestelyiden (kommunikaatio, tilan ja ajan struktuuri)

kuin henkilökunnan osaamisen kannalta, ja näihin seikkoihin on tärkeää kiin-

nittää huomiota. Esimerkiksi vammaisten asumispalveluihin on laadittu laa-

tusuositukset (www.stakes.fi), mutta autisminkirjon henkilöille tarkoitetuille

palveluille laadittuja laatusuosituksia ei ole olemassa. Opinnäytetyön aihe on

siis ajankohtainen.

Opinnäytetyössä korostetaan asiakasta aikuisena toimijana, aktiivisena palve-

luiden käyttäjänä. On tärkeää painottaa autisminkirjon henkilöiden omia mieli-

piteitä ja näkemyksiä heitä itseään koskevissa asioissa.  Asiakkaiden ääni

tulee esiin Tulosten tarkastelu – kappaleen lisäksi erillisissä taulukoissa, joihin

on koottuna asiakkailta saatuja vastauksia. Taulukot löytyvät liitteinä opinnäy-

tetyöstä (liitteet 10, 11, 12).

Opinnäytetyö on tapaustutkimus eräästä autisminkirjon päivätoimintayksikös-

tä. Tutkimuksessa aineistoa kerättiin kyselyiden ja haastatteluiden avulla päi-

vätoimintapaikan asiakkailta, henkilökunnalta, asiakkaiden huoltajilta ja heidän

ryhmäkotiensa omaohjaajilta. Opinnäytetyössä tutkituista aihealueista muo-

dostuvat autisminkirjon päivätoiminnan laatusuositukset, jotka löytyvät opin-

näytetyön lopusta.

Opinnäytetyön tekijöiden oma kiinnostus autismia kohtaan heräsi jo opintojen

alkuvaiheessa. Opinnäytetyö on luonnollinen jatkumo opintoihin liittyvien työ-

harjoittelujen ja työkokemuksen kautta hankitulle osaamiselle. Opinnäytetyön

http://www.stakes.fi/
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toivottu tehtävä on olla hyödyksi autisminkirjon henkilöille suunnattujen palve-

luiden suunnittelussa ja järjestämisessä. Opinnäytetyöprosessi on ollut merki-

tyksellinen opinnäytetyön tekijöiden omalle ammatilliselle kehittymiselle. Opin-

näytetyöprosessi on kestänyt kokonaisuudessaan lähes kaksi vuotta aiheen

saamisesta työn valmistumiseen. Työn eteneminen ja tekijöiden ammatillinen

kehittyminen ovat kulkeneet käsi kädessä. Opinnäytetyön aihe on tuntunut

riittävän haasteelliselle koko prosessin ajan.

Opinnäytetyö pyrittiin kirjoittamaan voimavarakeskeisesti. Tutkimassamme

lähdekirjallisuudessa esitettiin autisminkirjon henkilöt pääosin positiivisella

tavalla, mutta monissa teoksissa negatiivinen sävy väritti tekstiä. Tänä päivä-

nä autisminkirjon henkilöitä ei haluta nähdä poikkeamien kautta, vaan voima-

varakeskeisesti. Aikaisemmin käytettiin enemmän negatiivissävytteisiä ilmai-

suja autisminkirjon henkilöitä kuvattaessa kuten esimerkiksi: henkilöllä esiintyy

aistipoikkeamia ja ongelmia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Nykyään käy-

tetään enenevässä määrin positiivisempia ilmaisuja: henkilöllä on aistien eri-

tyispiirteitä ja haasteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Vanhemmassa au-

tismikirjallisuudessa käytetään autistisista henkilöistä nimitystä autistit. Nyky-

ään suositaan positiivisempaa nimitystä autistiset henkilöt. Tämänkaltaista

myönteistä kuvaa on haluttu välittää tässä opinnäytetyössä. Autisminkirjon

henkilöt ovat oman elämänsä eksperttejä, joilla on paljon taitoja. Sopivissa

olosuhteissa taidot saadaan käyttöön ja henkilön elämä sellaiseksi, kuin hän

itse toivoo. Tätä sanomaa opinnäytetyö vie toivottavasti eteenpäin.

2 AUTISMINKIRJO

Autisminkirjon oireyhtymät ovat keskushermoston kehityshäiriöitä.

Autisminkirjoon kuuluvat autistinen oireyhtymä, Aspergerin oireyhtymä, Rettin

oireyhtymä, disintegratiivinen kehityshäiriö sekä laaja-alainen kehityshäiriö.

Suomessa autisminkirjoon kuuluvia ihmisiä on noin 50 000, joista autistisia on

noin 10 000. Autisminkirjon henkilöillä esiintyy monenlaisia yksilöllisiä erityis-

piirteitä ja oireita sekä vahvuuksia. Tunnusomaisia näkyviä piirteitä autismin-

kirjoon kuuluvilla henkilöillä ovat:
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sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation erityispiirteet

aistien erityispiirteet

rajoittunut, stereotyyppinen käytös.

Osa autisminkirjon ihmisistä tarvitsee päivittäistä tukea, hoitoa ja ohjausta ko-

ko elämänsä ajan. Yksilöllisen varhaiskuntoutuksen ja koulutuksen avulla yhä

suurempi osa autisminkirjon henkilöistä voi käyttää vahvuuksiaan rakentavasti

elämässään. (Autismi- ja Aspergerliitto ry n.d.)

2.1 Autismi

Autismi johtuu neurobiologisesta keskushermoston kehityshäiriöstä. Autismi

vaikuttaa henkilön kykyyn olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä kielen-

ja puheen kehitykseen. Autismissa normaalit havaitsemisprosessit häiriintyvät

sekä fyysiseen ympäristöön liittyvissä havainnoissa että sosiaaliseen oppimi-

seen liittyvissä havaitsemistilanteissa. Diagnostisesti autismi on laaja-alainen

kehityksen häiriö, mistä johtuu henkilön yksilöllisesti ilmenevät näkyvät autis-

minkirjon henkilöille tunnusomaiset piirteet. (Ikonen & Suomi 1998, 53.)

Autismin yksilölle aiheuttamat haasteet ja oireet ovat aina suhteessa henkilön

ikään, kehitystasoon, neurologisiin vammoihin ja sairauksiin sekä henkilön

saamaan opetukseen ja kuntoutukseen. Jokaisen autistisen oireyhtymän ta-

kaa löytyy aina oma persoonansa omine vahvuuksineen ja heikkouksineen.

Autismin oirekuva yksilöllä voi muuttua ajan myötä, ja siihen voi liittyä myös

eriasteisia psyykkisiä ongelmia. (Mts. 54.)

2.2 Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymä on autismin ja laaja-alaisen kehityshäiriön kaltainen tila

ja sitä pidetäänkin autisminkirjon yhtenä alaryhmänä. Aspergerin oireyhtymä

vaikuttaa henkilön kykyjen kehittymiseen laajasti. Aspergerin oireyhtymä on

paljon yleisempi kuin klassinen autismi. Tärkeimmät kliiniset piirteet Asperger

-henkilöillä ovat empatian puuttuminen, puheen tulkitsemisen vaikeudet, haas-
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teita luoda ystävyyssuhteita, intensiivinen uppoutuminen joihinkin tiettyihin

aihealueisiin, ei-kielellisen viestinnän puutteet sekä kömpelöt liikkeet ja omi-

tuiset asennot. (Attwood 2005, 15.)

Asperger -henkilöt saattavat selviytyä joillakin elämänalueilla todella itsenäi-

sesti ja toisaalta tarvita paljonkin tukea joissakin tietyissä asioissa. Asperger -

henkilöiden vahvuutena on usein kognitiivinen kehitys ja kielen kehitys. Sel-

kein ja kärjistynein haaste Asperger -henkilöille on sosiaalinen vuorovaikutus

toisten ihmisten kanssa. Kömpelö sosiaalinen vuorovaikutus ja kykenemättö-

myys muuttaa käyttäytymistä ihmisten ja tilanteiden mukaan ovat yleisiä As-

perger -henkilöille. Tämänkaltaista käyttäytymistä ei tule tulkita kylmyydeksi ja

välinpitämättömyydeksi, koska syy on neurobiologinen, kuten autismissakin.

Usein Asperger -henkilöiden käyttäytymisongelmien takaa löytyy turhautumi-

nen omien kykyjen epätasaisuuteen ja yksinäisyyteen. (Kerola, Kujanpää &

Timonen 2000, 158.)

2.3 Rettin oireyhtymä

Rettin oireyhtymälle tyypillistä on normaali kehitys ensimmäisen puolen vuo-

den tai vuoden aikana. Rettin oireyhtymää ilmenee vain tytöillä, mikä johtuu

luultavasti X-kromosomissa ilmenevistä viallisuuksista. Rettin oireyhtymän

oireita ovat autismi, kehityksen pysähtyminen, käsimotoriikan häviäminen ja

korvaantuminen stereotyyppisillä liikkeillä kehon edessä, epilepsia, selän vir-

heasennot, pieni päänympärys sekä etenevät neurologiset oireet. (Gillberg

1999, 166.)

2.6. Tourette

Touretten oireyhtymää ei kaikissa alan lähteissä mainita autisminkirjoon kuu-

luvaksi. Osa lähteistä on kuitenkin sitä mieltä, että Tourette on yksi autismin-

kirjoon kuuluva oireyhtymä, jonka vuoksi se on otettu esille myös tässä opin-

näytetyössä.
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Tourette (Gilles de la Touretten) on krooninen neurologinen sairaus, jonka

syytä ei tarkkaan tunneta. Touretten oireyhtymässä henkilöllä voi esiintyä se-

kä motorisia että äänellisiä pakko-oireita. Tourette oireyhtymästä voidaan pu-

hua silloin, kun oireet ovat kestäneet yli vuoden ja alkaneet ennen 18 vuoden

ikää. Oireyhtymän oireet voidaan jakaa lieviin, keskivaikeisiin ja vakaviin sen

perusteella miten voimakkaina ne esiintyvät, kuinka usein ja missä määrin

oireet haittaavat yksilön jokapäiväistä elämää ja toimintakykyä. Suomessa

arvellaan olevan noin 2500 henkilöä, jolla on Touretten oireyhtymä. Tourette

on vahvasti perinnöllinen. (Suomen lastenhoitoyhdistys 2006, 4- 9.)

Aikaisemmin Touretten oireyhtymään määriteltiin kuuluvaksi vain motoriset ja

äänelliset nykimisoireet, mutta viime vuosina on yhä enemmän kiinnitetty

huomiota tiettyihin käytöspiirteisiin, joita esiintyy usein Touretten oireyhtymän

yhteydessä. Näitä piirteitä ovat keskittymisvaikeudet ja yliaktiivisuus, aggres-

siivisuus ja räjähtävä käytös, pakkoajatukset ja pakkotoiminnot, itseä vahin-

goittava käytös, sopimaton sukupuolinen käytös, unihäiriöt, jyrkät mielialan

vaihtelut, pelko- ja ahdistustilat sekä oppimisvaikeudet. (Mts. 10- 14.)

2.7 Sosiaalinen vuorovaikutus

Autisminkirjon henkilöille on tyypillistä erikoinen sosiaalinen vuorovaikutus.

Heiltä usein puuttuu vastavuoroisuus, mikä hankaloittaa sosiaalisissa tilan-

teissa toimimista. Useimmiten autisminkirjon henkilöt haluavat olla toisten ih-

misten seurassa, mutta heidän keinonsa ovat rajalliset. Sosiaalisen vuorovai-

kutuksen säännöt jäävät autisminkirjon henkilölle mysteeriksi, mutta hänelle

voidaan opettaa sosiaalisia taitoja. Sosiaalisia perustaitoja ovat muun muassa

taito kuunnella, keskustella, esittää kysymyksiä, pyytää apua, kiittää, noudat-

taa ohjeita ja olla toisten seurassa. Sosiaalisiin taitoihin kuuluvat lisäksi tuntei-

den käsittelytaidot eli kiintymyksen ilmaiseminen sekä eri tunteiden tunnista-

minen, ilmaiseminen ja ymmärtäminen. Yksi tärkeistä sosiaalisista taidoista on

löytää vaihtoehto aggressiiviselle käyttäytymiselle. Muita sosiaalisia taitoja

ovat suunnittelutaidot sekä stressinkäsittelytaidot. Autisminkirjon henkilöille

nämä taidot tuottavat usein haastetta. (Kerola ym. 2000, 50- 51.)
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Erikoinen ja poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus on yksi autisminkirjon henki-

löiden keskeinen haaste. Kyse ei ole ainoastaan sosiaalisuuden ongelmasta

vaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä. Autisminkirjon henki-

lön voi olla haasteellista suhtautua oikealla tavalla muihin, mikä saattaa ilmetä

aloitekyvyttömyytenä ja jaetun huomion puutteena. Autisminkirjon henkilö ei

myöskään aina osaa käyttää katsekontaktia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

tai hän ilmaisee tunteitaan erikoisella tavalla. (Mts. 52.)

Heikura-Pulkkisen & Kujanpään (2006) mukaan sosiaaliset taidot voidaan ja-

kaa toiminnallisiin taitoihin, jotka mahdollistavat yksilön itsenäisen elämän se-

kä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoihin, jotka taas mahdollistavat sosiaalisen

elämän. Toiminnallisia taitoja ovat esimerkiksi asiointi kaupassa ja kirjastossa

sekä avun ja ohjeiden pyytäminen. Ihmissuhdetaitoihin kuuluu ystävyyssuh-

teiden solmiminen ja kyky vuorovaikutteisiin, läheisiin ihmissuhteisiin. Jos

näissä sosiaalisissa taidoissa on puutteita, niitä voidaan opettaa. Sosiaalisten

taitojen opettaminen voi parantaa yksilön elämänlaatua ja toimintaa. (Heikura-

Pulkkinen & Kujanpää 2006, 12.)

