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Autismikirjon henkilön on vaikea luoda ihmissuhteita, koska heidän on muun muassa vaikea ym-
märtää toisen ihmisen tunteita ja omia tunteitaan. Heidän on myös vaikea  lukea ilmeitä ja eleitä 
sekä tulkita niistä tunnetiloja. Nämä tunnetaitojen häiriöt saattavat ilmetä haastavana käyttäy-
tymisenä ja jopa aggressiivisuutena.  

Kehittämistyön tavoitteena oli aloittaa tunnetaitojen ryhmä autismikirjon henkilöille ja saada 

ryhmätoiminta osaksi ryhmäkodin arkea. Tunnetaitojen harjoittelu mahdollisesti helpottaisi 

asukkaiden välisiä sekä asukkaiden ja henkilökunnan välisiä haastavia tilanteita.  Tavoitteena 

oli myös luoda ryhmän toiminnasta sekä käytetyistä harjoitteista helppokäyttöinen manuaali 

ryhmäkodin ohjaajien käyttöön.  

Opinnäytetyön teoriapohjana toimii käsitteet autismikirjon häiriö, sosiaaliset- ja tunnetaidot 

sekä ryhmän ohjaaminen. Sosiaalisia- ja tunnetaitoja käsitellään autismikirjon henkilöiden nä-

kökulmasta, mikä niissä on vaikeaa ja miten niitä voidaan harjoitella. Toimintaterapeuttisena 

viitekehyksenä näissä on Inhimillisen toiminnan malli (Moho), sosiaalisten toimintojen takso-

nomia sekä Social emotional learning - osa-alueet (SEL- osa-alueet). 

Ryhmä kokoontui 10 kertaa sovitusti. Toimintaterapian tulee olla tavoitteellista, joten ryhmän 

tavoitteeksi määriteltiin tunteiden nimeäminen, sanoittaminen ja säätely sekä kontaktin otto 

toiseen ihmiseen sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla. Jokaiselle ryhmäkerralle sekä ryhmäläisille 

määriteltiin lisäksi omat tavoitteet. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi oli käytössä erilaisia tun-

nekortteja sekä monia harjoituksia. Tavoitteiden toteutumista arvioitiin havainnoimalla ja pa-

lautetta keräämällä ja näiden mukaan tavoitteet saavutettiin osittain. Ryhmä koettiin kuitenkin 

mielekkäänä, koska sen toimintaa on jatkettu nyt myöhemmin. 
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It is difficult for a person with autism spectrum disorder to create relationships, because they 
find it difficult to recognize  feelings of another person and even their own. They find it difficult 
to read expressions and gestures and interpret emotions from them. That kind of emotional 
disturbances can occur as challenging behavior and even aggressiveness. 

The objectives of the development work was to start an emotional skills group for the people of 
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they could be practiced. The occupational therapeutic reference framework in these are Model 
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The group met 10 times as agreed. Occupational therapy should be goal-oriented, so the goal 
for the group was to recognize, nominate and regulate emotions and contact with another per-
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own goals. To achieve these goals, different emotional cards and many exercises were used. The 
achievement of the goals was assessed by observing and collecting feedback and the goals were 
partially achieved. However, the group was considered to be meaningful because its activities 
have now been extended. 
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1 JOHDANTO 

Vuosien kokemus kehitysvammatyössä on osoittanut sen, miten tunteiden käsittelemi-

sen ja ilmaisemisen vaikeudet johtavat ristiriitatilanteisiin ja jopa aggressiiviseen käytök-

seen. Tämä saattaa johtaa muun muassa sosiaalisten suhteiden vähenemiseen, vai-

keuksiin toimia ryhmän jäsenenä sekä pelkotiloihin. Ryhmäkodissa, johon tämä opinnäy-

tetyö kohdistuu, kohdataan päivittäin toiminnoissa erilaisia haasteita. Monet haastavat 

tilanteet saattavat johtua esimerkiksi väärin tulkituista sanoista ja ilmeistä, joko asiakkai-

den tai ohjaajien välillä. Tai ne voivat johtua myös siitä, ettei toisiin asiakkaisiin ole tutus-

tuttu, jolloin luontevaa arkista kanssakäymistä ei ole muotoutunut.  

Ryhmäkodin esimiehen kanssa pohdittiin, voisiko ryhmäytymisen tukemisella ja tunne-

taitojen harjoittelulla vähentää haasteita yksikössä. Tarkoituksena oli miettiä, miten hel-

pottaa asiakkaiden ja henkilökunnan välistä vuorovaikutusta sekä tarjota myös keinoja 

henkilökunnalle ristiriitatilanteiden purkamiseen ja ennaltaehkäisyyn.  

Opinnäytetyön tavoitteeksi muodostui ryhmäkodin asiakkaiden tunnetaitojen ryhmä, joka 

toimisi työvälineenä yksikön arjessa. Lisäksi tavoitteena oli koostaa ryhmän toiminnasta 

ja käytetyistä harjoituksista helppokäyttöinen manuaali ryhmäkodin käyttöön. Tästä ma-

nuaalista on esitetty osia liitteessä (liite 1). Kokonaisuudessaan tätä ei voida julkaista, 

koska suurimmassa osassa harjoituksia on käytetty maksullista materiaalia, muun mu-

assa Boardmakeria sekä KAH- kassia (Kognitiivisaffektiivinen harjoittelu). Ryhmätoimin-

nan tavoitteeksi muodostui tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja ilmaiseminen sekä 

kontaktinotto toiseen ihmiseen sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla. Lisäksi tarkoituksena oli 

tarjota positiivisia kokemuksia ryhmätoiminnasta autismikirjon henkilöille, joille jo itse 

ryhmässä toimiminen voi olla suuri haaste.  

Jotta voidaan aloittaa tavoitteellinen ryhmätoiminta autismikirjon henkilöille, pitäisi ym-

märtää käytettyjä käsitteitä tarkemmin. Työn teoreettiseksi pohjaksi valikoitui käsitteet 

autismikirjo, sosiaaliset- ja tunnetaidot sekä toimintaterapiaryhmän ohjaaminen. Yksi au-

tismikirjoon liittyvä piirre on kykenemättömyys tai vaikeudet sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa. Heidän on myös vaikea ymmärtää ja tulkita niin omia kuin toistenkin tunteita 

ja eleitä. Sosiaalisia- ja tunnetaitoja lähestytään työssä juuri autismikirjon henkilön näkö-

kulmasta, mikä niissä on heille vaikeaa ja miten taitoja voitaisiin harjoitella. 
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Sosiaalisia taitoja on lähestytty toimintaterapiassa eri malleissa ja viitekehyksissä. Näistä 

opinnäytetyöhön valikoitui Inhimillisen toiminnan malli ja sosiaalisten taitojen taksono-

mia. Inhimillisen toiminnan mallin viestintä- ja vuorovaikutustaitoja voidaan tarkastella 

esimerkiksi siinä, miten ilmaisemme omia tarpeita sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen 

kautta – tahdon, tottumuksen ja suorituskyvyn vaikuttaessa taustalla. Taksonomian muo-

dostamisen pohjana käytetään tavoitteita, jotka tähtäävät ryhmässä sosiaalisten taitojen 

edistämiseen. Se edistää sosiaalisten taitojen haasteiden tunnistamista ja ennaltaehkäi-

semistä. Taksonomia on laajasti käytetty ja se sopii hyvin toimintaterapiaan. 

Tunnetaitojen toimintaterapauttiseksi pohjaksi valikoitui CASEL- järjestön SEL- osa-alu-

eet (Sosial and Emotional Learning competencies/ SEL- competencies), koska näiden 

kautta ihmiset oppivat ymmärtämään ja hallitsemaan tunteitaan, asettavat ja saavuttavat 

positiivisia tavoitteita, tuntevat ja osoittavat empatiaa muille, luovat ja ylläpitävät positii-

visia suhteita ja tekevät vastuullisia päätöksiä. Näitä sosiaalisia ja emotionaalisia osaa-

misalueita tarvitaan lähes kaikissa toiminnallisen suoriutumisen alueilla.  

Opinnäytetyössä lähestytään autismikirjoa myös oppimisen kannalta. Positiivisen ryh-

mäkokemuksen tarjoamiseen on ymmärrettävä myös autimismikirjon henkilön tapaa op-

pia sekä heidän oppimishaasteita. Ryhmätoiminnassa varsinkin on tärkeää huomioida, 

että struktuuria tarvitaan myös ryhmäläisiä valitessa. On otettava huomioon kenen 

kanssa henkilö voi oppia ja miten hän voi käyttää oppimiaan taitojaan myös muiden hen-

kilöiden kanssa. 

Toimintaterapiaryhmän pohjana käytimme muun muassa Linda Finlayn teoriaa, vaikka 

se onkin vanha, 1990-luvulta. Teoria on tästä huolimatta käyttökelpoinen ja se ohjaa 

hyvin muun muassa ryhmän jäsenten valinnassa, ryhmän kulussa ja tavoitteiden asetta-

misessa. Näissä kaikissa on haasteita, kun pohditaan ryhmätoimintaa autismikirjon hen-

kilöiden ryhmän ohjaajana. 
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2 KEHITTÄMISTYÖ RYHMÄKODILLE 

Sopimuksemme mukaan kyseessä oleva toimeksiantaja haluaa pysyä tässä yhteydessä 

anonyyminä, joten puhumme opinnäytetyössä vain ryhmäkodista.  