2.8 Kommunikaation erityispiirteet autisminkirjon henkilöillä

Autistisen henkilön kielen kehitys poikkeaa tavanomaisesta kielen kehitykses-

tä, sillä se perustuu ensisijaisesti visuaalisuuteen eli näköaistiin. Näköaistin

lisäksi se perustuu mekaaniseen muistiin, ulkoa opittuihin fraaseihin, toistuviin

tilanteisiin ja konkretiaan. Autististen henkilöiden on vaikea ymmärtää ilmeitä

ja eleitä eli ei-kielellistä ilmaisua. Toistavat kysymykset ja kaikupuhe eli ekola-

lia ovat autistisen ihmisen kielenkäytön tyypillisiä piirteitä. Hänen voi olla vai-

kea ymmärtää, mihin kieltä käytetään. Ns. mielen teorian näkökulmasta kat-

sottuna autistinen ihminen ei koe tarvetta keskusteluun, koska hänellä on tai-

pumus ajatella muiden tietävän samat asiat mitkä hän tietää. Autistisen henki-

lön kokonaiskehitystä leimaavat merkittävästi suuret kielelliset vaikeudet. Ne

vaikuttavat myös hänen oppimiseensa ja käyttäytymiseensä. (Kerola, Kujan-

pää & Timonen. 2000, 23 - 25.)
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Asperger – henkilöiden puheen ja kielen ongelmille tyypillisiä piirteitä ovat

esimerkiksi myöhästynyt puheen kehitys, muodollinen ja pikkutarkka puhe,

ulkoisesti erinomainen puheilmaisu, omalaatuinen puhemelodia, poikkeava

ääni sekä puutteellinen kyky ymmärtää puhetta, joka aiheuttaa väärinkäsityk-

siä liittyen sanojen kirjaimelliseen ja kuvainnolliseen merkitykseen (Attwood

2005, 79). Mannisen ja Oeschin (2001) mukaan selkein ja kaikkia autistisia

henkilöitä yhdistävä erityispiirre kielellisissä taidoissa on pragmatiikan eli kes-

kustelutaidon puute. Tätä ilmenee kaikilla kognitiivisesta tasosta riippumatta.

(Hakala, Hyrkkö, Manninen, Oesch, Salo & Siikanen 2001, 29.)

Manninen (2001) toteaa, että kuvat tukevat hyvin autistisen ihmisen ymmär-

tämistä, sillä ne ovat pysyviä eivätkä häviä kuten puhe tai viittomat (Manninen

2001, 127). Viittomat ja eleet vilahtavat nopeasti kuten puhuttu kielikin, niihin

ei voi pysähtyä ja palata uudelleen (Kerola ym. 2000, 32). Autistisen henkilön

kuvin rakennetut päivästruktuurit helpottavat ajan ja tapahtumien hahmotusta

sekä parantavat puheen ymmärtämistä (Manninen 2001, 127). Puhetta tuke-

vat ja/tai korvaavat kommunikointikeinot tukevat autistista henkilöä kielen si-

sällön ymmärtämisessä. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi visualisointi, kuvat,

viittomat, värit ja ympäristön sekä toimintojen selkeyttäminen. Niiden avulla

puhutun kielen harjoittelu on turvallista. (Kerola ym. 2000, 25 - 26.)

PCS-kuvat (Picture Communication Symbols) on nykyisin todennäköisesti

kaikkein yleisimmin käytetty järjestelmä. PCS-kuvat on alun perin Yhdysval-

loissa kehitetty järjestelmä. PCS-kuvat ovat yksinkertaisia ääriviivapiirroksia,

joiden ylä- tai alapuolelle on kirjoitettu niiden merkitysvastine (kts. esimerkiksi

liite 9). (Von Tetzchner & Martinsen 2000, 20-21.)

Puhetta tukevaksi ja korvaavaksi kommunikointimenetelmäksi ei riitä pelkkä

mahdollisuus asioiden tai tavaroiden nimeämiseen, vaan henkilöllä käytössä

olevan menetelmän avulla pitäisi pystyä esimerkiksi pyytämään, hakemaan

huomiota, kieltäytymään, kyselemään, vastaamaan ja kiittämään. Puhetta tu-

kevan ja korvaavan kommunikointimenetelmän valinta on aina henkilökohtai-

nen prosessi, joka toteutetaan yleensä yhteistyössä puheterapeutin, vanhem-

pien ja muiden henkilön lähi-ihmisten kanssa. Kommunikointikeinon tulee pal-

vella arkielämän tarpeita, joten yhteistyö on välttämätöntä. Autismi ei poistu
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puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointikeinoilla, mutta ne mahdollistavat

kommunikoinnin autismin mukanaan tuomista vaikeuksista huolimatta. (Man-

ninen 2001, 127.)

2.9 Aistien erityispiirteet autistisella henkilöllä

Autistisilla henkilöillä voi olla aistipulmia kaikilla aistialueilla, mutta suurimmalla

osalla autisteista pulmat esiintyvät tuntoaistissa, näköaistissa ja kuuloaistissa.

Aistielin voi olla yliherkkä (hyper), jolloin aistimuksia tulee liikaa. Aistikanava

on tällöin liian auki. Esimerkiksi tuntoaistin ollessa yliherkkä autistisen henki-

lön voi olla vaikea sietää kosketusta. Aistielin voi olla myös aliherkkä (hypo),

jolloin aistimuksia tulee tavallista vähemmän. Tällöin henkilö elää kuin jatku-

vassa aistimusten puutteessa. Esimerkiksi näköaistin alueella tämä voi näkyä

käsien tai esineiden viputuksena silmien edessä tai jatkuvana valojen sytyttä-

misenä ja sammuttamisena. Aistielin tai aistikanava voi itse tuottaa ärsykkeitä,

jolloin on kyseessä valkoinen kohina (white noise). Aistikanavan tuottamat

aistimukset saattavat näyttäytyä yllättävinä käyttäytymispurkauksina. Esimer-

kiksi henkilön suussa voi olla jatkuvasti maku, joka häiritsee ruoan maistamis-

ta tai häntä saattaa kutittaa ilman näkyvää syytä. (Kerola, Kujanpää & Timo-

nen. 2000, 74-76.)

Poikkeava reagointi aistiärsykkeisiin saatetaan tulkita häiriökäyttäytymiseksi

tai autistiseksi käyttäytymiseksi. Seuraamalla henkilön toimintaa saamme tie-

toa siitä, onko kyseessä aistikanavan yli- tai aliherkkyys vai valkoinen kohina

ja millä aistialueella. (Kerola ym. 2000, 77.) Esimerkiksi henkilön halu peittää

korvansa tai nenänsä, tai halu pitää aurinkolaseja usein voivat olla merkkejä

aistikanavan liiallisesta herkkyydestä (Delacato 1995, 92). Aistimuksia voi-

daan harjaannuttaa antamalla henkilölle sopiva määrä ärsykkeitä esimerkiksi

päivittäin toistuvissa aistiharjoituksissa (Kerola ym. 2000, 77).

Delacato (1995) kehitti tutkiessaan autististen lasten käyttäytymistä aistiharjoi-

tuksia, joita hän nimitti ”ensiavuksi”. Esimerkiksi hypertuntoaistin omaavalle

lapsen vaatetus ei saisi olla raapivaa, karkeaa, tiukkaa tai painavaa. Kaiken

kehoon kohdistuvan kosketuksen tulisi olla hellävaraista, kuten esimerkiksi
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halaamisen. Ensimmäiseksi lapsen tulisi antaa leikkiä ruumiinasennoilla,

väännellä sormiaan ja istua kummallisissa asennoissa jne. Tarkkailemalla lap-

sen tuntoaistiin liittyviä käyttäytymispiirteitä voidaan löytää jotakin, jotka tuot-

tavat hänelle mielihyvää. Lapselle tulisi antaa samanlaisia kosketuksia kuin

hän antaa itselleen. Kun hän on oppinut sietämään kosketuksia, voi hän alkaa

sietää myös niiden muunnelmia. Esimerkiksi posken paijaamisesta voidaan

siirtyä paijaamaan päätä tai kaulaa jne. (Delacato 1995, 119-120.)

3 AUTISMIKUNTOUTUS

Autismikuntoutuksella voidaan merkittävästi lievittää autismin oireita, parantaa

elämänlaatua ja lisätä itsenäisen selviytymisen mahdollisuuksia. Keskeiset

kuntoutuksen osa-alueet ovat kommunikointitaitojen kehittäminen ja ylläpitä-

minen, mielekkään vapaa-ajan suunnitteleminen ja omatoimisuustaitojen har-

joittelu. Aikuiset autisminkirjon henkilöt tarvitsevat kommunikointikeinon, sel-

keäksi jäsennetyn päiväohjelman ja iänmukaista toimintaa työhön, asumiseen

ja vapaa-aikaan. (Kerola, Kujanpää & Timonen. 2000, 145.)

Autistisen henkilön kuntoutus on kasvatusta ja opetusta. Se tulisi aloittaa

mahdollisimman varhain, sen tulisi kattaa kaikki henkilön elämänympäristöt ja

jatkua jopa läpi elämän. Tämä vaatii intensiivistä paneutumista ja erityistä

ammatillista taitoa. (Mts. 185–186.) Yhteistyöhön perustuva kasvatuksellinen

kuntoutus tarkoittaa kaikkien autistisen henkilön kasvuun ja kehitykseen

myönteisesti vaikuttavien tekijöiden kokonaisuutta, ja se on autismikuntoutuk-

sen tärkein muoto (Mts. 167). Tärkeimmät yhteistyöryhmän jäsenet ovat van-

hemmat, ja ammatti-ihmisten tehtävänä on tukea vanhempia. Ammattilaisten

tulisi toimia niin, että heidän ammatillinen taitonsa siirtyisi sellaisten henkilöi-

den käyttöön, jotka elävät arkea autistisen henkilön kanssa, eli esimerkiksi

vanhemmille. (Mts. 185–186.) Autistisen ihmisen kuntoutus kannattaa raken-

taa henkilön omien vahvuuksien varaan (Mts. 190). Kuntoutustyötä edistävät

myös palkitseminen ja myönteisyys (Mts. 185).
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3.1 MAPS

MAPS (The McGill Action Planning System) eli henkilökeskeinen suunnittelu

ja suunnitelma on yksilöllinen, toiminnallinen, henkilön kulttuuritaustaan ja

perheen kokemuksiin perustuva suunnitelma. MAPS:iin kirjataan ylös pidem-

piaikaisia tavoitteita erityistä tukea tarvitsevan henkilön elämässä sekä yksi-

tyiskohtaisempia tietoja hänestä. Henkilökeskeisessä suunnitelmassa on peri-

aatteena se, että kysytään henkilöltä itseltään sekä hänet parhaiten tuntevilta

läheisiltä, mikä on tärkeää ja tarpeellista. (Ikonen 1998, 140.)

Henkilökeskeisen suunnittelun tarkoitus ei ole verrata henkilöä mihinkään

kohderyhmään tai ”normaalikehityksen” vaiheisiin vaan keskittyä henkilöön

itseensä. Suunnitelmassa luodaan henkilöstä profiili ja pohditaan hänen unel-

miaan, jonka jälkeen niistä yhdessä mietitään tuloksiin tähtäävä toimintasuun-

nitelma. Suunnittelu perustuu ryhmätoimintaan, jossa ryhmä pohtii kyseiseen

henkilöön liittyviä kysymyksiä. Suunnitteluryhmään osallistuu henkilö itse ja

hänen vanhempansa ja siihen voivat osallistua kaikki henkilön läheiset, jotka

tuntevat henkilön hyvin ja välittävät hänestä. Suunnittelukokoontumisessa

mietitään yhdessä luovia ja sopiva ratkaisuja ja vaihtoehtoja henkilön elämään

liittyen. (Mts. 140.)

Henkilökeskeisessä suunnitelmassa mietitään ja kirjataan ylös ainakin seu-

raavanlaisia asioita henkilöstä:

 Kuka henkilö on?

 Mikä on hänen elämänhistoriansa?

 Hänen ihmissuhteensa?

 Mitkä ovat henkilön vahvat puolet?

 Mistä hän pitää?

 Mistä hän ei pidä?

 Mitkä ovat hänen tarpeensa?

 Mitä unelmia hänellä on?

 Millainen olisi hänen ideaalipäivänsä? Ja mitä pitää tehdä, että se to-

teutuu?
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Ryhmässä mietitään vielä, mitä asioita kyseisen henkilön kohdalla pitää hoitaa

ja miten jatkossa toimitaan, jotta unelmat, tarpeet ja toiveet täyttyisivät. (Mts.

141- 144.)

Henkilökeskeisten suunnitelmien tekoa voi profiloida jokaisen toimintayksikön

mukaan. Henkilökeskeinen suunnittelu palvelee autisminkirjolle päivätoiminto-

ja tuottavia yksiköitä hyvin, koska sen avulla pystytään suunnittelemaan toi-

mintaa yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia ajatellen. Moniammatillinen ja -

tahoinen yhteistyö toiminnan suunnitteluvaiheessa on ensiarvoisen tärkeää,

jotta autisminkirjoon kuuluva henkilö saa osallistua mahdollisimman laaduk-

kaaseen ja tarkoituksenmukaiseen päivätoimintaan.

3.2. LOVAAS

Yksi tunnetuimmista autististen lasten opetuksen ja kuntoutuksen kehittäjistä

on O. Ivar Lovaas. Lovaasin ryhmän kehittelemät opetusmenetelmät perustu-

vat käyttäytymisanalyyttiseen ja terapeuttiseen näkemykseen. Menetelmien

taustalla on behavioristinen ärsyke-reaktio-ehdollistaminen sekä yleistäminen,

joiden kautta autistinen henkilö oppii oppimaan. Lovaasin menetelmässä pyri-

tään merkityksellisen ja positiivisen käyttäytymisen vahvistamiseen ja käyttäy-

tymispuutteiden korjaamisen. Tärkeää on toteuttaa opetusohjelmaa autismin-

kirjon henkilölle tutussa ympäristössä, tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden

kanssa sekä mahdollisimman johdonmukaisesti. (Ikonen 1998, 176.)

Lovaasin opetus- ja terapiaohjelma autistisille lapsille koostuu kuudesta aske-

leesta:

1. Oppimiseen valmistautuminen

2. Varhaisten kommunikatiivisten valmiuksien opettaminen

3. Omatoimisuuteen liittyvien perusvalmiuksien opettaminen

4. Ympäristön toimintojen ja jokapäiväisten elämäntilanteiden

kannalta merkityksellisten kommunikatiivisten valmiuksien opet-

taminen

5. Monimutkaisempien kommunikatiivisten asioiden opettaminen

6. Maailmankuvan laajentaminen (Ikonen1998, 176- 177.)
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Opetukseen laaditaan aina tarkat tavoitteet, jotka pilkotaan pieniin osatavoit-

teisiin. Palkitseminen hyvistä suorituksista motivoi lasta oppimaan ja harjoitte-

lemaan. Opitut asiat pyritään yleistämään vaihtelemalla opettajia ja tilanteita,

joissa erilaisia taitoja tarvitaan. Lovaasin menetelmä on vaativa ja aikaa vievä,

mutta tehokas opetusmenetelmä selkeytensä vuoksi. Se antaa autististen

henkilöiden kanssa työskenteleville selvän metodin ja viitekehyksen toimia

erityistä tukea tarvitsevan autisminkirjon henkilön kanssa. (Mts. 176- 178.)

Vaikka Lovaasin menetelmä on kehitetty autisminkirjon lasten kuntoutukseen

ja opetukseen, siitä voi poimia työvälineitä aikuisten autisminkirjon henkilöiden

kanssa tehtävään työhön.

3.3 TEACCH -menetelmä

TEACCH eli Treatment and Education of Autistic and related Communication-

handicapped CHildren on kokonaisvaltainen opetusohjelma. Ohjelmassa

huomioidaan kunkin henkilön yksilölliset haasteet ja arviointimenetelmien (ku-

ten AAPEP – arviointimenetelmän) avulla kartoitetaan henkilön taidot. Ope-

tuksessa korostetaan henkilön vahvoja puolia ja jokaiselle henkilölle pyritään

löytämään sopiva tapa kommunikoida. Vanhemmat nähdään lapsensa asioi-

den asiantuntijoina ja yhteistyökumppaneina, kun taas ammattihenkilöstö au-

tismin ja pedagogiikan asiantuntijoina. Toimiva strukturoitu eli jäsennetty ko-

konaisuus koostuu näiden yhteistyöstä.

TEACCH – ohjelman pääperiaatteet ovat seuraavat:
1. Yhteiskuntaan sopeutumisen parantaminen
2. Työntekijöiden ja vanhempien kiinteä yhteistyö
3. Diagnosointi ja arviointi
4. Kuntouttamisen perustana on strukturoitu opetus
5. Liikkeelle lähdetään lapsen orastavista taidoista
6. Kuntoutusohjelma perustuu teoriataustaltaan kognitiiviseen ja

käyttäytymisen teoriaan
7. Henkilöstön koulutus (Ikonen 1998, 174.)
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Henkilön opittua strukturoidun työskentelytavan, tehtäviä ja henkilöitä vaihdel-

laan, jotta harjoiteltavat asiat eivät kytkeydy liikaa samoihin henkilöihin ja

paikkoihin. Ohjelman tavoitteena on saada henkilö toimimaan ensin lähiympä-

ristössään mahdollisimman itsenäisesti ja oikein, jonka jälkeen jo opittujen

taitojen avulla toimintaympäristöä laajennetaan ja normalisoidaan. (Mts. 174-

175).

3.4 AAPEP

AAPEP eli toimintataitojen arviointimenetelmä nuoruus- ja aikuisikäisiä varten

on nelihenkisen työryhmän laatima ja muokkaama yhteistyössä Division

TEACCH:n kanssa. AAPEP- asteikko on suunniteltu henkilöille, joilla on au-

tismi ja jotka älyllisesti toimivat keskiasteisesti tai vaikeasti kehitysvammaisten

tasolla. AAPEP on suunniteltu erityisesti autistisia asiakkaita varten, mutta se

sopii hyvin myös sellaisten keskiasteisesti tai vaikeasti kehitysvammaisten

arviointiin, joilla ei ole autismia, ja joille suunnitellaan työ- ja asumispalveluja.

(Landrus, Mesibow, Schaffer & Schopler 1997, 3- 4.)

AAPEP –asteikon tarkoituksena on tarjota keino asiakkaan olemassa olevien

ja piilevien taitojen arviointiin. AAPEP jakaantuu kolmeen eri asteikkoon; Suo-

ran havainnoinnin asteikko, Kotiasteikko ja Koulu/Työasteikko. Suoran ha-

vainnoinnin asteikolla asiakas suorittaa tehtäviä erityisessä tutkimustilantees-

sa testaajan ohjauksessa. (Landrus ym. 1997, 3 – 4.) Suoran havainnoinnin

testaustilannetta varten tarvitaan työssä tai vapaa-ajan puuhissa käytettäviä

välineitä ja muuta materiaalia. (Landrus ym. 1997,10.) Kotiasteikon ja Kou-

lu/Työasteikon täyttävät asiakkaan näissä ympäristöissä tuntevat henkilöt,

kuten asiakkaan vanhempi ja asiakkaan opettaja, kuvailemalla asiakkaan

käyttäytymistä. Kaikki kolme asteikkoa jakaantuvat kuuteen toiminta-

alueeseen: Työtaidot, Omatoimisuustaidot, Vapaa-ajan viettotaidot, Työkäyt-

täytymistaidot, Kommunikaatiotaidot ja Vuorovaikutustaidot. Nämä auttavat

arvioimaan asiakkaan vahvoja ja heikkoja taitoja eri ympäristöissä. Testin pis-

teytysjärjestelmä on ”hyväksyttävä” (+), ”hylättävä” (-) ja ”orastava” (+/-). ”Hy-

väksyttävä” (+) ilmentää olemassa olevaa taitoa ja ”hylättävä” (-) puuttuvaa

valmiutta tiedon hallinnassa. Orastava (+/-) suoritus tarkoittaa, että asiakkaalla



16

on jonkin verran taitoa kyseisen tehtävän suorittamiseksi ja tehokkaalla opet-

tamisella tätä taitoa voisi kohentaa. Esimerkiksi (-) kengännauhojen solmimis-

tehtävässä viittaa siihen, että tarvitaan kengät ilman solmittavia nauhoja, kun

taas (+/-) siihen, että asiakas saattaisi oppia solmimistaidon. (Landrus ym.

1997, 3- 4.)

Testin esittämisessä on minimoitu tarvittava puheen määrä. Useimmissa osi-

oissa ohje voidaan antaa ei-sanallisesti, ja pisteyttämisessä voidaan huomioi-

da sekä sanalliset että ei-sanalliset vastaukset. Useissa AAPEP –asteikon

tehtävissä on rajattu suoritusaika. (Landrus ym. 1997, 3 – 4.) Testin kolmen

asteikon tuottama tieto kootaan kokonaiskuvaksi asiakkaan toiminnasta kol-

messa eri ympäristössä (Landrus ym. 1997, 9). Orastavat suoritukset ovat

AAPEP –testin ratkaiseva yksityiskohta. Selvittämällä, missä osioissa asiak-

kaalla on jonkin verran tietoa tai taitoa, voidaan osoittaa heti ne toiminnot, joita

tehokkaalla opetuksella voidaan kehittää. Orastavia taitoja voidaan käyttää

kuntoutusohjelmasuositusten pohjana. (Landrus ym. 1997, 12.)

3.5 Sosiaaliset tarinat

Eräs tapa opettaa sosiaalisia taitoja autisminkirjon henkilöille ovat sosiaaliset

tarinat. Sosiaalisissa tarinoissa visuaalinen tarina ohjaa ymmärtämään sosiaa-

lista tilannetta ja siihen liittyvää käyttäytymistä ja käyttäytymisen vaikutuksia.

Sosiaalinen tarina rakennetaan sanoin ja yleensä myös kuvin. Tarinan avulla

harjoitellaan erilaisia sosiaalisia tilanteita ennakoiden. Tilanne tehdään autis-

minkirjon henkilölle tutummaksi ja turvallisemmaksi. Sosiaalinen tarina toimii

aidossa tilanteessa henkilön muistin apuvälineenä ja auttaa keskittymään ti-

lanteeseen. Tarina jäsentää henkilölle tilanteen kulkua, siitä nähdään esimer-

kiksi milloin ja miten tilanne alkaa ja milloin se loppuu. Sosiaalisen tarinan

avulla levottomuus, kyseleminen ja epävarmuus saadaan vähenemään ja so-

siaalinen tilanne helpottuu autisminkirjon henkilölle. (Heikura-Pulkkinen ym.

2006, 16.)

Sosiaalisilla tarinoilla muokataan kognitioita. Sosiaaliset tarinat on koettu te-

hokkaiksi niillä henkilöillä, joilla on vaikeuksia ymmärtää toisten ihmisten eleitä
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ja ilmeitä ja toimia odotetulla tavalla vuorovaikutustilanteissa. Jos ihmisen on

vaikea ymmärtää toisen henkilön toimintaa koko vuorovaikutustilanne saattaa

olla pelottava ja kaoottinen. Sosiaalisissa tarinoissa kuvataan toisten ihmisten

näkökulmaa ja katsellaan henkilön omasta näkökulmasta sitä, miksi jotkut ti-

lanteet ovat hankalia ja kuinka niissä tulisi toimia. Sosiaaliset tarinat kuvaavat

positiivisesti asioita ja tarjoavat onnistumisen mahdollisuuden. Tavoitteena on

antaa oikeanlaista tietoa erilaisista tilanteista tai tietoa epäselväksi jääneistä

asioista. Tulevat muutostilanteet voidaan ennakoida sosiaalisilla tarinoilla,

koska muutoksiin sopeutuminen on usein autisminkirjon henkilöille hankalaa.

Sosiaalisia tarinoita voi rakentaa tekstin lisäksi muun muassa kuvin, piirroksin

ja valokuvin. (Mts. 17.)

Monilla autisminkirjon henkilöillä on hankaluuksia hahmottaa omia sosiaalisia

vaikeuksiaan, vaikka he ovat vahvasti tietoisia siitä, että he eivät esimerkiksi

saa ystäviä tai liittyminen johonkin ryhmään on vaikeaa. Sosiaalisen integroi-

tumisen vaikeus voi johtaa nuoruus- ja aikuisikäisillä autisminkirjon henkilöillä

mielialaongelmiin. Kaikki keinot, joilla voidaan kohentaa sosiaalisia taitoja,

ovat hyödyllistä ja tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Jokainen autisminkirjon

tai muuten erityistä tukea tarvitseva henkilö ei tarvitse tällaista tukea, vaan he

löytyvät selviytymiskeinonsa itse. (Mts. 20.)

3.6 Knill eli kehontuntemus-, kontakti – ja kommunikaatioharjoituksia

Knill – ohjelmat on tarkoitettu sensoristen ja motoristen taitojen kehittämiseen,

havaintojen tekemisen harjoitukseen ja kommunikaatiotaitojen kehittymisen

vahvistamiseen. Ohjelmat sopivat lapsille, nuorille ja aikuisille. Harjoitusten

tekemisessä musiikilla on erityinen merkitys. Esimerkiksi monivammaisen lap-

sen kanssa toimiessa musiikki voi olla ratkaiseva tekijä kontaktin syntymises-

sä. Musiikki motivoi ja vaikuttaa kommunikaatio- ja vuorovaikutuspohjan luo-

miseen. Kunkin ohjelman alussa ja lopussa on tietty tunnussävel, ja siten hen-

kilö oppii yhdistämään kuulemansa musiikin tietyn ohjelman toimintoihin. Mu-

siikki luo kehyksen, jonka sisällä on turvallista osallistua toimintaan. (Knill M. &

C. 1991, 9-12.)
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Knill –ohjelmia voi ohjata säännöllisesti asiakkaan kanssa tekemisissä oleva

henkilö, esimerkiksi vanhempi, hoitaja tai avustaja. Suurin hyöty materiaalista

saavutetaan, kun harjoituksia käytetään osana suunnitelmallista päiväohjel-

maa muiden aktiviteettien ohella ja tukena. Jotta henkilö oppii suoriutumaan

yksinkertaisilta näyttävistä tehtävistä kuten syöminen, pukeutuminen ja kom-

munikointi, hänen on tultava tietoiseksi käsiensä, jalkojensa, suunsa, käsivar-

siensa ja koko kehonsa käytöstä. Knill -ohjelmien luoman kehyksen avulla

voidaan kehittää sosiaalista vuorovaikutusta ja vastavuoroista toimintaa. (Mts.

11-14.)