Yksikkö tarjoaa ryhmäkotimuotoista asumista kaikenikäiselle kehitysvammaisille ja siellä 

on saatavissa tukea ympärivuorokauden. Asukkaita yksikössä on 15, joista 11 asuu ryh-

mäkodissa ja neljä erillistalossa. Arkisin asukkaat käyvät erilaisissa päivä- ja työtoimin-

noissa, kolmelle järjestetään päiväaikaista kuntouttavaa toimintaa yksikössä. Henkilö-

kunta on erikoistunut kommunikaation tukemiseen sekä haastavan käyttäytymisen en-

naltaehkäisyyn. Ryhmäkodissa käytetään puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä kuten 

tukiviittomia, kuvia, tabletilla olevia kommunikaatiosovelluksia sekä sosiaalisia tarinoita 

kommunikaation tukemiseen. 

Autismikirjon henkilöillä suurimmat ongelmat esiintyvät sosiaalisten- ja vuorovaikutustai-

tojen alueella. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaatiokyvyn poikkeavuudet 

kuuluvatkin yhtenä osa-alueena autismikirjon diagnostiikkaan (Moilanen, Mattila, Lou-

kusa & Kielinen 2012, 1454). Ryhmäkodissa haluttiin kiinnittää huomiota juuri erityisesti 

asukkaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. 

Ryhmäkodissa koetaan, että ohjaajien aikaa vie paljon erilaiset asiakkaiden keskinäiset 

sekä asiakkaiden ja ohjaajien väliset ristiriitatilanteet ja pelot, jotka ovat yleensä saaneet 

alkunsa väärintulkituista sanoista, eleistä, ilmeistä ja käytöksestä. Tästä sai alkunsa aja-

tus sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen ryhmästä. Ryhmätoiminnan teemaksi valittiin 

tunnetaidot, koska puutteelliset tunnetaidot vaikuttavat negatiivisesti henkilön sosiaalisiin 

suhteisiin ja tilanteisiin. Aihetta oli tarpeen rajata myös siksi, että opinnäytetyöstä saatai-

siin tiivis kokonaisuus.  
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3 KEHITTÄMISTYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT 

Kehittämistyön lähtökohtana oli helpottaa ristiriitatilanteiden ymmärtämistä sekä tarjota 

toimintakeinoja kärjistyneiden sosiaalisten- ja vuorovaikutustilanteiden ratkaisuun sekä 

ennaltaehkäisyyn. Ennen sosiaalisten taitojen harjoittelua, pitäisi pystyä tunnistamaan ja 

hahmottamaan omat sekä toisten tuntemukset. Jos omia tunteita ei pysty havaitsemaan 

ja sanoittamaan, on vaikea ymmärtää myös toisten tunteita. Ja kun henkilö osaa säädellä 

ja hallita omia tunnetilojaan, hän kykenee paremmin osallistumaan sosiaalisiin tilanteisiin 

ja pärjää paremmin erilaisten ihmisten parissa. Tunnetaitoja harjoittelemalla on myös  

paremmat mahdollisuudet luoda myöhemmin sosiaalisia suhteita ja parantaa myös 

omaa itsetuntemustaan. Näin ollen tunnetaidot tähtäävät myös elämänlaadun paranta-

miseen. Näihin perustuen tavoitteena oli aloittaa tunnetaitojen ryhmä autismikirjon hen-

kilöille ja juurruttaa ryhmätoiminta osaksi ryhmäkodin toimintaa. 

Tavoitteena oli lisäksi koostaa ryhmän toiminnasta manuaali sekä käytetyistä materiaa-

leista materiaalipakki ryhmäkodin ohjaajien käyttöön. Ryhmän tarkoituksena oli myös 

helpottaa tämän manuaalin käyttöönottoa. Ryhmän edetessä manuaali tehtiin tutuksi niin 

ohjaajille kuin asukkaillekin.  
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4 AUTISMIKIRJO 

Autismilla tarkoitetaan lapsen neurologiseen kehitykseen perustuvaa oireyhtymää. Se 

käsittää erilaisia käyttäytymisen haasteita ja se arvioidaankin juuri käyttäytymisen perus-

teella. Autismikirjoon kuuluu useita oireyhtymiä, joissa älyllinen ja toiminnallinen taso 

saattavat vaihdella huomattavasti. Autismikirjon henkilö voi olla vaikeasti kehitysvam-

mainen ja täten tarvita tukea suoriutuakseen arjen toiminnoista. Tai hän voi olla älyllisesti 

lahjakas, mutta tarvita silti tukea muun muassa arjessa ja sosiaalisissa suhteissa. Yhdis-

tävinä oireina heillä ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteet, ou-

dot käyttäytymismuodot sekä aistimusten erilaisuus. (Kerola, Kujanpää &Timonen  2009, 

23; Partanen 2010, 24-25.)  

Autismiin liittyvä laaja-alainen toimintakyvyn häiriö tulee esille arjen toiminnoissa, oppi-

misessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Lisäksi voi esiintyä myös tunne-elämän 

häiriöitä sekä haastavaa käyttäytymistä, kuten aggressiivisuutta ja raivokohtauksia. 

(Koskentausta ym. 2013.) Autismiin kuuluvat käyttäytymispiirteet aiheuttavat haasteita 

lapsen ja hänen ympäristönsä väliseen vuorovaikutukseen. Haasteet vaikuttavat myös 

lapsen oppimiseen ja kehitykseen. (Kerola ym. 2009, 23.) 

Kognitiivista kehitystä autismissa voidaan tarkastella kolmen teorian avulla. Mielen teoria 

(Theory of Mind) käsittää sen, miten autistisen ihmisen on hankala ymmärtää, mitä toi-

nen henkilö kokee, ajattelee ja tuntee. Koherenssiteorian mukaan autistinen henkilö ha-

vaitsee ympäristöstään yksityiskohtia, mutta ei pysty muodostamaan niistä kokonaisku-

vaa havainnoissaan ja ajatuksissaan. Eksekutiivinen teoria taas käsittää sen, miksi au-

tistisen ihmisen on vaikea ohjata omaa toimintaansa. Oppimisen johdosta nämä ongel-

mat kehittyvät autistisiksi käyttäytymismuodoiksi. Tämän takia oppiminen on autismikun-

toutuksen perusta. (Kerola ym. 2009, 23-24.) 

Kaikkien autismikirjoon kuuluvien henkilöiden käyttäytymisessä on kolme keskeistä poik-

keavaa aluetta: 

1. Sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet 

2. Puutteellinen kommunikaatiokyky (kielellinen ja ei-kielellinen) 

3. Rajoittunut sisäinen mielikuvitusmaailma, joka korvattu toistavalla toiminnalla tai 

erikoisilla mielenkiinnon kohteilla 
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Näitä kolmea aluetta kutsutaan autistiseksi triadiksi ja se ilmenee eri tavalla eri henki-

löillä. Diagnostiikka perustuu näihin näkyviin vaikeuksiin. Näiden näkyvien vaikeuksien 

lisäksi on neurokognitiivisia erityisvaikeuksia, jotka voidaan karkeasti jaotella sentraali-

sen koherenssin, sosiaalisen kognition ja toiminnanohjauksen vaikeuksiin. Lisäksi erit-

täin suurella osalla on aistitoimintojen poikkeavuuksia. (Partanen 2010, 27-28.) 

Haasteet sosiaalisessa kehityksessä tulevat esille muun muassa siten, että lapsi suh-

tautuu ihmisiin kuten esineisiin. Jotkut autistit vaikuttavat välinpitämättömiltä tai kylmiltä 

toisia ihmisiä kohtaan. Autistiset käyttäytymispiirteet saattavat häiritä normaalia vuoro-

vaikutusta. Toistuva stereotyyppinen käyttäytyminen voi viitata siihen, että henkilö yrittää 

luoda itselleen turvallisen olotilan sekä pyrkiä hallitsemaan uuden tilanteen tuomaa epä-

varmuuden tunnetta. Tämä voi johtua myös poikkeavasta aistien kokemuksesta. Usein 

haastava käyttäytyminen johtuu puutteellisista kommunikaatiotaidoista. (Kerola ym. 

2009, 25-26.) 

Puheen kehitys autistisella henkilöllä on yleensä viivästynyt ja tämän takia monesti ryh-

dytään tutkimaan, mistä viivästyminen johtuu. Puhe sisältää usein ulkoa opeteltuja il-

mauksia sekä fraaseja. Ilmeiden ja eleiden ymmärtämisessä esiintyy suuria puutteita. 

Käsitteellisten asioiden ymmärtäminen on autistisille henkilöille useimmiten haastavaa. 

Heidän on vaikea tarkastella asioita eri näkökulmista, eivätkä he huomaa pieniä yhtäläi-

syyksiä tai eroja asioiden välillä. Tämä johtaa ongelmiin kokonaisuuksien ja asiayhteyk-

sien hahmottamisessa.  (Kerola ym. 2009, 25.) 

4.1 Autismikirjon alaluokat 

Autismikirjo kuuluu laaja-alaisiin kehityksen häiriöihin ja sen alaluokat ovat lapsuusiän 

autismi, tarkemmin määrittelemätön autismi, Rettin syndrooma, muu lapsuuden disin-

tegratiivinen häiriö sekä Aspergerin oireyhtymä (Alho-Näveri ym. 2011, 9). Näistä taval-

lisimmat ovat lapsuusiän autismi ja Aspergerin oireyhtymä, jotka esitellään myöhemmin 

tarkemmin tässä työssä. Autismiin ei tunneta parantavaa hoitoa, mutta ydinoireiden lie-

ventäminen ja haastavan käyttäytymisen vähentäminen on mahdollista. (Koskentausta, 

Sauna-Aho & Varkila-Saukkola  2013.) 

Autismiin liittyvässä diagnostisoinnissa on tapahtumassa tämän hetkisen tiedon mukaan 

muutos vuonna 2022, kun erilliset diagnoosit poistuvat ja tilalle tulee yksi diagnoosi ”au-

tismin kirjon häiriö”. Tämä tapahtuu, kun ICD-11 – luokitus korvaa nykyisen ICD-10 
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tautiluokituksen. Muutoksen yhteydessä Rettin oireyhtymä siirtyy muiden samankaltais-

ten diagnoosien yhteyteen. (Autismi- ja Aspergerliitto 2018a). 