4 PÄIVÄTOIMINTA

Päivätoiminta on useimmiten vaikeimmin vammaisille henkilöille tarkoitettua

viriketoimintaa, jonka tarkoituksena on rytmittää arkea sekä ylläpitää toiminta-

kykyä. Henkilö voi olla mukana päivätoiminnassa omien tarpeidensa mukaan.

Osallistuminen päivätoimintaan sovitaan aina yksilöllisesti. Erityistä tukea tar-

vitsevien henkilöiden oikeus päivätoimintaan perustuu lakiin kehitysvammais-

ten erityishuollosta. (Verneri – kehitysvamma-alan verkkopalvelu 2007.)

1§ Tässä laissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle,
jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt syn-
nynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman
vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palve-
luksia.
2§ Erityishuollon tarkoituksena on edistää 1 momentissa tarkoite-
tun henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omin-
takeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä
turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. (L
30.12.1996/1369.)

Ladonlahti (2004) esittää päivätoiminnan osana laajempaa kokonaisuutta,

jonka tarkoituksena on mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle mo-

nipuolinen, hyvä ja rikas elämä. Hyvän elämän määrittelee jokainen itse, kos-

ka se on hyvin subjektiivinen kokemus. Tämä koskee myös hyvää päivätoi-

mintaa; se, mikä on mielekästä ja mukavaa yhdelle ei välttämättä ole sitä muil-

le. Päivätoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa yksilöllisyys ja henkilökes-

keisyys ovatkin ensisijaisen tärkeitä lähtökohtia. Tukea tarvitseva päivätoimin-
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taan osallistuja ei ole suunnitelmien ja toiminnan kohde vaan tasa-arvoinen,

osallistuva, aktiivinen ja omaan elämäänsä vaikuttava henkilö. Tämä tarkoittaa

sitä, että erityistä tukea tarvitsevan omat mielipiteet ja mielenkiinnonkohteet

otetaan huomioon päivätoimintaa suunniteltaessa. (Ladonlahti 2004, 2- 3.)

Päivätoiminnan suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota vahvuuksiin ja mah-

dollisuuksiin. Liian usein toimintaa ohjaavat ja rajoittavat ohjaajien omat en-

nakkokäsitykset siitä, mihin henkilö pystyy tai mitä hän haluaa. Lisäksi usein

huomio kiinnittyy esteisiin ja ongelmiin positiivisten seikkojen sijaan. Päivätoi-

minnan käytänteiden tulisi olla sellaisia, että toiminta olisi aktiivista ja tavoit-

teellista. Passiivisesta ja toimettomasta tarkkailusta ei yhdenkään henkilön

elämänlaatu parane. (Mts. 3.)

Päivätoiminnalla voi olla selkeät tavoitteet, esimerkiksi itsenäisen elämisen

taitojen kehittäminen ja tukeminen. Uuden oppiminen ja harjoitteleminen sekä

erilaiset elämykset ja kokemukset tuovat sisältöä elämään ja avartavat elä-

mänpiiriä. Aikuisuuden kunnioittaminen ja tukeminen tarkoittaa aikuiselle tyy-

pillistä toimintaa ja aikuiselle ihmiselle tyypillisten valintojen tekemistä, mitä

päivätoiminta erityistä tukea tarvitseville parhaimmillaan on. (Mts. 3.)

4.1 Aikuisuus ja autonomia

Hyvään aikuisen ihmisen elämään katsotaan kuuluvaksi muun muassa mah-

dollisuus asua itsenäisesti, toteuttaa itseään harrastusten ja/tai työn parissa

sekä osallistua yhdistys- ja järjestötoimintaan. Kuuluminen erilaisiin yhteisöihin

täysivaltaisena jäsenenä sekä hyvät ihmissuhteet liittyvät myös aikuisuuteen.

(Mehtäläinen & Taipale 2000, 110.)

Ihmisen autonomia eli itsemääräämisoikeus on tärkeä aikuisuuteen liittyvä

käsite. Ihmisen autonomia on tilannesidonnainen asia ja se tarkoittaa erilaisia

asioita eri henkilöille. Itsemääräämisoikeuteen liitetään kyvykkyys ja mahdolli-

suus tehdä omaa elämää koskevia valintoja. Kun on kyseessä erityistä tukea

tarvitseva ihminen, esimerkiksi autisminkirjon henkilö, hän usein tarvitsee

eriasteista tukea myös valinnoissa ja päätöksen teossa. Hänen lähipiirinsä
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henkilöt tukevat häntä tekemään järkeviä arvovalintoja ja muita päätöksiä. Täl-

laisissa tapauksissa voidaan pohtia, menettääkö ihminen tällöin autonomian-

sa. Mitä laaja-alaisemmat erityistä tukea tarvitsevan henkilön tuentarpeet ovat,

sitä enemmän valtaa hänen elämäänsä liittyvistä asioista siirtyy hänen itsensä

ulkopuolelle. Henkilön läheisiltä ja hänen kanssaan työskenteleviltä tarvitaan

erityistä herkkyyttä tunnistaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön omaa tahtoa

ja tarpeita, jotta hänen itsemääräämisoikeutensa toteutuisi mahdollisimman

hyvin. (Mts. 111- 112.)

Henkilöillä, joilla on todella laaja-alaiset tuentarpeet, kyky autonomiseen pää-

töksentekoon liittyy pieniin, arkisiin asioihin. Heille kyky ja mahdollisuudet

päättää pienistäkin heitä koskevista asioista merkitsevät valtaistumista. Sosi-

aalinen vapaus voi toteutua tuetussa ympäristössä riittävien ja yksilöllisten

tukitoimenpiteiden avulla. Erityistä tukea tarvitsevien ihmisten autonomiaa

kunnioitetaan kehittämällä herkkyyttä kuulla heidän tarpeitaan ja toiveitaan,

opettamalla ja opettelemalla vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, tunte-

malla heidän elämänhistoriaansa ja hyväksymällä heidät osaksi yhteisöä. Ih-

misyyttä kunnioittava toiminta antaa vammaiselle ihmisellekin mahdollisuuden

kokea sisäistä autonomiaa. (Mts. 113.)

4.2 Kehitysvammaisten päivätoiminnan näkymät Jyväskylän kaupungin

kehitysvammapalvelujen palvelustrategiassa 2005- 2010

Jyväskylän kaupunki teetti vuonna 2002 kehitysvammapalvelujen palvelutar-

vekartoituksen, jonka pohjalta luotiin palvelustrategia vuosille 2005- 2010.

Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kehitysvammaisten erityis-

huollosta annetun lain mukaisia erityispalveluja jyväskyläläiset kehitysvam-

maiset tulevina vuosina tarvitsevat. (Jyväskylän kaupunki 2004, 2.)

Päivätoimintaan liittyen palvelutarvekartoituksessa nousi esille autisminkirjon

asiakkaiden tarpeet. Autisminkirjon asiakkaiden kohdalla päivätoiminnassa on

huomioitava autismiin liittyvät yksilölliset erityispiirteet sekä haastava käyttäy-

tyminen, joiden vuoksi esimerkiksi riittävät henkilökuntaresurssit on otettava

huomioon. Asiakkaiden yksilölliset erityistarpeet ja -piirteet huomioidaan päi-
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vätoiminnassa. Palvelustrategian mukaan järjestetään seutukunnallisesti au-

tismipedagogiikan mukaista päivätoimintaa strukturoidussa ympäristössä.

Henkilöstöresurssiksi määriteltiin 1:1. Päivätoimintojen sisältöön toivottiin en-

sisijaisesti kiinnitettävän huomiota mielekkyyden ja laadun osalta. Koulutuksen

osalta palvelustrategiaan kirjattiin, että järjestetään jatkuvaa elämäntaitojen

harjaannuttamista, työelämää ja aikuisuutta tukevaa koulutusta. (Mts. 14.)

4.3 Laadukkuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyviin käytäntöihin ja niiden haas-

teisiin on viime aikoina pyritty vastaamaan laadunhallintatyöllä ja erilaisilla laa-

tusuosituksilla. Laatusuosituksia on laadittu ja annettu sekä yleisesti sosiaali-

ja terveydenhuoltoa varten että sen eri osa-alueita koskien. Erilaisten suosi-

tusten tavoitteena on antaa suuntaviivoja ja tukea palvelujen kehittämiselle ja

järjestämiselle. Suositukset kuvaavat suositeltavaa käytäntöä ja täydentävät

näin sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa lainsäädäntöä. (Sosiaali- ja terve-

ysministeriö & Suomen kuntaliitto 2003, 8.)

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tuloksellisuus- ja laatukriteerit määräytyvät toi-

sin kuin muissa yleishyödyllisissä palveluissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden

laatu liittyy palvelun käyttäjän ja palvelun tuottajan väliseen suhteeseen. Pal-

velun laatu liittyy sen kykyyn vastata käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin. Sosiaali-

palvelut ovat erityisiä myös siksi, ettei niitä voida arvioida eikä niiden merkitys-

tä mitata ainoastaan tarkastelemalla yksilöön kohdistuvia vaikutuksia. Kyse ei

ole vain palvelujen tuottamisesta, vaan koko yhteiskunnan sosiaalisen pää-

oman rakentumisesta. Palvelujen käyttäjän rooli sosiaalipalveluissa on todella

tärkeä. Käyttäjän osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluihin tarkoittaa muun

muassa käyttäjän mahdollisuutta osallistua palveluiden suunnitteluun, toteu-

tukseen sekä arviointiin. Parhaimmillaan sosiaali- ja terveyspalvelut vahvista-

vat yksilön mahdollisuuksia toimia täysivaltaisena ihmisenä, aktiivisena toimi-

jana ja yhteisön jäsenenä. (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2004.)
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5 TUTKIMUSPROSESSI

5.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset

Opinnäytetyön tutkimusongelma on, millaista on laadukas autisminkirjon päi-

vätoiminta. Tutkimuskysymykset lajittelevat tutkimusaineistoa teemoittain seu-

raavasti:

 Miten asiakkaiden aikuisuutta tuetaan?

 Millainen sijainti ja millaiset tilat ovat mielekkäät autismin-

kirjon päivätoiminnan asiakkaiden kannalta?

 Miten asiakkaiden kommunikointia tuetaan?

 Millaisia toimintoja autisminkirjon päivätoimintaan tulisi si-

sällyttää?

 Mitä asioita autisminkirjon päivätoiminnan henkilökunnalta

tulisi edellyttää huomioon ottaen autisminkirjon erityispiir-

teet?

 Millainen ryhmäkoko olisi sopiva autisminkirjon päivätoi-

mintaan?

 Millainen tiedonkulku edistää autisminkirjon päivätoiminnan

laadukkuutta?

5.2 Tutkimusaineiston kerääminen

Opinnäytetyö on tapaustutkimus. Tapaustutkimus (case study) antaa yksityis-

kohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai toisiinsa suhteessa olevista tapa-

uksista. Tyypillinen piirre tapaustutkimukselle on, että valitaan yksittäinen ti-

lanne, tapaus tai joukko. Tutkimuksen kohteena voi olla yksilö, yhteisö tai

ryhmä. Tapaustutkimuksessa aineistoa kerätään käyttämällä useita erilaisia

menetelmiä kuten haastatteluja, havainnointia ja dokumentteja tutkien. Tavoit-

teena tapaustutkimuksessa on useimmiten ilmiöiden kuvailu. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2007, 131.)
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Tutkimuksen kohteena oli yksi päivätoimintapaikka, minkä vuoksi aineistoa

haluttiin kerätä mahdollisimman laajasti eri tahoilta. Päivätoimintapaikasta

käytetään opinnäytetyössä nimitystä Poutapilvi. Tutkimusaineiston keräämistä

varten valittiin neljä eri ryhmää. Todella tärkeäksi koettiin kerätä aineistoa päi-

vätoimintapalveluja käyttäviltä asiakkailta. Kolme muuta ryhmää olivat päivä-

toimintapaikan asiakkaiden huoltajat ja heidän ryhmäkotiensa omaohjaajat

sekä tutkimuskohteena olleen päivätoimintayksikön henkilökunta.

Asiakkaiden haastattelut toteutettiin strukturoidulla yksilöhaastattelumenetel-

mällä. Aineiston keruu huoltajilta ja ryhmäkotien omaohjaajilta tapahtui posti-

kyselyllä. Postitettavan kyselyn etuina ovat nopeus ja vaivaton aineiston saan-

ti (Mts. 2007, 191). Päivätoimintayksikön henkilökunnan haastattelu oli struk-

turoitu ryhmähaastattelu. Strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu toteu-

tetaan lomaketta apuna käyttäen. Tällöin kysymysten ja väitteiden esittämis-

järjestys ja muoto on ennalta tarkasti määrätty. Kysymysten laatimisen ja jär-

jestämisen jälkeen strukturoitu haastattelu on melko helppo toteuttaa. (Mts.

203.)

Jokaiselle aineistonkeruuryhmälle luotiin yksilöllinen kyselylomake tai haastat-

telurunko. Kaikkien kyselylomakkeiden sekä haastattelurunkojen sisällöt luo-

tiin aihepiireiltään samankaltaisiksi. Aihepiirien samankaltaisuus mahdollisti

tulosten vertailun keskenään. Tämän ansiosta saatiin eri kohderyhmien näkö-

kulmat samoihin aiheisiin.

Kerätty tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin poh-

jautuen. Tuomen & Sarajärven (2002) mukaan aineistolähtöisen laadullisen

aineiston analyysin voi jakaa karkeasti kolmeen eri vaiheeseen: 1. aineiston

pelkistäminen 2. aineiston ryhmittely 3. teoreettisten käsitteiden luominen

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–111). Tutkimuksen analysoinnissa on käytetty

edellä mainittuja analyysivaiheita 1 ja 2. Tutkimuksen kolmas vaihe oli autis-

minkirjon päivätoiminnan laatusuositusten luominen.

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu päättelyyn ja tulkintaan. Sisällön-

analyysissä edetään kokemusperäisestä aineistosta kohti teoreettisempaa

näkemystä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Tehdessään johtopäätök-
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siä tutkija pyrkii ymmärtämään asioiden merkityksen tutkittaville. Analyysin

kaikissa vaiheissa tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkö-

kulmastaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 115.)

Opinnäytetyön sisältöä analysoitiin aineistolähtöisen analyysimallin mukaises-

ti. Kerätty aineisto ryhmiteltiin ja jaettiin yläkategorioihin. Kategorioiden teemat

olivat tiedossa jo aineistonkeruuvaiheessa. Sisällön analyysin tekninen vaihe

aloitettiin kysymällä aineistolta tutkimusongelman mukaisia kysymyksiä. Ai-

neistosta etsittiin asioita, jotka olivat merkityksellisiä tutkimuksen kannalta eli

autisminkirjon päivätoiminnan laadukkuuden kannalta. Sisällön analyysin kriit-

tinen vaihe on kategorioiden muodostaminen ja nimeäminen. Kategorioiden

muodostamisvaiheessa tutkija päättää tulkintansa mukaan, millä perusteella

eri ilmaisut kuuluvat samaan tai eri kategoriaan. Muodostuneiden kategorioi-

den avulla vastataan tutkimusongelmaan. (Tuomi ym. 2002, 102- 103.)

5.3 Asiakkaiden haastattelu

Asiakkaiden osalta tutkimusaineiston kerääminen aloitettiin maaliskuussa

2007 kysymällä luvat haastatteluun asiakkaiden huoltajilta. Kaikkien yhdeksän

asiakkaan huoltajat antoivat suostumuksensa haastatteluun. Haastattelut to-

teutettiin yhden päivän aikana maaliskuussa 2007.

Päivätoiminnan asiakkailta kerättiin aineistoa strukturoidulla yksilöhaastattelul-

la etukäteen valmistetun kyselylomakkeen avulla. Asiakkaiden haastattelua

varten valmistettiin PCS -kuvia. Haastattelutilanteesta tehtiin sosiaalinen kuva-

tarina (Liite 6), johon liitettiin haastattelijoiden kasvokuvat. Tutkimuksemme

kohteena olleesta päivätoimintapaikasta saatiin käyttöön asiakkaiden käytös-

sä olevia PCS -kuvia. Haastattelutilannetta varten varattiin kuvia päivätoimin-

nan eri toiminnoista, kyllä - ja ei –kuvat, haluan - ja en halua –kuvat sekä aak-

kostaulu. Haastattelua varten varattiin kuvia toiminnoista, joita kyseisessä päi-

vätoimintapaikassa ei sillä hetkellä toteutettu. Kysymystä 12 varten otettiin

mukaan haastattelutilanteeseen asiakkaan oma päiväjärjestys, johon asiakas

sai itse valita ja sisällyttää mieluisia toimintoja. Valmistettiin haastattelurunko

(liite 5), ja suunniteltiin haastattelutilanteen toteutus. Sovittiin, että toinen toimii
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haastattelijana ja toinen kirjaa vastaukset ylös tarkkailijan roolissa. Tällä halut-

tiin varmistaa haastattelutilanteen sujuvuus. Lomakkeen esitestausta ei kat-

sottu tarpeelliseksi, koska lomaketta hiottiin useaan kertaan. Lomakkeesta

saatiin palautetta opinnäytetyön ohjaajilta Vesa Kuhaselta ja Marika Mäkiseltä,

jonka pohjalta tehtiin tarvittavat korjaukset.

5.3.1 Haastattelutilanne

Asiakkaat kutsuttiin yksi kerrallaan haastatteluhuoneeseen. Haastattelu aloi-

tettiin kysymällä asiakkaalta itseltään, haluaako tämä osallistua haastatteluun.

Seitsemän kahdeksasta asiakkaasta suostui osallistumaan haastatteluun ja

yksi kieltäytyi. Yksi asiakkaista oli poissa päivätoiminnasta haastattelupäivänä,

joten hän ei osallistunut haastatteluun. Vastausprosentiksi muodostui 77,8 %.

Poissaolleelle asiakkaalle ei toteutettu haastattelua myöhemmin. Haastattelun

toteuttaminen myöhempänä ajankohtana ei olisi ollut mahdollista juuri saman-

laisena, ja tämä olisi mahdollisesti vaikuttanut tutkimuksen luotettavuuteen.

Haastattelussa käytettiin niin suuri määrä itse valmistettua ja päivätoiminta-

paikasta saatua kuvakommunikaatiomateriaalia, että sen uudelleen järjestä-

minen juuri samanlaiseen muotoon olisi ollut mahdotonta.

Haastattelija istui asiakkaan kanssa pöydän ääressä ja tarkkailija hieman kau-

empana. Haastattelutilanne kesti yhtä asiakasta kohden noin puoli tuntia.

Päivätoimintapaikan työntekijöiltä saatiin ohjeistusta siihen, miten kunkin asi-

akkaan kommunikointia tuetaan. Haastattelutilanteessa asiakas vastasi kysy-

myksiin näyttäen itsenäisesti tai fasilitoiden kyllä – tai ei –kuvista, valitsi toi-

mintoja PCS –kuvista sekä kommunikoi puheella, viittomilla ja/tai aakkostau-

lun avulla.

5.3.2 Aineiston analysointi

Haastattelussa saadut vastaukset käytiin läpi kevään 2007 aikana. Tulokset

taulukoitiin Microsoftin Excel – taulukkolaskentaohjelmalla.

Kukin kysymys ryhmiteltiin sen mukaan, mitä vastauksia kuhunkin kysymyk-

seen oli saatu. Esimerkiksi päivätoiminnan mieluisista toiminnoista kysyttäes-
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sä piirtämisen valitsi viisi henkilöä, yksilötyön neljä henkilöä ja tarinatuokion

kaksi henkilöä. Taulukoimalla vastaukset hahmotettiin paremmin, miten kysy-

myksiin oli vastattu. Lisäksi eri kysymyksiin saatujen vastausten vertailu hel-

pottui. Saadut vastaukset teemoiteltiin tutkimuskysymysten mukaisiin ryhmiin.

5.4 Huoltajat ja asuntoloiden työntekijät

Kyselylomakkeen kokoamiseen käytettiin runsaasti aikaa. Tavoitteena oli, että

kyselylomake olisi mahdollisimman selkeä ja kyselyyn vastaajien kannalta

sopivan pituinen. Tarkoituksena oli kannustaa vastaajia osallistumaan kyse-

lyyn ja saada kattava tutkimusaineisto käsiteltäväksi. Kyselylomake jaettiin

neljään osioon; taustatiedot, fyysinen ympäristö, kommunikaatio ja päivätoi-

minta. Kyselylomakkeen mukaan liitettiin saatekirje (liite 1), jossa ohjeistettiin

vastaajia lomakkeen täyttämiseen ja selvennettiin opinnäytetyön aihetta ja

toteutusta.

5.4.1 Aineiston keruu huoltajilta ja asuntoloiden työntekijöiltä

Tutkimusaineistoa kerättiin päivätoiminnan asiakkaiden huoltajilta ja asiakkai-

den asuntoloiden lähityöntekijöiltä kyselylomakkeella (liite 3) postitse. Haastat-

telumenetelmäksi valittiin postitettava kyselylomake, jotta vastaajien henkilö-

tiedot pysyisivät salaisina. Kyselylomakkeet laitettiin kirjekuoriin, jotka päivä-

toimintapaikka lähetti eteenpäin. Kyselylomakkeet lähetettiin maaliskuun lopul-

la 2007 ja ne pyydettiin palauttamaan huhtikuun puoleenväliin mennessä.

Postikyselyiden mukana lähetettiin postimerkillä varustettu palautuskuori. Tut-

kimusjoukon anonymiteetti säilyi koko tutkimusprosessin ajan.

Huoltajille ja ryhmäkotien omaohjaajille postitettiin yhteensä 15 kyselylomaket-

ta, joista palautui 12. Vastausprosentiksi muodostui 80 %.
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5.4.2 Aineiston analysointi

Kyselylomakkeista saadut vastaukset käytiin läpi loppukevään 2007 aikana.

Kaikki saadut vastaukset koottiin yhteen. Jokaisen kysymyksen alle kirjoitettiin

luettelomaisesti kaikki siihen tulleet vastaukset. Vastauksiin eriteltiin lisäksi,

oliko kyseessä päivätoiminnan asiakkaan ryhmäkodin omaohjaaja vai huolta-

ja. Vastaukset teemoiteltiin tutkimuskysymysten mukaisiin ryhmiin.

5.5 Päivätoimintapaikan työntekijöiden haastattelu

Työntekijöiden haastattelumenetelmäksi valittiin ryhmähaastattelu, koska se

on tehokas tiedonkeruumuoto. Ryhmähaastattelun tehokkuus perustuu siihen,

että usealta henkilöltä voidaan kerätä tietoja yhtäaikaisesti. (Hirsjärvi, Remes

& Sajavaara 2007, 205.) Ryhmähaastattelun ajatuksena oli säästää aikaa ja

saada henkilökunta keskustelemaan vapaasti ryhmähaastattelun aiheista.

Keskusteleva haastattelumuodon ajateltiin antavan paljon tutkittavaa aineis-

toa. Henkilökohtaisessa haastattelussa pystyttiin myös tarkentamaan ja esit-

tämään lisäkysymyksiä.

Ennen haastattelua valmistettiin haastattelurunko (liite 4), jonka kysymykset

pyrittiin tekemään keskustelua herättäviksi. Haastattelurunko lähetettiin päivä-

toimintapaikan työntekijöille etukäteen haastattelun aihealueisiin tutustumista

varten.

5.5.1 Ryhmähaastattelutilanne

Haastattelu toteutettiin huhtikuussa 2007. Haastattelutilanteessa oli paikalla

kaikki viisi päivätoimintapaikan työntekijää. Haastattelutilanteesta pyrittiin luo-

maan luonteva keskusteluhetki kahvikupposten äärellä. Toinen haastattelijois-

ta huolehti nauhurin ja mikrofonin käytöstä ja toinen esitti kysymykset haastat-

telurungon pohjalta. Molemmat haastattelijat nostivat esiin tarkentavia kysy-

myksiä haastattelun aikana. Haastattelu oli vapaamuotoista keskustelua, jos-
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sa oli tilaa uusille kysymyksille ja pohdinnoille. Haastattelu nauhoitettiin c-

kasetille.

5.5.2 Aineiston analysointi

Haastattelun pääkohdat litteroitiin heti ryhmähaastattelun jälkeen, jotta tutki-

musaineiston käsittely helpottuisi. Pääkohdat valittiin siten, että ne vastaavat

mahdollisimman hyvin opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin. Litteroitua aineis-

toa kertyi kaikkiaan viisi A4-arkillista.

6 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Tutkimuksen luotettavuuden yksi keskeinen tekijä on kyselyihin ja haastatte-

luihin vastanneiden ryhmien hyvät vastausprosentit. Kaikkien vastaajaryhmien

yhteiseksi vastausprosentiksi muodostuu 82,8 %. Tutkimuksen luotettavuutta

lisää aineiston keruu usealta eri vastaajaryhmältä. Tutkimuksen luotettavuutta

edistää myös opinnäytetyön tekijöiden opintojen ja työkokemuksen kautta

hankittu tietämys autisminkirjosta. Haastattelu – ja kyselylomakkeiden valmis-

tamiseen käytettiin runsaasti aikaa, jotta niillä kerätty tutkimusaineisto palvelisi

mahdollisimman hyvin tutkimuksen tarkoitusta. Voidaan todeta, että huolelli-

nen valmistelutyö lisää tutkimuksen luotettavuutta. Saatujen vastausten huo-

lellinen analysointi ja teemoittelu lisäävät tutkimuksen luotettavuutta.

Asiakkaiden haastattelun valmisteluun ja toteutukseen käytettiin eniten aikaa.

Asiakkaille ennestään tutut puhetta tukevat ja korvaavat vaihtoehtoiset kom-

munikointimenetelmät tukivat haastattelutilannetta. Strukturoitu haastatteluti-

lanne sekä tilanteen ennakointi asiakkaille sosiaalisen tarinan avulla selkeytti

haastattelutilannetta. Haastatteluun osallistumisen vapaaehtoisuus lisää osal-

taan tutkimuksen luotettavuutta. Haastattelutilanteen huolellinen valmistelu

etukäteen teki tilanteen turvalliseksi ja motivoi vastaamaan. Kaikki edellä mai-

nitut toimenpiteet lisäävät tutkimuksen luotettavuutta.



29

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on suotuisaa se, että ryhmäkotien oma-

ohjaajat ja huoltajat saivat vastata kyselyihin nimettöminä. Voidaan olettaa,

että saadut vastaukset ovat tällöin luotettavia. On oletettavaa, että huoltajien

osalta heidän jälkikasvuaan koskevaan kyselyyn vastaaminen on ollut motivoi-

tunutta.

Tutkimuksen luotettavuutta vähentää se, ettei palautumattomien kyselylomak-

keiden perään kyselty. Saatu vastausprosentti oli kuitenkin hyvä. Tutkimuksen

luotettavuutta vähentää myös se, ettei autisminkirjon päivätoiminnan laaduk-

kuuteen liittyen saatu kommentteja Autismi – ja Aspergerliitto ry:ltä. Liiton kes-

kustoimistolle ja aluetoimistoille lähetettiin sähköpostitse muutamia aiheeseen

liittyviä kysymyksiä, joiden perään kysyttiin kerran. Opinnäytetyön tuloksille ja

niistä johdetuille laatusuosituksille toivottiin vertailupohjaa Autismi- ja Asper-

gerliiton yleisistä linjauksista. Vastausta ei kuitenkaan saatu.