4.1.1 Lapsuusiän autismi (F84.0) 

Lapsuusiän autismi johtuu keskushermoston neurobiologisesta kehityshäiriöstä ja sen 

oireet ilmenevät useimmiten kolmanteen ikävuoteen mennessä. Heikentynyt kyky olla 

kontaktissa toisiin ihmisiin, kaavamainen käytös ja voimakas kiinnostus tiettyihin asioihin 

ovat tyypillisiä autismin piirteitä. Kaikilla autisteilla ilmenee vaikeuksia: 

• sosiaalisessa kommunikaatiossa 

• sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

• sosiaalisessa mielikuvituksessa. 

(Autismi- ja Aspergerliitto 2018b.) 

Epäily autismista herää monesti siinä vaiheessa, kun lapsen puhe ei edisty tai jo opitut 

sanat jäävät käytöstä. Tämä tapahtuu n. 1,5-2 vuoden iässä, eli samaan aikaan, kun 

lapsen tulisi opetella vuorovaikutustaitoja. Autismikirjon lapsilla aistien välittämä tieto ja 

sen tulkinta poikkeavat normaalista: lapsi ei välttämättä reagoi sanallisiin kontaktiyrityk-

siin eikä esimerkiksi omaan nimeensä. Katsekontakti on myös puutteellinen, eikä hän 

käytä normaalilla tavalla ilmeitä tai eleitä ilmaistessaan itseään. Autistinen lapsi ei pyydä 

apua toisilta, vaan toimii itsenäisesti tai käyttää muita ihmisiä välineenä tahtoessaan jo-

tain. (Vanhala 2014, 83-84.) 

Autistisen lapsen vuorovaikutus fyysisen elinympäristön kanssa on heikkoa. Heidän on 

vaikea olla yhteydessä toisiin ihmisiin, lukuun ottamatta yhtä tai kahta läheistä ihmistä. 

Usein vaikuttaa siltä, että lapsi on omissa maailmoissaan, eikä halua toisten tunkeutuvan 

siihen. Jos lapsi oppii puhumaan, puhe on usein rajoittunutta: sanat voivat olla oikeita ja 

artikulaatio kunnossa, mutta puhe voi kuulostaa monotoniselta ja lapsi voi toistella sa-

moja asioita. Autistinen lapsi ei lisäksi näytä tunteitaan samalla tavalla kuin toiset lapset. 

Hän voi ilmaista tunteitaan niukasti tai joutua vahvasti tunteiden valtaan, saada raivo-

kohtauksia, olla äärimmäisen aggressiivinen ja elää tunnetilan ääripäästä toiseen. 

(Ayres 2018, 207.) 

Autistisen lapsen omaehtoisuus ja motorinen levottomuus voivat olla niin vahvoja, että 

varsinaiset autistiset piirteet jäävät huomaamatta. Rutiineista kiinni pitäminen on jo 
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varhaisessa vaiheessa voimakasta ja siirtymätilanteet haastavia. Voimakas kiinnostus 

esim. lelujen pintoihin saattaa tulla esille. Varpailla kävely sekä lihashypotonia ovat var-

sin yleisiä. Autistinen lapsi saattaa jo varhaisessa vaiheessa myös olla varsin valikoiva 

ruoan suhteen. (Vanhala 2014, 84.) 

4.1.2 Aspergerin oireyhtymä ( F84.5) 

Aspergerin oireyhtymä on autismin kanssa samankaltainen tila. Oireyhtymässä henki-

löllä on vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kielellisessä ja ei-kielellisessä 

kommunikaatiossa. Lisäksi hänellä on toistuvia mielenkiinnonkohteita ja toimintoja. Se 

on laaja-alainen kehityksen häiriö, mutta joillakin alueilla asperger-henkilö voi olla hyvin-

kin älykäs. Hän voi hyvinkin selviytyä monissa toiminnoissa itsenäisesti, mutta taas jois-

sakin asioissa tarvita paljon tukea, etenkin silloin, jos henkilöllä on liitännäisiä diagnoo-

seja. (Autismi- ja Aspergerliitto 2018b; Kerola ym. 2009, 180.) 

Aspergerin oireyhtymässä henkilöllä ei niinkään ole ongelmia itse kielen tuottamisessa, 

mutta kielen prosessoinnissa voi esiintyä vaikeuksia. Esimerkiksi  henkilö voi tulkita pu-

huttua tai kirjoitettua kieltä kirjaimellisesti. Usein Asperger-henkilö kokee sosiaalisissa 

tilanteissa tulevansa väärinymmärretyksi. Hän kokee, että muut ärsyttävät häntä, vaikka 

hänessä itsessään voi olla syy siihen, ettei yhteistoiminta onnistu.  Heidän on myös vai-

kea ymmärtää toisten ihmisten tunteita ja ilmaista omia tunteita. Tämä voi ilmetä vai-

keuksina luoda ystävyyssuhteita. Asperger-henkilöllä voi olla myös vaikeuksia mieltää 

tilanteita oman kokemuspiirinsä ulkopuolelle, ja tämä vaikeuttaa esimerkiksi uusiin tilan-

teisiin sopeutumista. (Autismi- ja Aspergerliitto 2018b; Kerola ym. 2009, 180.) 

Omiin harrastuksiin Asperger- henkilö uppoutuu intensiivisesti, kunnes mielenkiinnon-

kohde vaihtuu ja uusi uppoutuminen alkaa. Harrastuksiin paneutuminen ohjaa myös As-

perger- henkilöä pois sosiaalisista tilanteista, eikä arkipäiväisten askareiden harjoittelu 

motivoi riittävästi. Tämä voi olla muille hämmentävää, koska hänellä on taitoja joillain 

erityisalueella, mutta perusasioiden oppiminen ei onnistu ja jokaista arkirutiinia on tois-

tettava ja ohjattava useita kertoja. (Kerola ym. 2009, 180-181.) 

Asperger -henkilö voi olla yli- tai aliherkkä aisteille. Esimerkiksi erilaiset ympäristön taus-

taäänet voivat olla kovia ja häiritseviä ja tämä voi aiheuttaa ahdistuneisuutta tai tuntua 

jopa fyysisenä kipuna. Asperger- henkilö haluaa monesti pitää kiinni omista rutiineistaan 

sekä ennakoida asioita ja tapahtumia. Säännöt ja sopimukset ovat tärkeitä, ja niistä on 
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pidettävä kiinni sovitusti. Muutokset ovat ikäviä, mutta niihin on helpompi asennoitua, 

kun niitä osaa ennakoida. (Autismi- ja Aspergerliitto 2018b.) 

4.2 Kommunikoinnin haasteet 

Autismikirjon henkilölle kielen ymmärtäminen on usein konkreettista ja kieli näyttää ra-

kentuvan näköaistin varaan. Tämän takia kommunikoinnin mahdollisuuteen visuaalisin 

keinoin tulisi paneutua ajoissa. Ilman keinoja kommunikoida autistinen henkilö jää vuo-

rovaikutuksen ulkopuolelle, mistä saattaa seurata ei- toivottuja ja erikoisia käyttäytymis-

muotoja. (Kerola ym. 2009, 59.) 

Autistisen lapsen kielen kehitys on poikkeavaa ja se perustuu ensisijaisesti näköaistiin 

eli visuaalisuuteen. Autismille tyypillistä on poikkeava kehitys auditiivisessa vastaanotto-

kyvyssä ja tästä johtuu se, että hänen on vaikea erottaa äänteitä. Lapsi keskittyy ennem-

min visuaalisiin viesteihin ja jättää täten auditiivisen vähemmälle. Näin ollen puhe jää 

ymmärtämättä, koska auditiivinen kieli jää kehittymättä. Lapsi ei osaa ilmaista itseään 

ymmärrettävästi, joten hän käyttää kommunikointiinsa toisia tapoja, kuten esimerkiksi 

huutamista, kädestä kiskomista, tavaroiden heittelyä, karkaamista ja hyllyille kiipeämistä. 

(Kerola ym. 2009, 60.) 

Käytännöllisesti katsoen kaikki lapset, joilla on tyypillinen autismi, ovat puheen- ja kie-

lenkehityksessä myöhässä. Heillä, joille kehittyy puhekieli, on siinä myös suuria poik-

keavuuksia. Lapsella saattaa olla pitkiäkin aikoja, jolloin puhe on käsittämätöntä. Lapsi 

saattaa välttää persoonapronominien käyttöä tai vaihtaa niitä. Hänen puheensa on jan-

kuttavaa, eikä hän pysty keskustelemaan muiden ihmisten kanssa. (Gillberg 1999, 21-

22.) 

Monet autistiset lapset saattavat oppia noudattamaan puheella annettuja ohjeita tietyssä 

tilanteessa, mutta eivät osaa siirtää samaa ohjeistusta toiseen tilanteeseen. Jotkut taas 

oppivat helposti asioita ulkoa ja voivat näin ollen toistaa keskusteluja sanatarkasti. Hei-

dän on kuitenkin myös vaikea käsittää, että puheen painotuksen muuttuminen voi muut-

taa merkityksen. Jotkut ymmärtävät kirjoitettua kieltä paremmin kuin puhuttua. Autistiset 

lapset voivat hyvinkin tarkasti kertoa todellisesta kokemuksestaan, mutta heiltä voi puut-

tua kyky vastata samaa tapahtumaa koskeviin kysymyksiin. (Gillberg 1999, 22-23.) 

Autistisen henkilön on vaikea käyttää kieltä tunneilmaisuunsa. Tämä näkyy myös käyt-

täytymisen pulmina. Kun ei osaa kielellisesti kertoa, miltä tuntuu, turvautuu muihin 
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keinoihin ilmaista itseään. Autismikirjon henkilöllä on myös puutteita ei-kielellisessä il-

maisussa, eli ilmeiden ja eleiden ymmärtämisessä ja käytössä. Ilmaisussaan hän saat-

taa käyttää toista henkilöä välineenä saadakseen haluamansa. (Kerola ym. 2009, 60- 

61, 132.) 

Autismikirjon henkilön kielenkäytössä tyypillistä ovat toistavat kysymykset ja kaikupuhe. 

Koska kielen ongelmat ovat suuria, ne vaikuttavat vahvasti hänen kokonaiskehityk-

seensä, oppimiseen ja käyttäytymiseen. Henkilön on vaikea ymmärtää, mihin puhekieltä 

käytetään ja siksi hän ei näe tarvetta kommunikoida. Hän voi myös ajatella, että muut 

tietävät saman kuin hän, eikä tällöin ole tarvetta jakaa asioita muiden kanssa. Puhutun 

kielen ymmärtäminen on monilla autismikirjon henkilöillä lisäksi tilannesidonnaista ja 

konkreettista. (Kerola ym. 2009, 61.) 

Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen (ACC-keinojen) on todettu olevan 

myös käyttökelpoisia puhuvien ihmisten kanssa viestitellessä, esimerkiksi vuorovaiku-

tustilanteiden onnistumisen, muistin, ymmärtämisen, oman toiminnan ohjauksen ja kes-

kustelun tukena. Erityisesti kuvallista materiaalia voidaan käyttää autismikirjon henkilöi-

den kanssa varsin monipuolisesti. Kaikissa kommunikointimenetelmissä on periaatteena 

monipuolinen ja toimiva kommunikointi. Henkilön pitäisi pystyä kommunikoimaan moni-

puolisesti, joten kommunikaatiomenetelmän ei tulisi kohdistus pelkästään perustarpei-

siin. (Ikonen ym. 2015, 11-15.) Viittomakieli saattaa taas olla vaikeammin ymmärrettävä 

kuin kirjoitettu tai puhuttu kieli (Gillbert 1999, 23). 
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5 AUTISMIKUNTOUTUS 

Autismikuntoutusta tarvitaan, jos henkilöllä on diagnosoitu jokin autismikirjon häiriö, tai 

hän on aikaisemmin saanut kuntoutusta, joka on perustunut autismikuntoutukseen. Li-

säksi siitä voi olla hyötyä, jos henkilöllä on vuorovaikutuksen ja sosiaalisen käyttäytymi-

sen säätelyn ongelmia tai haasteita oman toiminnan ohjauksessa. Autismikuntoutuksen 

tavoitteena on muun muassa hyvä arki sekä kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tuke-

minen. (Ikonen, Karjala, Kortelainen, Mäkelä, Nevalainen, Oksala, Ruusuvuori, Ropo-

nen, Salmi & Suvanto 2015, 6.) 

Autismikirjon henkilöistä on löydettävissä yhtenäisiä piirteitä, mutta kuntoutuksen kan-

nalta on kuitenkin tärkeää tunnistaa asiakasryhmän heterogeenisuus. Erityisvaikeudet 

ovat jokaisella yksilöllisiä ja niiden erilaisia yhdistelmiä on paljon. Ei siis ole olemassa 

prototyyppiä autismikirjon henkilöstä. Jotta kuntoutus olisi tehokasta, on sen perustut-

tava yksilöllisiin tarpeisiin ja kuntoutuspotentiaaliin. (Partanen 2010, 49.)  

Autismikuntoutuksen tulee olla selkeää, suunniteltua ja struktuuriin painottuvaa ohjausta. 

Sen tulisi luoda turvallisuutta arkeen esimerkiksi ennustettavuuden avulla. Autismikun-

toutuksen tavoitteena on henkilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Kun-

toutuksessa huomioitavia toimintakykyä parantavia alueita ovat muun muassa kommu-

nikointitavan löytäminen ja sen vahvistaminen, strukturoitu ympäristö, toiminnan ohjauk-

sen vahvistaminen, arkielämässä tarvittavien taitojen harjoitteleminen sekä sosiaalisten 

tilanteiden ja vuorovaikutuksen harjoittelu.  (Ikonen ym. 2015, 6.) 

Autismikuntoutuksen ehkä merkityksellisin tekijä on sen integroiminen ulkopuoliseen 

maailmaan. Autistisella henkilöllä on erilaisen ajattelunsa ja neurokognitiivisten erityis-

vaikeuksien takia haasteita yleistää oppimaansa terapiatilanteen ulkopuolelle. Toiminta-

terapiassa voidaan käyttää myös integroivaa otetta: käsiteltävä asia liitetään henkilön 

omaan elämään ja arkeen sekä tuodaan esille asian merkitys juuri hänelle. (Partanen 

2010, 50.) 

Kuntoutuksen on perustuttava yksilöllisesti tehtyyn suunnitelmaan, jotta toimintakyvyn 

lisääntymistä tapahtuisi. Jäsentymättömät tavoitteet johtavat jäsentymättömään toimin-

taan. Tavoitteet on myös sidottava konkreettisiin taitoihin, jotka edistävät henkilön itse-

näistä toimintakykyä. Tähän voidaan vaikuttaa muokkaamalla ympäristöä harjoittele-

malla terapiassa toimimaan erilaisissa tilanteissa itsenäisemmin. Konkreettiset taidot 
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eivät välttämättä tarkoita vain jonkin tietyn asian tekemistä, myös tunteiden säätelyn op-

piminen on taito. (Partanen 2010, 50-51.) 

Jotta kuntoutuksessa päästäisiin eteenpäin, henkilön täytyy ymmärtää opeteltavan tai-

don tai sen osan merkitys. Ilman ymmärrystä ei synny motivaatiota tehtävän tekemiseen. 

Tavoitteita asetettaessa on tärkeä miettiä, kenen tavoite se on: työntekijöiden, omaisten 

vai henkilön oma tavoite. Tavoitteet eivät myöskään saa olla ylivoimaisia tai erittäin vas-

tenmielisiä, vaan niiden pitää olla mahdollisia saavuttaa ja henkilölle mieleisiä. Taitoja 

opitaan yksi kerrallaan. Yksi opeteltu taito mahdollistaa toisen oppimisen. Toimintakykyä 

kartutetaan taito kerrallaan. Oppiminen on aikaa vievää ja se vaatii harjoittelua, ja tämä 

on myös tärkeä pitää mielessä kuntoutuksen tavoitteiden suunnittelussa. (Partanen 

2010, 51.) 

5.1 Uusien tapojen oppiminen 

Autistisella henkilöllä on erilainen tapa hahmottaa maailmaa, joten hänellä on myös eri-

lainen tapa oppia asioita. Monesti oppiminen tapahtuu visuaalisesti eli näön kautta. Lah-

jakkuus voi olla myös jakautunut epätasaisesti, henkilö voi olla lahjakas toisessa asiassa 

ja toiset asiat ovat taas hänelle vaikeita. (Autismi- ja Aspergerliitto 2017.) Autismikirjon 

häiriöinen henkilö voi ymmärtää myös tehtäviä väärin. Hänellä voi olla vaikeuksia tark-

kaavaisuuden siirtämisessä tehtävästä toiseen sekä muutoksiin sopeutumisessa. Tutki-

musten mukaan sosiaalisten taitojen puute on yhteydessä alisuoriutumiseen muun mu-

assa koulussa ja tällä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia myöhempiin elämänvaiheisiin. 

(Kirjonen, Tuulio- Henriksson & Autti- Rämö 2014.) 

Autismikirjon henkilöä ohjatessa tulee löytää yksilöllisiä palkkioita ja mielekästä teke-

mistä. Hänen kanssaan tulee tehdä sopimuksia esimerkiksi kuvastruktuurien avulla, jotta 

hän voi kokea onnistuvansa ja saada mielihyvää. Positiivisella, johdonmukaisella vah-

vistamisella saadaan aikaan myönteisempiä tuloksia kuin jatkuvalla kieltämisellä. Palkit-

semisen ei ole tarkoitus jäädä pysyväksi, eikä autismikirjon henkilö totu vaatimaan palk-

kiota. Tekeminen itsessään on palkitsevaa, jos se on tarpeeksi mielekästä ja henkilöllä 

on selkeä käsitys siitä. (Kerola ym. 2009, 158-159.) 

Myönteisen vahvistamisen ja palkitsemisen tarkoitus on vahvistaa toivottua käyttäyty-

mistä, ohjata autismikirjon henkilöä huomaamaan, että hän toimii oikein, ja lisätä moti-

vaatiota tehtävää kohtaan. Myönteistä vahvistamista on myös se, että palkitaan ei-
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toivotulla tavalla käyttäytymisen puuttumisesta. Tämän tehokkuus perustuu siihen, että 

palkitaan hyvästä käytöksestä, eikä käytetä energiaa huonosta käyttäytymisestä rankai-

semiseen. Myös se, että jättää ei-toivotun käyttäytymisen huomiotta, on tehokas tapa. 

Positiivinen vahvistaminen on myönteinen ja tuloksia tuova keino autistisen henkilön 

kanssa. Rankaiseminen taas teettää töitä, aiheuttaa kielteisten kohtaamisten kierteen ja 

on teholtaan lyhytkestoinen. Myönteisen vahvistamisen teho on siinä, että se vahvistaa 

ja lisää toivottua käytöstä. (Kerola ym. 2009, 159-160.) 

Autistisen henkilön taitojen oppiminen on nopeutunut, kun strukturoitu opettaminen on 

aloitettu (Raudasoja 2006, 33). Strukturoitu opetus tarkoittaa rakenteiltaan selkeästi teh-

tyä opetusta, jossa huomioidaan oppijan tuen tarve yksilöllisesti. Keskeistä siinä on ta-

voitteiden muodostaminen, ennakointi, toiminnan suunnittelu ja organisointi, tavoitteiden 

toteuttaminen suunnitelman mukaisesti sekä toiminnan arviointi, korjaaminen ja uudel-

leen suuntaaminen. Strukturoidussa opetuksessa on tärkeää, että ympäristö muokataan 

oppijan tarpeisiin. Opetustavan menetelmät ovat avuksi oppijalle, jolla on tarkkaavaisuu-

teen ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia sekä toiminnanohjausta vaativalle oppijalle. 