Päivätoimintapaikan henkilökunnan ammattitaito ja kokemus autisminkirjon

henkilöiden kanssa tehtävästä työstä lisää heiltä kerätyn aineiston luotetta-

vuutta. Itse haastattelutilanteen luominen rennoksi ja keskustelevaksi tuokiok-

si lisää sekin osaltaan tutkimuksen luotettavuutta.

6.1 Tutkimuksen eettisyys

Tutkimuksen eettisyyttä on pohdittu ja arvioitu koko opinnäytetyöprosessin

ajan. Eettisiä pohdintoja on käyty asiakkaiden kunnioittamiseen ja asiakasläh-

töiseen työskentelytapaan liittyen. Esimerkiksi jokaisen haastatellun asiakkaan

kommunikointia tuettiin yksilöllisesti. Kaikkia opinnäytetyöprosessissa mukana

olleita tahoja on kunnioitettu ja heidän anonymiteettiään on suojattu.

Ennen aineistonkeruun aloittamista kysyttiin ja saatiin tutkimusluvat asiakkai-

den huoltajilta. Haastatellut asiakkaat, heidän huoltajansa ja ryhmäkotiensa

omaohjaajat sekä päivätoimintapaikan työntekijät olivat vapaaehtoisesti mu-

kana opinnäytetyön eri vaiheissa. Jokaisella tutkimukseen osallistuneella hen-

kilöllä oli mahdollisuus jättää vastaamatta näin halutessaan. Tutkimusaineis-
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toa kerättäessä kerrottiin rehellisesti ja avoimesti, mihin saatua aineistoa käy-

tetään.

Opinnäytetyössä on kuvattu mahdollisimman avoimesti kaikki sen eri vaiheet.

Tutkimusprosessin tarkassa kuvailussa on pyritty siihen, ettei se jätä mitään

asioita arvailujen varaan.

7 TULOSTEN TARKASTELU

Opinnäytetyön aineistosta etsittiin vastauksia teemoittain. Teemat liittyivät päi-

vätoimintaan ja sen järjestämiseen. Jo tiedossa olevat kahdeksan pääteemaa

olivat: päivätoimintapaikan sijainti, asiakkaiden kommunikointi, aikuisuuden

huomiointi, toiminnot päivätoiminnassa, päivätoiminnan tilat, ryhmäkoko, kou-

lutus, henkilökunnan pysyvyys sekä tiedonkulku päivätoimintapaikan ja heidän

huoltajiensa sekä ryhmäkotiensa välillä. Eri teemoihin saatiin aineistoa neljältä

eri vastaajaryhmältä, jotka olivat päivätoimintapaikan asiakkaat, päivätoimin-

tapaikan henkilökunta, asiakkaiden huoltajat ja asiakkaiden ryhmäkotien oma-

ohjaajat. Aineistoa kerättiin ryhmiltä, jotka ovat keskenään erilaisia. Tämän

vuoksi eri vastaajaryhmien kysymyslomakkeet erosivat hieman toisistaan.

Esimerkiksi asiakkailta ei kysytty henkilökunnan koulutuksesta.

7.1 Päivätoimintapaikan sijainti

Keskeinen sijainti ja palvelu- ja harrasteympäristön läheisyys koettiin kaikissa

vastaajaryhmissä tärkeäksi autisminkirjon päivätoiminnan kannalta. Asiakkai-

den huoltajat ja ryhmäkotien omaohjaajat nostivat esiin asioinnin helppouden

ja mahdollisuuden asioimisharjoitteluun, kun päivätoimintapaikka sijaitsee

keskeisellä paikalla. Syrjäisen sijainnin etuina pidettiin rauhallista ja melutonta

ympäristöä sekä mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen.

”…jos palvelut kävelymatkan päässä, saa hyvää totuttelua liiken-

teeseen ja kanssaihmisiin, ääniin ja vilinään.” (Huoltaja)
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”Oppii liikkumaan kaupungilla, liikennevaloissa. On helpompi läh-

teä ja tehdä asioita.” (Ryhmäkodin omaohjaaja)

Päivätoimintapaikan asiakkaista valtaosa koki asioinnin palvelu- ja harras-

teympäristössä mukavana.  Asiointi nousi esille mieluisana toimintana myös

asiakkaiden kysymyksissä neljä ja kaksitoista (liitteet 12 ja 13).

7.2 Asiakkaiden kommunikointi

Huoltajat ja ryhmäkotien omaohjaajat kokivat, että asiakkaiden kommunikoin-

tia tuetaan riittävästi päivätoimintapaikka Poutapilvessä. Asiakkaiden kommu-

nikaatiotaidot olivat kehittyneet sinä aikana, kun he olivat osallistuneet päivä-

toimintaan Poutapilvessä. Asiakkaista valtaosa koki, että henkilökunta auttaa

heitä kommunikoimaan ja kuuntelevat heitä, kun heillä on asiaa. Tästä voi-

daan päätellä, että asiakkaat tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi. Oleellinen osa

aikuisuutta on, että henkilö itse saa päättää häntä koskevista asioista. Ilman

kommunikointia ja sen tukemista itseä koskevista asioista päättäminen vai-

keutuu.

7.3 Aikuisuus

Päivätoimintaan osallistuvat henkilöt ovat aina aikuisiässä, mikä asettaa toi-

minnan suunnittelulle ja järjestämiselle oman haasteensa. Toiminnan tulisi olla

aikuisille ihmisille soveltuvaa ja aikuisuutta tukevaa. Aikuisuus huomioidaan

päivätoimintapaikka Poutapilvessä harjoittelemalla aikuisille sopivia asioita.

”…aikuisuuteen liittyvät teemat; koti- ja keittiötyöt, harrasteet.”

(Päivätoimintapaikan työntekijä)

Suurin osa asiakkaista koki, että heitä kohdellaan aikuisena ihmisenä päivä-

toimintapaikka Poutapilvessä.
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7.4 Toiminnot päivätoiminnassa

Päivätoiminnassa päivittäin toistuvat toiminnot koettiin tärkeiksi asiakkaiden

huoltajien, ryhmäkotien omaohjaajien ja päivätoimintapaikan työntekijöiden

vastauksissa.

”On tärkeää, rutiinit tuovat turvallisuutta.” (Ryhmäkodin omaohjaa-

ja)

”…struktuurien muuttaminenkin on erittäin tärkeää. Autisteja ei tu-

le opettaa samaan kaavaan päivästä toiseen, koska normaalielä-

mässä muutoksia tapahtuu päivittäin.” (Ryhmäkodin omaohjaaja)

”On tärkeää, että on tällaiset ”runkotoiminnot”, joiden ympärillä

voidaan toimintoja vaihdellakin.” (Huoltaja)

”On tärkeää, struktuurin käyttö yksilöllistä asiakkaan tarpeiden

mukaan.” (Päivätoimintapaikan työntekijä)

Autisminkirjon päivätoiminnassa tärkeiksi ja tarpeellisiksi toiminnoiksi nähtiin

kaikissa vastaajaryhmissä asiointi, arkielämäntaidot (ruoanlaitto, siivous) ja

liikunta. Ryhmäkotien vastauksissa esille nousivat edellisten lisäksi käyttäyty-

missäännöt, tavat, vuodenaikojen vaihtelut, juhlat ja akateemiset taidot. Huol-

tajien vastauksissa toivottiin päivätoiminnan puitteissa kommunikoinnin harjoit-

telua, tietokoneen käsittelyä, vapaa-ajan toimintoja sisätiloihin, erilaisiin tapah-

tumiin osallistumista, yksilöterapiaa sekä omasta itsestä huolehtimista.

Päivätoimintapaikan henkilökunnan vastauksissa kävi ilmi, että asiakkaiden

yksilölliset tarpeet luovat lähtökohdat päivätoimintaan. Asiakkaiden kiinnos-

tuksen kohteet ja heille merkitykselliset asiat otetaan mahdollisimman hyvin

huomioon päivätoiminnassa. Päivätoimintapaikan henkilökunnan vastauksista

ilmeni, että MAPS:in (The McGill Action Planning System) avulla selvitetään

asiakkaan toiveita ja mielenkiinnon kohteita.
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Asiakkaista suurin osa koki, etteivät he saa itse päättää päivätoiminnassa to-

teutettavista toiminnoista. Vastauksista ilmeni myös, että asiakkaille mieluisat

toiminnot olivat suurelta osin samoja kuin huoltajien ja ryhmäkotien omaohjaa-

jien toivomat toiminnot. Asiakkaiden vastauksissa mieluisina toimintoina esille

nousivat asiointi, ruoanlaitto ja siivous, ulkoilu, yksilötyö sekä liikunta (liite 10).

7.5 Päivätoiminnan tilat

Päivätoiminnan asiakkaiden huoltajat, ryhmäkotien omaohjaajat ja päivätoi-

mintapaikan työntekijät olivat suurelta osin yksimielisiä siitä, että päivätoimin-

nan tilojen jäsentäminen on tarpeellista. Vastauksista nousi esiin esimerkiksi

se, että kodeissakin eri toiminnot tapahtuvat eri tiloissa. Strukturointia pidettiin

yhtenä autismipedagogiikan perusasioista.

”Strukturointi auttaa asiakkaita ymmärtämään paremmin ympäris-

töään, kokonaisuuksia, tapahtumaketjuja, auttaa ohjaamaan

omaa toimintaansa, autismipedagogiikka pohjautuu strukturoin-

tiin.” (Päivätoiminnan työntekijä)

”(Strukturointi) auttaa siirtymistä, helpottaa keskittymistä.” (Huolta-

ja)

Kysyttäessä asiakkaiden huoltajilta ja ryhmäkotien omaohjaajilta päivätoimin-

nan fyysisten tilojen parhaita mahdollisia ominaisuuksia, seuraavia asioita tuli

vastauksissa esille:

Rakennus: yksikerroksinen, selkeä, avara, esteetön.

Tilat: avarat, tilavat, valoisat, esteettömät, eriyttämisen mahdollistavat, selke-

ät, toimivat, tilat eri toiminnoille, kodinomaiset, väreiltään toimintaa tukevat.

Sijainti: lähellä palveluita, asiointi vaivatonta, lähellä harrasteympäristöä.

Esteettömyys: erivärisiä huoneita, joilla eri tarkoitus, sopivat myös liikuntara-

joitteiselle, helppokulkuinen, valoisa, selkeästi hahmotettava.

Kodinomaisuus nousi esiin lisäksi kohdassa muuta huomioitavaa.
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7.6 Ryhmäkoko

Asiakkaiden huoltajilta ja ryhmäkotien omaohjaajilta kysyttiin, mikä olisi sopiva

ryhmäkoko autisminkirjon päivätoimintaan. Heistä 58,3 % oli sitä mieltä, että

nykyinen yhdeksän asiakkaan ryhmä on kooltaan sopiva. Vastaajista 41,7 %

oli sitä mieltä, että yhdeksän asiakkaan ryhmä autisminkirjon päivätoiminnas-

sa ei ole sopiva. Vastaajista valtaosan mielestä ihanteellisin ryhmäkoko au-

tisminkirjon päivätoimintaryhmään olisi noin kuusi asiakasta.

Henkilökunnan määrä nykyisellään (neljä työntekijää) koettiin liian pieneksi

asiakkaiden määrään suhteutettuna. Vastauksia perusteltiin sillä, että päivä-

toiminnan asiakkaat tarvitsevat paljon henkilökohtaista ohjausta ja tukea.

Myös päivätoimintapaikan henkilökunta toivoi enemmän yksilöllistä aikaa asi-

akkaille.

7.7 Koulutus

Henkilökunnan ammatillinen koulutus ja ajantasaisuus koettiin erittäin tärke-

äksi asiakkaiden huoltajien, ryhmäkotien omaohjaajien ja päivätoimintapaikan

henkilökunnan vastauksissa.

”Koulutus antaa parempia valmiuksia toimia ja ymmärtää autistis-

ta ihmistä.”(Ryhmäkodin omaohjaaja)

”Kaikki uusin tietämys pitäisi olla käytettävissä, auttaa henkilökun-

taa jaksamaan vaativassa tehtävässä.” (Huoltaja)

”Sosiaalialan koulutus suotavaa, kiinnostus työhön, halu oppia

uutta, autismitietous, erilaisuus on rikkautta työntekijöissäkin, ei

tarvitse tulla mistään muotista.” (Päivätoimintapaikan työntekijä)
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7.8 Henkilökunnan pysyvyys

Kaikki kyselyyn vastanneet asiakkaiden huoltajat ja ryhmäkotien henkilökunta

kokivat henkilökunnan pysyvyyden erittäin tärkeänä.

”Jokainen muutos on kriisi, jokainen uusi ihminen lisää stressiä,

joka näkyy asuntolassa asti (jossa usein myös sijaisia).” (Huolta-

ja)

”Työn sujuvuuden, jatkuvuuden, ihmissuhteiden, työn mielekkyy-

den, jaksamisen kannalta on tärkeää, etteivät ihmiset usein vaih-

du.” (Huoltaja)

”Autistit tarvitsevat rutiinia ja struktuuria tuttujen ihmisten kanssa,

että arki toimii.” (Ryhmäkodin omaohjaaja)

”Henkilökuntavaihdokset näkyy heti autistin käyttäytymisessä.”