Sitä käytetään yleisesti erityistä tukea vaativien opiskelijoiden opetuksessa, esimerkiksi 

kehitysvammaisuus ja autismikirjo. (Honkanen, Pynnönen & Raudasoja 2012, 23.) 

Strukturoinnin määrä ja laatu ovat riippuvaisia oppijan autististen piirteiden vahvuudesta 

sekä niihin liittyvistä ongelmista. Mitä vahvempia piirteet ovat, sitä enemmän struktuuria 

tarvitaan ympäristössä ja toiminnoissa. Strukturoinnilla voidaan edistää oppimisproses-

sia, kun suunnitellaan parhaita toimintatapoja ja ehkäistään esteitä. (Raudasoja 2006, 

42.) Strukturoidun opetuksen kulmakivi on oppijan kommunikointikeinojen arviointi ja 

molemminpuolisen viestinnän mahdollistaminen, ymmärtäminen ja ymmärretyksi tulemi-

nen. Mikäli verbaalisen kielen kehityksessä on ongelmia, on opetuksessa käytettävä vi-

suaalisuuteen perustuvaa kommunikointikeinoa, jotta oppiminen ei esty kommunikoinnin 

puuttumisen tai oppijan kannalta vääränlaisen kommunikointikeinon vuoksi. (Kerola ym. 

2009, 171.) 

Autismikirjon henkilöiden kanssa on tarkkaan suunniteltava, keitä oppimistilanteeseen 

osallistuu. Mitä rajoittuneempia henkilön sosiaaliset ja kommunikoinnin taidot ovat, sitä 

tärkeämpää hänen oppimiselleen on henkilöstruktuurin luominen. Autismikirjon henki-

löllä oppimiseen vaikuttavat henkilökysymykset ovat monesti kaikkein haasteellisempia. 

On otettava huomioon, kenen kanssa henkilö voi oppia ja miten hän voi käyttää oppimi-

aan taitojaan myös muiden henkilöiden kanssa. (Kerola ym. 2009, 173.) 
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Emotionaalinen ilmapiiri on oppimistilanteen kannalta palkitsevin, koska tunnetila ohjaa 

oppimista. Tunteen vaikutuksesta innostutaan, pystytään keskittymään, rauhoittumaan 

tai tulemaan levottomiksi. Tunnetila herkistää aistitoimintoja, joskus jopa saattaa estää 

näkemästä ja kuulemasta. Tämä on otettava myös huomioon opetustilannetta struktu-

roitaessa. Strukturoidussa opetuksessa on tavoitteena saada oppija itse tietoiseksi op-

pimistaan tukevista struktuureista. Struktuurit tulee myös purkaa, kun oppiminen vahvis-

tuu. Struktuureista vapaaksi oppiminen on myös tärkeä osa oppimista. (Kerola ym. 2009, 

175.) 

5.2 Toimintaterapiaryhmä oppimista tukevana toimintana 

Ryhmillä on ihmisille suuri merkitys ja ryhmät kuuluvat jokapäiväiseen elämään. Ryhmän 

määrittely ei ole kovinkaan helppoa, mutta siitä voidaan olla yhtä mieltä, että vuorovai-

kutus kuuluu keskeisenä osana ryhmän ominaisuuksiin. Ryhmän jäsenten tulisi olla vuo-

rovaikutuksessa toistensa kanssa. Ryhmän jäsenyydelle löytyy erilaisia määritelmiä, 

mutta tavallisesti ryhmä perustuu jäsenten yhteisille mielenkiinnoille ja tarpeille. Jäsenet 

hyötyvät toisistaan ryhmässä ja jäsenet voivat olla riippuvaisia ryhmän toiminnasta tai 

muista ryhmän jäsenistä. Ryhmäytymisen ja ryhmän kiinteyden ansiosta ryhmään kehit-

tyy oma ryhmäidentiteetti. (Kauppila 2005, 85-86.)  

Ryhmän toiminnan tulee kohdata jäsenten tarpeet ja sen tulee motivoida heitä riittävästi, 

jotta he sitoutuvat ryhmään. Jäsenen kokemukseen ryhmän toimivuudesta vaikuttaa ryh-

män merkitys jäsenelle, toimintojen sopiva haasteellisuus sekä vuorovaikutuksen suju-

vuus toisten ryhmäläisten kanssa. Ryhmän jäsenten pitää tietää, mitä ryhmässä olemi-

nen tarkoittaa ja miten ryhmässä oleminen auttaa heidän elämäntilanteessaan. Ryhmän 

ohjaajan tulee huomioida ryhmän jäsenten kyky osallistua. Hän voi tukea ryhmän toimin-

taa siten, että huomioi jäsenten energian tason, käsittelee informaatiota sekä asettaa 

omat henkilökohtaiset rajansa. (Cole 2012, 202). 

Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM- malli) mukaan toimintatera-

puetin tulee ymmärtää ryhmäläisten tilanne kokonaisvaltaisesti, jotta pystyy hän toimi-

maan heidän kanssa yhteisymmärryksessä. Toimintaterapuetti selvittää muun muassa 

ryhmäläisten toiminnallisen suoriutumisen tason, motivaation, mielenkiinnon kohteet, ta-

vat ja tottumukset. Tämä auttaa tunnistamaan ryhmäläisten vahvuudet ja heikkoudet 

sekä heille merkitykselliset toiminnot. Toimintaterapeuttisessa arviossa otetaan huomi-

oon myös ne asiat, jotka ovat ryhmäläiselle tärkeitä, mutta joista hän ei koe selviytyvänsä 
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haluamallaan tavalla. Näistä voidaan muodostaa ryhmäläisen omat, henkilökohtaiset ta-

voitteet. (Fisher 2009, 15-16.)  

Toimintaterapiaryhmää ohjaa toimintaterapeutti. Hän auttaa ryhmäläisiä muodostamaan 

vuorovaikutusta ja tukemaan toisiaan. Ryhmän vuorovaikutus vaikuttaa siihen, miten 

ryhmäläiset työskentelevät yhdessä ja pääsevät kohti tavoitteita. Ryhmän tuomat posi-

tiiviset kokemukset auttavat jäseniä saavuttamaan onnistumisia. Toimintaterapeutti 

suunnittelee ryhmän niin, että jokainen osallistuja hyötyy siitä: toiminnan tulee olla mer-

kityksellistä. Kun terapeutti tietää ryhmäläisen mielenkiinnon kohteet, on helpompi valita 

sellainen toiminta, jolla voi tavoitteet saavuttaa. Ryhmää suunnitellessa toimintatera-

peutin tulee ottaa myös huomioon ryhmän ja jäsenten tavoitteet, iän, ympäristön, jäsen-

ten tarpeet sekä vahvuudet ja haasteet, jäsenten lukumäärän, ryhmän muodot ja ryhmän 

keston. (O´Brien & Solomon 2013, 9- 13.) 

Ryhmätoiminnan pohjana ovat tavoitteet ja toimintaterapeutin tulee huolehtia ryhmän ta-

voitteiden asettamisesta sekä niiden jaottelusta osatavoitteisiin. Selkeä tavoite myös 

vahvistaa ryhmän kykyä toimia. (Vilkko- Riihelä & Laine 2005, 119.) Tavoitteita asetetta-

essa tulee miettiä sellaisia asioita, jotka ovat realistisia saavuttaa ryhmän ja yksilön koh-

dalla. Niiden tulee myös olla samassa linjassa terapeutin ja ryhmäläisten kanssa ja niissä 

tulee huomioida, mitä tahdotaan saavuttaa, kuinka se saavutetaan ja kuinka arvioidaan 

tavoitteen toteutumista. Jokaiselle ryhmäläiselle asetetaan myös henkilökohtaiset tavoit-

teet. (Finlay 2001, 90). Jokaisen ryhmäkerran sekä harjoituksen tavoite tulee kertoa ryh-

mätapaamisen alussa. Kun ryhmän jäsenet ovat tietoisia, millä tavoin ryhmäkerta auttaa 

heitä, he ovat motivoituneempia toimintaan. (Cole 2012, 5-6.) Tavoitteiden saavutta-

miseksi ohjaajan on valittava sopivat menetelmät ryhmän ja yksilöiden toiminnan tuke-

miseksi. Tämän lisäksi ohjaaja suunnittelee aikataulun, jolloin on mahdollista päästä ta-

voitteisiin. (Kantojärvi 2012, 40.) 

Toiminnan tulee olla säännöllistä ja monipuolista ja sen tulee antaa jäsenille mahdolli-

suuden ennakoida tapahtumia ja täten kokea turvallisuuden tunnetta. Säännöllisyys ja 

toistuvuus myös antavat mahdollisuuden kokea onnistumisia. (Aro & Laakso 2011, 220.) 

Erityisryhmien kohdalla tulee huomioida myös toimintaympäristön turvallisuus, ryhmä-

läisten rajoitukset sekä mahdollisesti tarvittavien avustajien tarve (Valkeapää 2011, 15).  

Ryhmätoiminnan sujuvuudessa tärkeässä osassa on toimiva kommunikaatio. Sekä oh-

jaajan että jäsenten osalta aito kuuntelu edesauttaa turvallisen ilmapiirin synnyssä, joka 

taas takaa kaikkien tasapuolisen osallistumisen. (Kantojärvi 2012, 47.) Vahvistamalla 
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ryhmäläisten innokkuutta ohjaaja pystyy motivoimaan ryhmää oppimaan. Omaa innok-

kuuttaan voi osoittaa niin sanoilla kuin eleilläkin. Hyvä ohjaaja antaa myös tilaa ryhmän 

jäsenille. (Cole 2012, 14.) Ohjaajan tehtävänä on selvittää ja perustella ryhmälle, miten 

toimitaan ja miksi. Ohjaaja myös selventää ryhmälle etukäteen sovitut säännöt. Hänen 

tehtävänään on lisäksi dokumentoida ryhmän toimintaa tarpeenmukaisesti. (Kantojärvi 

2012, 47.)  

Ryhmäkerran aikana toimintaterapeutti saattaa joutua muokkaamaan toimintaa. Tällöin 

tulee etukäteen pohtia vaihtoehtoja toiminnan muokkaamiseen ja porrastamiseen. Jo 

ryhmää suunniteltaessa ohjaajan tulee huomioida se, että ryhmä mahdollistaa eritasois-

ten taitojen käyttöä, erilaisia kokemuksia sekä osallistumisen tasoja. Ryhmäläisille tulee 

tarjota myös vaihtoehtoja. Kun ryhmäläiset pääsevät itse valitsemaan, he kokevat onnis-

tumista siinä, että heidän päätöksentekoaan arvostetaan. (Finlay 2001, 110, 112–113.) 

Inhimillisen toiminnan malli (Model of Human Occupation) on näyttöön perustuva, toi-

mintakeskeinen ja asiakaslähtöinen toimintaterapian käytännön työn malli. Mallissa ko-

rostetaan ihmisen tahtoa (volition), tottumusta (habituation) ja suorituskykyä (perfor-

mance capacity). Toimintaan vaikuttavat sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellisen ja poliit-

tinen ympäristö. Tekemisessä (doing) on kolme tasoa: toiminnallinen osallistuminen (oc-

cupational participation), toiminnallinen suoriutuminen (occupational performance) ja toi-

minnalliset taidot (skills). Ihmisen toimintaa voidaan ymmärtää tunnistamalla siihen vai-

kuttavat persoonalliset ja ympäristöön liittyvät tekijät. Persoonalliset tekijät koostuvat 

muun muassa ihmisen kyvyistä ja tavoista tehdä asioita. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat 

toisiinsa (kuvio 1). (Hautala, Hämäläinen, Mäkelä & Rusi-Pyykönen 2016, 234-246; Pirt-

tijärvi & Niskanen 2018.) 

Inhimillisen toiminnan mallin kautta voidaan mahdollistaa asiakkaan motivoituminen 

muutokseen, joka on tärkeää positiivisen ryhmäkokemuksen kannalta. Malli ottaa huo-

mioon ihmisen kokonaisuutena ja sen, miten muun muassa ympäristö vaikuttaa toimin-

taan. Näin ollen malli auttaa luomaan puitteet toimivalle ryhmälle, joka on suunnattu au-

tismikirjon henkilölle.  
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Kuvio 1. Toiminnallisen mukautumisen prosessi. (mukaillen Hautala ym. 2016, 248). 
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6 SOSIAALISET TAIDOT 

Sosiaalinen vuorovaikutus on ihmisten välistä toimintaa erilaisissa ympäristöissä. Se on 

yläkäsite, ja siihen sisältyy muun muassa käsitteet sosiaaliset suhteet ja sosiaaliset tai-

dot. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyy jokin tilanne ja paikka, joka mahdollistaa vuo-

rovaikutuksen. (Kauppila 2005, 19-20.) Sosiaaliset taidot tarkoittavat taitoa selvitä sosi-

aalisista tilanteista eli taitoa olla muiden ihmisten kanssa. Ne tarkoittavat myös kykyä 

ymmärtää toisia ihmisiä, hänen näkökantojaan ja tunteitaan. Sosiaaliset taidot eivät ole 

synnynnäisiä vaan ne syntyvät oppimalla. Ne tulevat kokemusten ja kasvatuksen kautta. 

Sosiaalisuus ei ole edellytys sosiaalisille taidoille tai se ei takaa niiden olemassaoloa, 

mutta se edesauttaa sosiaalisten taitojen hankkimista. (Keltikangas- Järvinen 2010, 17-

18.) 

Sosiaalisiin taitoihin kuuluu laaja varasto vaihtoehtoisia toimintamalleja sosiaalisten on-

gelmien ratkaisemiseksi. Sosiaalisesti taitava ihminen osaa valita joustavasti tilantee-

seen sopivimman ja tehokkaimman toimintamallin; hän voi neuvotella, sovitella, tarttua 

ongelmaan tai vaikka vetäytyä. Kun ihmisellä on vaihtoehtoja sosiaalisten tilanteiden rat-

kaisemiseksi, hän harvoin joutuu kahnauksiin, koska hän tietää, miten pitää toimia. Hän 

osaa ratkaista ristiriitatilanteet, eikä näin joudu turvautumaan aggressioon. (Keltikangas- 

Järvinen 2010, 22.) 

Sosiaaliset taidot käsittävät myös varsin laajasti tiettyjä vuorovaikutuksen muotoja. Vuo-

rovaikutukseen sisältyy muun muassa kommunikaation käsite, jolla tarkoitetaan sanal-

lista viestintää eli puhumista ja esittämistä sosiaalisissa tilanteissa. Sanattomaan vies-

tintään kuuluvat eleet ja ilmeet, jotka saattavat joissakin yhteyksissä vaikuttaa enemmän 

kuin sanat. (Kauppila 2005, 19-20.) Hyviin vuorovaikutustaitoihin kuuluu sanallisen ja 

sanattoman viestinnän yhdenmukaisuus. Ilmeiden kieli on kansainvälinen, mutta eleiden 

ja asentojen tulkinta voi olla vaikeaa ja niistä helposti syntyy virhetulkintoja. (Kauppila 

2005, 33.)                       

Inhimillisen toiminnan mallin mukaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tarvitaan esimer-

kiksi omien tarpeiden ilmaisemisessa sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Viestintä- 

ja vuorovaikutustaidot sisältyvät taidot- osioon. Se käsittää kyvyn ilmaista, mitä aikoo ja 

haluaa sekä sitä, että koordinoi sosiaalista toimintaa toisten ihmisten kanssa. Tähän si-

sältyy sanaton viestintä (eleet, ilmeet), fyysisen kontaktin ottamisen hallinta, keskustelu, 
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sitoutuminen, yhteistyö ja puolensa pitämisen. (Taulukko 1).  (Hautala ym. 2016, 245-

246.) 

Taulukko 1. Inhimillisen toiminnan mallin mukaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot. 
(Hautala ym. 2016, 246). 

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 

 (auttaa ilmaisemaan omia tarpeita ja koordinoimaan sosiaalista vuorovaikutusta muiden kanssa) 

 

6.1 Sosiaalisten taitojen haasteet autismikirjossa 

Tyypillistä autismikirjolle on poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus. Siitä puuttuu vasta-

vuoroisuus, joka vaikuttaa kaikkeen toimintaan sekä oppimiseen. Autismikirjon henkilö 

ei osaa reagoida oikealla tavalla toisiin ihmisiin. Tämä voi näkyä muun muassa aloiteky-

vyttömyytenä ja jaetun huomion puutteena. Vuorovaikutuksessa autismikirjon henkilö 

käyttää katsekontaktia usein normaalista poikkeavalla tavalla. (Kerola ym. 2009, 35, 37.) 

Non-verbaali viestintä • ottaa fyysisesti kontaktia 

• katsoo 

• ilmehtii ja elehtii 

• säätää kehon liikettä ja etäisyyttä 

• suuntaa huomion 

• ottaa asennon 

Tiedon vaihtaminen • ääntää 

• pitää puolensa 

• kysyy 

• sitoutuu 

• ilmaisee itseään 

• säätelee puhetta 

• jakaa tietoa 

• puhuu 

• ylläpitää puhetta 

Vastavuoroisuus • tekee yhteistyötä 

• mukautuu 

• keskittää huomion 

• ottaa kontaktia 

• huomioi muita 
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Autistisen lapsen sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys viivästyy monesti ja tämä näkyy 

vaikeutena oppia leikin taitoja, eikä hän omaksu leikin sosiaalista merkitystä. (Alho-Nä-

veri, Ikonen, Karjala, Kortelainen, Ruotsaleinen, Salmi & Sauna- Aho 2011, 11.) Sosiaa-

listen taitojen puutteet ilmenevät autismikirjon lapsilla yleensä sekä perustaidoissa (kat-

sekontakti, kontaktin ottaminen, sosiaalisten aloitteiden tekeminen, eleiden ja ilmeiden 

käyttö) että monimutkaisemmissa sosiaalisissa taidoissa (keskustelu, sen seuraaminen 

tai kiinnostuksen osoittaminen). Autismikirjon lapsen sosiaalisten taitojen puutteet liitty-

vät osaksi tiedon prosessointivaikeuksiin, kuten esimerkiksi kykyyn tehdä havaintoja ym-

päristöstä sekä tulkita niitä. Tämän lisäksi puutteet voivat ilmetä myös vaikeutena il-

maista omia mielensisäisiä tiloja toisille. (Kylliäinen, Helminen & Rantanen 2016, 30.) 

Autismikirjon henkilöt usein haluavat olla toisten kanssa, mutta heidän keinot ovat rajal-

liset. Sosiaalisia taitoja voi opetella ja se tapahtuu arkisissa tilanteissa ohjaamalla, mal-

littamalla ja sosiaalisten tarinoiden avulla. (Alho-Näveri ym.  2011, 26.) Autismikirjon häi-

riöissä taitojen oppiminen ei suju kuitenkaan luontaisesti ja automaattisesti. Taitoja jou-

dutaan muun muassa harjoittelemaan tietoisesti ja irrallisina taitoina, jolloin niiden sovel-

tamisesta voi helposti tulla kaavamaisia ja joustamattomia. (Kylliäinen ym. 2016, 30.) 