(Ryhmäkodin omaohjaaja)

7.9 Tiedonkulku

Päivätoimintapaikan sekä asiakkaiden huoltajien ja heidän ryhmäkotiensa

omaohjaajien välillä tiedonkulku on vastaajien mielestä riittävää. Tieto kulkee

päivittäin asiakkaan kotiin.

”Kalenteriin kirjoitetaan viestiä päivittäin, soitetaan tarvittaessa.”

(Ryhmäkodin omaohjaaja)

”Reissukalenteri, kirjeet, puhelut, sähköposti.” (Huoltaja)

”…toivotaan enemmän käyntejä ryhmäkodeista ja kodeista, jotta

olisi enemmän tietoa, mitä päivätoiminta oikeasti on.”

(Päivätoimintapaikan työntekijä)
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Osa vastaajista koki ongelmalliseksi tiedon kulun päivätoimintapaikan ja huol-

tajien välillä niissä tapauksissa, kun asiakas asuu ryhmäkodissa.

”Kalenteri pitäisi saada kotiin, aina kun hän tulee lomille. Siitä voi-

si sitten jälkikäteenkin nähdä, miten on mennyt.” (Huoltaja)

”…vaikea sanoa, täällä päässäkin pitää olla aktiivinen ja pitää yh-

teyttä.” (Huoltaja)

7.10 Muita ajatuksia autisminkirjon päivätoimintaan liittyen

Kyselyyn vastanneet saivat kirjoittaa lopuksi ajatuksiaan vapaasti aiheeseen

liittyen. Vastauksista nousi esille yleinen tyytyväisyys autisminkirjoon erikois-

tuneeseen päivätoimintapaikka Poutapilven toimintaan. Seuraavia asioita

nousi ilmi vastauksissa:

”Päivätoimintapaikka Poutapilvi on ollut meidän pojalle ihan lotto-

voitto! Kyllin ei voi kiittää henkilökuntaa, sillä niin hyvää työtä ovat

tehneet. Jatkossa on tärkeää pitää asiakkaiden määrä oikeassa

suhteessa henkilökunnan määrään, jotta toiminta sujuu siten, että

se hyödyttää asiakasta ja pitää henkilökunnan jaksavaisena.”

(Huoltaja)

”Olisi liian hienoa, jos kaikille autisminkirjon henkilöille löytyisi

Poutapilven kaltainen paikka!” (Ryhmäkodin omaohjaaja)

”(Ihannepäivätoiminta:) asiakkaat huomioon ottava, hyvin struktu-

roitu, asianmukaista toimintaa. Enemmän yksilöllistä aikaa asiak-

kaille. On tärkeää tutkia asiakkaiden omat mielenkiinnon kohteet.”

(Päivätoimintapaikan työntekijä)

”...Äitinä olen erittäin onnellinen tilanteesta, poikani on rauhalli-

sempi, hymyilevä, onnellinen mies, joka on löytänyt paikkansa!
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Toivoisin, että kaikki toisetkin voisivat päästä samanlaiseen paik-

kaan!” (Huoltaja)

8 AUTISMINKIRJON PÄIVÄTOIMINNAN LAATUSUOSITUKSET

Tutkimuskysymyksiin saatujen vastausten pohjalta muotoutuivat autisminkir-

jon päivätoiminnan laatusuositukset, jotka ovat opinnäytetyön keskeiset tulok-

set.

 Aikuisuus tulisi huomioida harjoittamalla aikuisille sopivia asioita ja koh-

telemalla asiakkaita aikuisina ihmisinä

 Sijainnin tulisi olla lähellä palvelu- ja harrasteympäristöä

 Ympäristön tulisi olla rauhallinen ja meluton

 Tilojen tulisi olla jäsennetyt

 Jokaisen asiakkaan kommunikointia tulisi tukea riittävästi, niin että jo-

kainen asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi

 Päivittäin tulisi olla toistuvia toimintaosioita, joiden ympärille voidaan si-

joittaa vaihtuvia osioita

 Päivätoimintaan tulisi sisällyttää tarpeellisia ja tärkeitä toimintoja, kuten

asiointi, arkielämäntaidot (ruoanlaitto ja siivous) sekä liikunta.

 Lähtökohtana päivätoimintojen suunnittelulle tulisi olla asiakkaiden yksi-

lölliset tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja heille merkitykselliset asiat

 Henkilökunnan tulisi olla kouluttautunutta, työhönsä sitoutunutta ja ajan

tasalla olevaa

 Henkilökunnan vaihtuvuuden tulisi olla mahdollisimman pieni

 Autisminkirjon päivätoiminnassa kuuden asiakkaan ryhmä olisi ihan-

teellisin

 Riittävästä tiedonkulusta tulisi huolehtia siten, että tieto kulkee päivä-

toimintapaikasta asiakkaan kotiin ja huoltajille
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9 POHDINTA

Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen. Työ on ollut riittävän haasteellinen ja

ammatillisesti kehittävä. Erityisesti asiakkaiden haastattelujen suunnittelu ja

toteutus antoivat mahdollisuuden käyttää ja kehittää omaa osaamista autis-

minkirjon henkilöiden parissa. Teoriatietoon tutustuminen kirjoitusprosessin

aikana sekä alan kirjallisuuteen perehtyminen ovat kehittäneet opinnäytetyön

tekijöiden tietämystä autismipedagogiikan perusteista.

Opinnäytetyön tekijöiden yhteistyö sujui mutkattomasti. Yhteinen päämäärä

voimavarakeskeiseen, autisminkirjon henkilöiden, heidän vanhempiensa,

asuntoloiden omaohjaajien ja päivätoiminnan työntekijöiden mielipiteet esille

tuovaan työhön on motivoinut ponnistelemaan työn loppuun saattamiseksi.

Yhteistyö eri tahojen kanssa opinnäytetyöprosessin aikana sujui hyvin. Asia-

kastyön kentältä saatiin muun muassa arvokkaita tietoja tutkimuksen kohtee-

na olleiden asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Kaikki tutkimukseen mukaan

pyydetyt tahot antoivat oman tärkeän panoksensa autisminkirjon päivätoimin-

nan laadukkuuden tutkimiseen.

Opinnäytetyön tulokset esitettiin muodossa, jossa ne olisivat mahdollisimman

helposti hyödynnettävissä ja yleistettävissä päivätoimintayksiköiden käyttöön.

Opinnäytetyön tulokset muodostuivat hyvin myönteisiksi. Kehittämistä vaativia

asioita nousi esiin varsin niukasti. Saaduista tuloksista ja vastaajaryhmien

kommenteista voidaan päätellä, että autisminkirjon henkilöihin profiloituneille

päivätoimintayksiköille on tarvetta.

Myönteiset tutkimustulokset kertovat tutkimuksen kohteena olleen päivätoi-

mintapaikan tarjoaman päivätoiminnan hyvästä laadusta. Tietyissä rajoissa

tulosten yleistäminen on sallittavaa, koska tutkimusaineistoa kerättiin niin suu-

relta joukolta eri toimijatahoja. Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki kyseisen

päivätoimintapaikan toimijat, joten tutkimus on kattava tapaustutkimuksena.

On kuitenkin muistettava, että opinnäytetyössä esitellyt autisminkirjon päivä-

toiminnan laatusuositukset ovat muodostuneet yhden päivätoimintapaikan

asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä kokemuksista, mielipiteistä ja ammatillisista

näkemyksistä.
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Opinnäytetyön tutkimusosio on toteutettu huolella. Haastattelu- ja kyselylo-

makkeiden luomiseen ja paranteluun käytettiin paljon aikaa. Opinnäytetyön

ohjaava opettaja Vesa Kuhanen ja työelämän puolelta saatu ohjaaja Marika

Mäkinen antoivat rakentavaa palautetta lomakkeista. Työssä haluttiin saada

esille erityisesti päivätoiminnan käyttäjien mielipiteet ja toiveet. Valitut tutki-

musmenetelmät toimivat hyvin. Käytettyjen tutkimusmenetelmien avulla saa-

tiin kattava ja riittävä tutkimusaineisto työstettäväksi. Tutkimusaineiston analy-

sointi toteutettiin tarkasti ja valitut analysointimenetelmät osoittautuivat hyviksi.

Huolellinen pohjatyö kantoi hedelmää, ja onnistunein osa-alue opinnäytetyös-

sä onkin nimenomaan tutkimuksen toteutus ja sen raportointi. Kirjoitusproses-

si on kokonaisuudessaan onnistunut ja teksti voimavarakeskeistä.

Jos tutkimus toteutettaisiin uudestaan, joitakin kyselylomakkeissa olleista ky-

symyksistä jätettäisiin pois. Kysymykset eivät olleet tutkimuksen kannalta re-

levantteja, esimerkiksi kysymys asiakkaan iästä. Opinnäytetyöprosessin aika-

na huomattiin lisäksi, että joiltakin vastaajaryhmiltä kysyttiin asioita, joita ei

kuitenkaan kysytty kaikilta vastaajaryhmiltä. Kyseisiä tuloksia ei täten voitu

hyödyntää opinnäytetyössä.

Aikaisempia tutkimuksia aiheesta ei ole, joten opinnäytetyön tuloksia ei voi

verrata aikaisempiin tutkimuksiin. Koska tutkimuksen kohteena oli vain yksi

päivätoimintapaikka, tutkimus voisi saada lisää luotettavuutta, mikäli tutkimus

toteutettaisiin esimerkiksi useampaan päivätoimintapaikkaan ja verrattaisiin

tuloksia keskenään. Päivätoiminnan laadukkuutta käsittelevän tutkimuksen

toteuttaminen useammalle päivätoimintapaikalle olisi hyvä jatkotutkimusaihe.

Laajemmasta tutkimuksesta voisi tehdä vahvempia yleistyksiä autisminkirjon

päivätoiminnan laatusuosituksista.
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Liite 1. Kyselylomakkeiden saatekirje

Hei! Saatekirje 30.3.2007 Jyväskylässä

Olemme kaksi erityiskasvatuksen ja vammaistyön sosionomiopiskelijaa Jy-

väskylän sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulusta. Teemme parhaillaan

opinnäytetyötä, jonka aiheena on autisminkirjon päivätoiminnan laadukkuus.

Työelämän yhteistyökumppanimme on päivätoiminta Poutapilvi. Esitämme

valmiin opinnäytetyön Poutapilven tiloissa halukkaille syksyn 2007 aikana,

johon saatte erillisen kutsun lähempänä.

Opinnäytetyötämme varten haastattelemme Poutapilven työntekijöitä, Pouta-

pilven asiakkaiden asuntoloiden henkilökuntaa, huoltajia sekä Poutapilven

asiakkaita. Kaikki haastattelut ja niiden tulokset käsitellään ehdottoman ano-

nyymisti ja luottamuksellisesti. Opinnäytetyöstämme ei tule käymään ilmi ke-

nenkään Teidän tai minkään yhteistyötahon nimeä tai sijaintia. Poutapilvi hoi-

taa kyselyiden postituksen, joten Teidän osoitetietonne pysyvät salassa myös

meiltä tekijöiltä. Täytetyt lomakkeet palautuvat suoraan meille opinnäytetyön

tekijöille. Opinnäytetyöstä ei tule käymään ilmi myöskään sitä, että tutkimus on

tehty yhteistyössä Poutapilven kanssa tai että kyseessä on ----------- sijaitseva

päivätoimintapaikka.

Ohessa on kyselylomake, jonka pyydämme Teitä täyttämään huolella. Vaikka

osa kysymyksistä on kohdistettu selkeästi päivätoiminta Poutapilveä koske-

viksi, toivomme että pohditte kysymyksiä myös yleisesti autisminkirjon päivä-

toimintaa ajatellen.

Olisi todella tärkeää, että saisimme kaikki lähettämämme kyselylomakkeet

täytettyinä palautumaan määräaikaan mennessä, jotta saisimme mahdolli-

simman kattavan aineiston käsiteltäväksemme.
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Kyselylomakkeiden mukana on palautusta varten kirjekuori postimerkillä va-

rustettuna. Toivomme, että palautatte kyselylomakkeet perjantaihin
13.4.2007 mennessä.

Suuri kiitos jo etukäteen!

Ystävällisin yhteistyöterveisin,

Soile Argillander Mirva Laitinen

(Yhteystiedot)
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Liite 2. Lupakysely asiakkaiden huoltajille

Lupakysely 19.3.2007 Jyväskylä

Hei!

Olemme kaksi erityiskasvatuksen ja vammaistyön sosionomiopiskelijaa Jy-

väskylän sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulusta. Olemme aloittamas-

sa opinnäytetyömme tekoa, jonka aiheena on autisminkirjon päivätoiminnan

laadukkuus. Työelämän yhteistyökumppanimme on Poutapilvi.

Opinnäytetyötämme varten haastattelemme Poutapilven työntekijöitä, sosiaali-

toimen henkilökuntaa, Poutapilven asiakkaiden asuntoloiden henkilökuntaa, ja

suostumuksellanne Teitä huoltajia sekä Poutapilven asiakkaita. Kaikki haas-

tattelut ja niiden tulokset käsitellään ehdottoman anonyymisti. Opinnäytetyös-

tämme ei tule käymään ilmi kenenkään Teidän tai minkään yhteistyötahon

nimeä tai sijaintia. Poutapilvi hoitaa kyselyiden postituksen, joten Teidän osoi-

tetietonne pysyvät salassa myös meiltä tekijöiltä.

Olisi todella tärkeää, että saisimme yhteistyöhön mukaan Teitä huoltajia ja

Poutapilven asiakkaita, koska siten saisimme mahdollisimman kattavan ai-

neiston käsiteltäväksemme.