Autismiskirjon henkilöillä on vaikeuksia mieltää tilanteita oman kokemuspiirinsä ulkopuo-

lelta. Tämä vaikeuttaa uusiin tilanteisiin sopeutumista. Heillä on myös vaikeuksia tulkita 

toisten ihmisten tunteita sekä ilmaista omia tuntemuksiaan. He eivät välttämättä osaa 

samaistua toisen ihmisen asemaan ja mieltää, miltä tästä tuntuu. (Havukainen 2017, 4.) 

Heillä voi myös olla vaikeuksia ymmärtää ihmisten välisten suhteiden ulottuvuuksia (ku-

ten läheisyyttä), jota ystävyyssuhteiden muodostaminen ja ylläpitäminen edellyttäisi (Kyl-

liäinen ym. 2016, 30). 

Vuorovaikutustilanteet muuttuvat nopeasti ja ne edellyttävät sujuvaa toiminnan säätelyä, 

jonka haasteita autismikirjon häiriöisellä voi olla. Tilannetta saattaa heikentää myös hen-

kilön joustamattomuus mukauttaa käyttäytymistään sosiaalisissa tilanteissa. Autismin-

kirjon henkilöillä voi olla vaikeaa ehkäistä tilanteeseen sopimattomia reaktioita, hyödyn-

tää aikaisempia kokemuksiaan uusien toimintamallien luomisessa tai erottaa olennainen 

tieto epäolennaisesta. Vuorovaikutustilanteet edellyttävät myös muilta ihmisiltä saatavan 

palautteen hyödyntämistä. Vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan yhdistettynä juuttu-

mistaipumukseen saattaa aiheuttaa sen, että henkilö kertoo vain omasta mielenkiinnon 

kohteestaan huomioimatta toista osapuolta. (Kylliäinen ym. 2016, 30.) 
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6.2 Sosiaalisten taitojen harjoitteleminen 

Autismikirjon henkilö voi oppia sosiaalisia taitoja, mutta sosiaalisen vuorovaikutuksen 

säännöt saattavat kuitenkin pysyä hänelle epäselvinä. Sosiaalisia perustaitoja ovat taito 

kuunnella, aloittaa ja jatkaa keskustelua, esittää kysymyksiä, kiittää, pyytää apua, nou-

dattaa ohjeita ja olla muiden seurassa. Sosiaalisia taitoja ovat myös tunteiden käsittelyn 

taidot eli tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja ymmärtäminen sekä kiintymyksen il-

maiseminen. Tärkeä sosiaalinen taito on löytää vaihtoehtoja aggressiiviselle käyttäyty-

miselle. (Kerola ym. 2009, 36.) 

Sosiaaliset vaikeudet vaikuttavat suuresti autismikirjon henkilön oppimiseen ja käyttäy-

tymiseen (Kerola ym. 2009, 42). Hyvän kuntoutuksen avulla voidaan vahvistaa vuorovai-

kutus- ja kommunikointitaitoja sekä lisätä henkilön selviytymiskeinoja. Yleensä kuntou-

tuksessa huomio kiinnittyy juuri kommunikointiin ja vuorovaikutukseen, sosiaalisten tai-

tojen edistämiseen ja oman käyttäytymisen säätelyn vahvistamiseen. (Koskentausta ym. 

2013.) Oppiminen on hidasta, mutta autismikirjon henkilöt voivat oppia sosiaalisuutta. 

Henkilö saattaa vastustaa sosiaalisia tilanteita niissä olevien epäselvyyksien vuoksi. Jos 

häntä ei ohjata takaisin näihin tilanteisiin, oppiminen ei mahdollistu. Jos sosiaalisista ti-

lanteista luovutaan, henkilö ei pääse harjoittelemaan sosiaalisia taitoja ja saattaa epä-

onnistumisen pelossa vetäytyä niistä kokonaan pois. (Kerola ym. 2009, 43.) 

Kauffmanin ja Kinnealeyn (2015) kehittämän sosiaalisten taitojen taksonomiassa on seit-

semän sosiaalisten taitojen kategoriaa: sanallinen– ja sanaton kommunikaatio, tunnere-

aktio, leikki, tietoisuus itsestä ja tietoisuus muista, henkilöiden välinen vuorovaikutus 

sekä itsetunto. Taksonomia on hyvä runko toimintaterapeutille käytettäväksi ryhmissä, 

joka edistää ja kehittää sosiaalisia taitoja. Ryhmäläisten tavoitteita käytetään pohjana 

taksonomian muodostamisessa. Autismikirjon henkilöllä voi olla haasteita muun muassa 

taksonomian seuraavissa osissa: tietoisuus itsestä ja tietoisuus muista, tunnereaktion 

hallinnassa sekä ihmissuhteiden aloittamisessa ja niiden ylläpitämisessä. 

Taksonomiassa sanallinen kommunikaatio on tarvetta muokata sitä puhuttua kieltä, joka 

häiritsee toista osapuolta. Sanaton kommunikaatio käsittää ne tavoitteet, jotka tähtäävät 

muiden hyväksyntään. Tunnereaktio on tunteiden säätelyä yllättävissä, uusissa tai tur-

hauttavissa tilanteissa. Leikissä tavoitteet ovat sujuvassa leikissä toisten kanssa. Tietoi-

suus itsestä ja muista käsittelee tietoisuutta sekä arvostusta, mikä liittyy henkilöön it-

seensä sekä toisiin henkilöihin. Vuorovaikutuksen tavoitteet ovat ihmissuhteiden 
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aloittamisessa sekä ylläpitämisessä.  Itsetunto kuvaa tarvetta kehittää omanarvontuntoa. 

Itsetunto ei ole itsessään sosiaalinen taito vaan seurausta sosiaalisesta vuorovaikutuk-

sesta. (Kauffman & Kinnealey 2015.) 

Sosiaalisuutta opitaan yleensä havainnoimalla, matkimalla ja jäljittelemällä muita. Matki-

malla oppiminen on autismikirjon henkilölle vaikeaa, joten ennen kuin hänelle opetetaan 

sosiaalisia taitoja, häntä tulee opettaa jäljittelemään. Tämän jälkeen häntä opetetaan ja-

kamaan ja suuntamaan huomiotaan. (Kerola ym. 2009, 44.) Sosiaalisten taitojen harjoit-

telussa hyödylliseksi on todettu kuvien ja kirjoitetun tekstin käyttö sosiaalisten tilanteiden 

ennakoinnissa ja purkamisessa. Sosiaalisten tarinoiden kautta voidaan opetella sosiaa-

listen tilanteiden hallintaa. (Koskentausta ym. 2013.)  

Sosiaalista tarinaa voidaan käyttää apuna, kun sosiaaliset tilanteet vaativat oppimista. 

Siinä vahvistetaan sosiaalisia valmiuksia visuaalisin keinoin. Se voi olla joko pelkkä kir-

joitettu teksti tai teksti ja sitä täydentävät kuvat. Sosiaalinen tarina voi liittyä yksilölliseen 

sosiaalisen käyttäytymisen sääntöjen hallintaan ja antaa mallin niistä selviytymiseen. 

Sitä voidaan käyttää kuitenkin myös yleisemmällä tasolla tilanteissa, jotka ovat lähes 

kaikille samankaltaisia. (Kerola ym. 2009. 45.) 

Toimintaterapeutti voi käyttää sosiaalisia tarinoita apuna, kun harjoitellaan ongelmatilan-

teiden, uusien ja/ tai vaativien tilanteiden käsittelyä. Siitä voi olla apua helpottamaan ti-

lanteen epäselvyyttä ja näin ollen vähentää siitä syntyvää stressiä. Tarinat voidaan ra-

kentaa kuvilla vaihe vaiheelta tai lukutaitoiselle tilanne voidaan kirjoittaa. Ensin harjoitel-

laan opeteltava tilanne käymällä kuvatarina läpi, esimerkiksi miten käyttäydytään bus-

sissa tai ystävystytään. Myöhemmin, kun mennään aitoon tilanteeseen, otetaan kuvat 

mukaan. Näin pelottava, vaikea tai uusi asia pyritään saamaan hallintaan positiivisen 

kokemuksen tai käyttäytymisen muutoksen avulla. (Kerola ym. 2009, 45.) 

Henkilön käyttäytymisen videointia sekä tietokoneavusteista kuntoutusta on myös käy-

tetty sosiaalisten taitojen harjoittelussa apuna (Koskentausta ym. 2013). Videolta katso-

essa etuna on se, että kuvaa voidaan katsoa yhä uudelleen ja tilanteisiin voidaan pysäh-

tyä. Omaa toimintaa katsoo videolta ulkopuolisena, jolloin käyttäytymisen havainnointi ja 

arviointi on mahdollista. Sosiaalisten tilanteiden harjoittelun avulla sisäinen kontrolli kas-

vaa, muutoksiin on helpompi valmistautua ja autistinen henkilö hallitsee tilanteen aiem-

paa paremmin. (Kerola ym. 2009, 46.) 