Lupakyselyn mukana on palautusta varten kirjekuori postimerkillä varustettu-

na. Toivomme, että palautatte lupakyselyt torstaihin 22.3.2007 mennessä!

Kiitos jo etukäteen!
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Ystävällisin yhteistyöterveisin,

Soile Argillander  Mirva Laitinen

(Yhteystiedot)

Lupakyselyn palautusosa

PALAUTUS TO 22.3.2007 MENNESSÄ!

Poutapilven asiakas__________________________________(nimi)

 saa osallistua

 ei saa osallistua

haastatteluun opinnäytetyötä varten. Opinnäytetyön aiheena on au-

tismikirjon päivätoiminnan laadukkuus ja sen tekijöinä ovat Jyväsky-

län ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan sosionomiopiskelijat

Soile Argillander ja Mirva Laitinen.

__________________________________________________

Paikka ja aika
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__________________________________________________

Allekirjoitus

__________________________________________________

Nimen selvennys
Liite 3. Päivätoimintapaikan asiakkaiden huoltajien ja heidän ryhmäko-
tiensa omaohjaajien kyselylomake

TAUSTATIEDOT

1. Kyselyyn vastaa (ympyröi oikea vaihtoehto): huoltaja / asuntolan työntekijä

2. Asuntolan työntekijän taustakoulutus ja työvuodet: ___________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________

3. Poutapilvessä käyvä perheenjäsenenne/asiakkaanne ikä:________

             sukupuoli:____________

4. Kuinka kauan hän on ollut Poutapilven asiakkaana? ______________

Mieti alla olevia kysymyksiä autisminkirjoon kuuluvan henkilön päivän
mielekkyyden ja sujuvuuden kannalta.

FYYSINEN YMPÄRISTÖ

1. Päivätoiminta Poutapilvi sijaitsee keskustassa. Kuinka tärkeää keskei-

nen sijainti on autisminkirjon päivätoiminnan kannalta?

      1 erittäin tärkeää        2 melko tärkeää        3 ei kovinkaan tärkeää

Perustelut:

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Päivätoiminta Poutapilven tilat on jäsennetty niin, että jokaiselle toimin-

nalle on oma tilansa. Esimerkiksi rentoutus ja ruokailu tapahtuvat eri ti-

loissa. Onko mielestänne tämän kaltainen fyysisen tilan strukturointi au-

tisminkirjon päivätoiminnassa

      1 erittäin tärkeää        2 melko tärkeää        3 ei kovinkaan tärkeää

Perustelut:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Kuvaile, millainen mielestänne olisi paras mahdollinen autisminkirjon

päivätoiminta fyysisiltä ominaisuuksiltaan (rakennus, tilat, sijainti, es-

teettömyys…)

rakennus:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________

tilat:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________
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sijainti (esim. palvelu- ja harrasteympäristön läheisyys):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

esteettömyys (esim. mahdollisuus liikkua pyörätuolilla, saavuttaa tilat liik-

kumisen apuvälineillä, valaistus ja tilojen väritys on mietitty näkövammai-

sen asiakkaan kannalta):

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

muuta huomioitavaa:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

KOMMUNIKAATIO

1. Miten Poutapilvessä käyvä perheenjäsenenne/asiakkaanne kommuni-

koi? Rastita sopivat vaihtoehdot.

__ puhe

__ PCS-kuvat

__ valokuvat

__ tukiviittomat

__ fasilitointi

__kommunikaattori

__tietokoneavusteinen kommunikaatio

__ eleet ja ilmeet
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__ ääntely

__ muu, mikä: _________________________________________

2. Mitä kommunikaatiomenetelmiä tiedät perheenjäsenelläsi/asiakkaallasi

olevan käytössä Poutapilvessä päivän aikana? Rastita sopivat vaihto-

ehdot.

__ puhe

__ PCS-kuvat

__ valokuvat

__ tukiviittomat

__ fasilitointi

__kommunikaattori

__tietokoneavusteinen kommunikaatio

__ eleet ja ilmeet

__ ääntely

__ muu, mikä: _________________________________________

3. Onko perheenjäsenenne/asiakkaanne kommunikaatiotaidoissa tapah-

tunut muutoksia sinä aikana, kun hän on ollut Poutapilvessä asiakkaa-

na?

      1 taidot ovat kehittyneet

      2 ei ole tapahtunut muutosta

      3 taidot ovat heikentyneet

4. Miten mielestänne Poutapilvessä tuetaan perheenjäsenen-

ne/asiakkaanne kommunikointia?

           1 riittävästi 2 en osaa sanoa 3 ei tarpeeksi
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5. Miten usein tiedonkulku toteutuu kodin/asuntolan ja Poutapilven välillä?

           1 päivittäin 2 viikoittain      3 kuukausittain tai harvemmin

6. Millaista tiedonkulku kodin/asuntolan ja Poutapilven välillä mielestänne

on?

___ riittävää

___ melko riittävää

___ riittämätöntä

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. Kuinka tärkeää tiedonkulku kodin/asuntolan ja Poutapilven välillä mie-

lestänne on?

           1 erittäin tärkeää       2 melko tärkeää  3 ei lainkaan tärkeää

8. Miten tiedonkulku kodin/asuntolan ja Poutapilven välillä tapahtuu?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

9. Miten tiedonkulkua voisi kehittää?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

PÄIVÄTOIMINTA
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1. Poutapilvessä on yhdeksän asiakasta. Onko Poutapilvessä mielestän-

ne sopiva ryhmäkoko?

__ kyllä

__ ei

2. Mikä on mielestänne sopiva ryhmäkoko?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Poutapilvessä on neljä työntekijää päivittäin. Onko Poutapilvessä mie-

lestänne riittävästi henkilökuntaa? Perustelisitteko vastauksenne.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Kuinka tärkeää on henkilökunnan pysyvyys autisminkirjon päivätoimin-

nan laadukkuuden kannalta?

     1 erittäin tärkeää       2 melko tärkeää      3 ei lainkaan tärkeää

Perustelut:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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5. Kuinka tärkeää on päivätoimintaan osallistuvan henkilökunnan ammatil-

linen koulutus ja ajantasaisuus autisminkirjon päivätoiminnan laaduk-

kuuden kannalta?

      1 erittäin tärkeää    2 melko tärkeää      3 ei lainkaan tärkeää

Perustelut:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. Mitä toimintoja autisminkirjon päivätoimintaan tulisi mielestänne sisällyt-

tää? Perustelisitteko vastauksenne.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

7. Onko mielestänne tärkeää, että autisminkirjon päivätoiminnan päivä-

struktuuri rakentuu samankaltaisista osista päivittäin (esimerkiksi Pou-
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tapilvessä näitä toistuvia osia ovat aamukokous, lehden luku, tauot)?

Perustelisitteko vastauksenne.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

8. Lopuksi voitte kirjoittaa ajatuksianne aiheeseen liittyen.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Suuri kiitos vaivannäöstänne ja ajastanne!
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Liite 4. Päivätoimintapaikan työntekijöiden ryhmähaastattelun haastatte-
lurunko

TYÖNTEKIJÖIDEN HAASTATTELU

1. Minkälainen työnjako teillä työntekijöillä on Poutapilvessä?

2. Millainen työntekijän koulutustausta, työkokemus ja persoonallisuus

teidän mielestänne sopii autisminkirjon päivätoimintaan sen laaduk-

kuutta ajatellen?

3. Kuinka tärkeää on, että autisminkirjon päivätoimintapaikka sijaitsee

keskeisellä paikalla, lähellä palvelu- ja harrasteympäristöä?

4. Miten TEACCH- ja Lovaas –menetelmiä käytetään Poutapilvessä? Ja

kuinka hyödyllisinä ja tärkeinä pidätte kyseisiä menetelmiä?

5. Miten muuten autismikuntoutus näkyy Poutapilvessä? Kuinka kuntou-

tuksellista työ päivätoiminta Poutapilvessä on?

6. Miten tärkeäksi koette fyysisen strukturoinnin sekä ajan ja toimintojen

strukturoinnin?

7. Kuinka suunnitelmallista päivätoiminta on ja kuinka tärkeää työn ylei-

nen suunnitelmallisuus on? Kuinka usein ja miten suunnitelmia tehdään

ja päivitetään?

8. Periaatteet, jotka ohjaavat toiminnan suunnittelua.



55

9. Mistä lähtökohdista toimintaa suunnitellaan?

10. Kuinka tärkeitä ovat asiakkaiden yksilölliset suunnitelmat ja niiden päi-

vitys? Miten kyseiset suunnitelmat ohjaavat toimintaa?

11.  Kuinka asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja tausta huomioidaan päivätoi-

minnassa?

12. Miten päivätoiminnassa huomioidaan kunkin asiakkaan kiinnostuksen

kohteet ja heille merkitykselliset asiat?

13. Keskusteleeko henkilökunta avoimesti ja rakentavasti työhön liittyvistä

asioista?

14. Haetaanko työyhteisön ongelmiin ratkaisua heti ongelman ilmettyä?

15. Onko Poutapilven henkilökunnalla mahdollista saada työnohjausta?

16. Millainen työilmapiiri Poutapilvessä on? Millä tavoin se vaikuttaa asia-

kastyön laatuun?

17. Miten yhteistyö asiakkaan huoltajien ja/tai asuntolan henkilökunnan ta-

pahtuu?

18. Miten ja kuinka paljon asiakas saa päättää päivän kulusta ja toiminnas-

ta?

19. Mitä päivätoiminnan toimintoja pidätte perusteltuina ja miksi?

20. Kuinka tärkeää on, että tietyt toiminnot toistuvat päivittäin?

21. Kuinka hyvin henkilökunta tiedostaa omat ennakkokäsityksensä siitä,

mihin kukin asiakas pystyy tai mitä hän haluaa?
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22. Kuinka aikuisuus huomioidaan päivätoiminnassa?

23. Onko jotain, mitä haluaisitte päivätoiminnassa muuttaa, ja jos on, niin

mitä ja miten? Sana on vapaa.

Liite 5. Päivätoimintapaikan asiakkaiden haastattelulomake

ASIAKKAIDEN KYSYMYKSET

1. Onko Sinusta mukavaa osallistua Poutapilven päivätoimintaan?

__ Kyllä. Haluatko kertoa, miksi?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

      __ Ei. Haluatko kertoa, miksi ei?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. Mitä mieluisia toimintoja Poutapilvessä on? (kuvalliset vaihtoehdot)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Onko näissä toiminnoissa jotain, mitä haluaisit tehdä enemmän Pouta-

pilvessä?

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Onko näissä toiminnoissa jotain, mitä et halua tehdä?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

      5. Mitä muuta haluaisit Poutapilvessä tehdä?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

       6. Saatko päättää itse, mitä toimintoja teet päivän aikana?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

      7. Onko mukavaa käydä Poutapilven väen kanssa asioimassa?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

     8.  Kuunteleeko Poutapilven henkilökunta Sinua, kun Sinulla on asiaa?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

     9. Auttavatko he Sinua kertomaan asiasi?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

      10. Kohdellaanko Sinua aikuisena ihmisenä Poutapilvessä?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

     11. Onko Poutapilvessä hyvää ruokaa?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

     12. Haluatko osallistua Poutapilvessä ruoanlaittoon ja siivoukseen?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

      13. Kokoa oma päiväjärjestyksesi (annetut monipuoliset vaihtoehdot).

(Henkilön oma päiväjärjestys, ”pakolliset” osiot valmiiksi laitettuina.)
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Liite 6. Sosiaalinen kuvatarina asiakkaiden haastattelua varten
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Liite 7. Kyllä- ja ei-kuvat asiakkaiden haastattelua varten

Liite 8. Aakkostaulu asiakkaiden haastattelua varten
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Liite 9. Vaihtoehtoja toiminnoista asiakkaiden haastattelua varten
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Liite 10. Kysymys 2, asiakkaiden haastattelu

Kysymys 2: Mitä mieluisia toimintoja Poutapilvessä on?

0 1 2 3 4 5 6 7

ulkoilu

kaupunkikävely

askartelu

kirjan lukeminen

uinti

tennis

kirjoittaminen

jumppa

yksilötyö

piirtäminen

tv:n katselu

konsertti

musiikki

liikunta

taidenäyttely

musiikkihieronta

Knill-jumppa

tietokone

rentoutuminen

mielikuvamatka

pizzeria

leipoa

venytellä

aivojumppa

tarinatuokio

kauppa

museo

elokuvateatteri

kädentaidot

tanssiminen

laulaminen

To
im

in
to

Vastaajien lukumäärä (7)
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Liite 11. Asiakkaiden haastattelu, kysymys 3

3. Onko näissä toiminnoissa jotain, mitä et halua tehdä?

0 1 2 3 4 5 6 7

Ulkoilu

Kaupunkikävely

askartelu

kirjan lukeminen

uinti

tennis

kirjoittaminen

jumppa

yksilötyö

piirtäminen

tv:n katselu

konsertti

musiikki

liikunta

taidenäyttely

musiikkihieronta

knill-jumppa

tietokone

rentoutuminen

mielikuvamatka

pizzeria

leipoa

venytellä

aivojumppa

tarinatuokio

kauppa

museo

elokuvateatteri

kädentaidot

tanssiminen

laulaminen
To

im
in

no
t

Vastaajien lukumäärä (7)
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Liite 12. Asiakkaiden haastattelu, kysymys 4

4. Mitä muuta haluaisit Poutapilvessä tehdä?

0 1 2 3 4 5 6 7

kirjastossa käynti

kirkko

retket

hiihto

hieronta

juhlat

puutarhanhoito

soittaa soittimilla

kirjanluku

rumpujensoitto

teatteri

ei muuta

To
im

in
no

t

Vastaajien lukumäärä (7)