Jos autistinen henkilö ei koe, että sosiaalisessa vuorovaikutuksessa oleminen olisi hä-

nelle merkityksellistä, toimintaterapeutin tulee sisällyttää kuntoutukseen motivaation 
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synnyttämisen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on tällöin luoda tilanteita, jotka ovat hen-

kilön kannalta merkityksellisiä. Sen ei tarvitse olla vuorovaikutuksessa sinällään, vaan 

merkitys voi löytyä esimerkiksi mielenkiinnon kohteesta. Tätä kautta kehitetään kiinnos-

tus vuorovaikutukseen, jota voi vähitellen laventaa ja sitä kautta henkilö saa enemmän 

käsitteistöä ja taitoja käyttöönsä. Kuntoutuksen kannalta ollaan eri tilanteessa, jos hen-

kilöllä on motivaatio vuorovaikutukseen (esimerkiksi toivoisi ystävyyssuhteita). Tällöin 

voidaan lähteä opettelemaan taitoja ja tietoja, joita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

tarvitaan. (Partanen 2010, 32.)  
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7 TUNNETAIDOT 

Ihmisen perustunteita ovat ilo, suru, pelko, hämmästys ja inho. Nämä ovat kaikkialla 

maailmassa yhteisiä ja näiden ilmaiseminen tapahtuu samanlaisilla ilmeille ja eleillä. Näi-

den tunnetaitojen lähtökohtana on tunteiden tunnistaminen ja hallitseminen. Sosiaalisilla 

tunteilla kuten rakkaus, kaipuu, häpeä ja syyllisyys ilmaistaan tarpeita tunteiden taus-

talla. Nämä edistävät sosiaalista kanssakäymistä sekä yhteisöllisyyttä. (Erkko & Han-

nukkala 2003, 75-77.) 

Tunteet ovat selviytymistä varten, ne virittävät elimistöä ja ohjaavat toimimaan tilanteen 

mukaan. Tunteisiin liittyy monesti myös fysiologinen aktivoituminen. Tunteet eivät myös-

kään aina esiinny yksittäin selkeästi, vaan saattavat sekoittua toisiinsa. Esimerkiksi rii-

dellessä voi kokea samanaikaisesti raivoa ja syyllisyyttä. Tunteilla on merkityksensä ih-

missuhteissa, onnellisuudessa ja oppimisessa. Kasvatuksessa tunteilla on erityinen mer-

kitys, koska silloin vaikutetaan toiseen ihmiseen vuorovaikutuksen kautta. (Kerola, Ku-

janpää & Kallio 2013.) 

Ihminen kokee jatkuvasti erilaisia tunnetiloja ja ne vaikuttavat kaikkeen, mitä ihminen 

tekee ja miten hän sen tekee. Tunteet ovat yksilöllisiä; ne ilmenevät, vaihtelevat ja muun-

tuvat monin tavoin ja ne herkästi tarttuvat henkilöstä toiseen. Toisille tunteiden tunnista-

minen ja ilmaiseminen on helppoa. Toisille taas tunteiden tunnistaminen on vaikeaa ja 

ilmaiseminen hallitsematonta. Hallitsemattomuus voi vaikuttaa elämään niin, ettei hen-

kilö osaa nimetä ja kuvata myönteisiä tunteita tai niin, että negatiiviset tunteet tulevat 

kontrolloimattomasti esiin. Kyseessä on siis tunnetaidot ja puutteellisena ne vaikeuttavat 

henkilön sosiaalisiin suhteisiin ja tilanteisiin. Mutta koska kyse on taidoista, niitä voi har-

joitella ja oppia. (Kerola & Sipilä 2017, 66.) Tunteiden oppiminen tiedollisesti ei kuiten-

kaan riitä tunnetaitojen omaksumiseen, vaan tunnetaitojen oppiminen tapahtuu vuoro-

vaikutuksen kautta. Tunteet opitaan tuntemalla ja tunnetaitojen harjoittelemisen mahdol-

lisuuksia tulee päivittäin esille monissa vuorovaikutustilanteissa, muun muassa per-

heissä, kavereiden kesken, koulussa sekä arkisia asioita hoitaessa. (Kerola ym. 2013.) 

Tunnetaitojen sekä itsetuntemuksen perusta on kyky havaita ja tiedostaa omia tunteita. 

Ja jos omia tunteita ei pysty havaitsemaan, on vaikeaa ymmärtää toistenkaan tunteita. 

Tunteet ovat mukana niin sanattomassa kuin sanallisessakin vuorovaikutuksessa sekä 

kaikessa inhimillisessä toiminnassa. (Suomen mielenterveysseura 2018a.) Tunteen ni-

meäminen antaa sille sisällön ja merkityksen. Merkityksen antaminen auttaa taas 
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hahmottamaan, mitä tunteelle voisi tehdä ja miten sitä voisi käsitellä. Tunteen ymmärtä-

minen taas tarkoittaa kokonaisuuden hahmottamista; tunteen syiden näkemistä sekä 

sen seurauksien käsittelemistä. Tämä helpottaa käyttäytymisen säätelyä ja tulevien tun-

teiden ennakointia. Tunteiden ymmärrys auttaa toimimaan arjessa, myös haastavissakin 

tilanteissa. (Suomen mielenterveysseura 2018b.) 

Kaikissa sosiaalisissa tilanteissa tunteiden sääteleminen on tärkeää. Kun henkilö osaa 

säädellä ja hallita omia tunnetilojaan, hän kykenee paremmin osallistumaan sosiaalisiin 

tilanteisiin ja pärjää paremmin erilaisten ihmisten parissa. (Olson 2010, 327.) Lähtökoh-

tana tunnetaidoille on tunteiden havaitseminen ja tiedostaminen. Näitä harjoittelemalla 

opitaan säätelemään samalla myös omaa käyttäytymistä. Jos tunteita ei osata tunnistaa, 

niihin ei myöskään osata reagoida sopivalla tavalla. Tällöin saattaa syntyä väärinkäsityk-

siä ja konflikteja. (Erkko & Hanukkala 2003, 75-77.) Haastavan käyttäytymisen taustalla 

vaikuttaa yleensä aina tunteiden ilmaisemisen vaikeus. Jos osaa kuvata oman tunteensa 

ja ilmaista sen sanoin ja tulee täten ymmärretyksi, ei ole tarvetta käyttäytyä haastavasti. 

(Kerola & Sipilä 2017, 67.) 

Tunnetaidot vahvistavat myös itseluottamusta, koska ne vahvistavat sitä, mitä itsessä 

tällä hetkellä tapahtuu.  Kun tunteita osataan havainnoida ja tunnistaa, helpottaa se yh-

teyden rakentamista muihin ihmisiin. Kun henkilöllä on välineitä tunteiden ilmaisemiseen, 

on hänellä myös välineitä luoda ja ylläpitää ihmissuhteita. (Erkko & Hannukkala 2003, 

75-77.) 

7.1 Tunnetaitojen haasteet autismikirjossa 

Autismikirjon henkilön on vaikea luoda ihmis- ja ystävyyssuhteita. Heidän on vaikeam-

paa ymmärtää toisten ihmisten tunteita ja myös omia tunteitaan – perustunteita lukuun 

ottamatta. Lisäksi autismikirjon henkilön on hankala lukea ilmeitä ja eleitä ja päätellä 

niistä tunnetiloja. Tästä syystä he eivät juuri itsekään ilmaise tunteitaan ja saattavat vai-

kuttaa epäempaattisilta.  (Havukainen 2017, Kerola 2009, 137.) 

Autistisen henkilön on vaikea ymmärtää, mitä toinen ajattelee ja tuntee, joten hänellä ei 

ole juurikaan tarvetta miellyttää muita. Tästä syystä autismikirjon henkilö saattaa vaikut-

taa itsekkäältä. Hän saattaa myös vaikuttaa omaehtoiselta, sillä hän ei jaa huomiota mui-

den kanssa. Tällainen käyttäytyminen johtuu oireyhtymästä johtuvan sosiaalisten- ja tun-

netaitojen puutteesta. (Kerola ym. 2009, 137.) 
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Autismikirjon henkilöt oppivat yleensä tunnistamaan perustunteet eli ilon, surun, pelon ja 

vihan, kuvista ja kasvojen ilmeistä. Näistä tunteista opitaan myös kertomaan, mutta hei-

dän on silti vaikea tiedostaa ja kuvata tunteen syytä. He ilmaisevat monesti tunteitaan 

koko kehollaan ja niin, että käyttäytyminen koetaan haastavaksi, tai niin, että tunteet ”ei-

vät tule ulos” vaan ne kerääntyvät jännittyneisyydeksi kehoon. Iso osa autismikirjon hen-

kilöiden tunneharjoittelusta onkin opetella yhdessä toimintaterapeutin kanssa kehon tun-

temusten ja tunteiden yhteyden tunnistamista. Keho konkretisoi tunteiden tunnistamista 

autismikirjon henkilölle. (Kerola ym. 2009, 152.) 

7.2 Tunnetaitojen harjoitteleminen 

Tunnetaitojen opettaminen kuuluu jokapäiväiseen elämään. Mikään yksittäinen mene-

telmä ei riitä tukemaan emotionaalisia taitoja, sillä taidot ja taitopuutteet ovat yksilöllisiä, 

laajoja ja ympäristöstä riippuvaisia. Myötätunnon ja empatian kokemus on kuitenkin kaik-

kien tunneharjoitusten lähtökohta. Henkilön, joka harjoittelee tunteiden ja käyttäytymisen 

säätelyä, on saatava tuntea itsensä hyväksytyksi. Spontaanisti tunnetaitoja opitaan jäl-

jittelemällä. Tietoisen opettamisen ja oppimisen lähtökohtana on syytä kertoa henkilölle, 

miltä itsestä tuntuu. On näytettävä omat tunteet selkeästi ja nimettävä ne. Ohjaajan malli 

on merkittävä tunneharjoitusten pohja. (Kerola ym. 2009, 155.) 

Itsehavainnointi ja reflektointi on myös hyviä tunneharjoitusten lähtökohtia. Tämä edel-

lyttää mahdollisimman objektiivista otetta tunteita ja kokemuksia tarkastellessa. Oman 

itsensä kehittäminen tietoisesti merkitsee omien tunteiden tunnistamisen, nimeämisen, 

arvioinnin, erottelun ja säätelyn hallintaa. Tämän takia ulkoistamisen keinot ja erilaisten 

mittareiden luominen on tärkeää. Tunnetaitoja voidaan lähteä tarkastelemaan nimeämi-

sen tasolta aina säätelyyn ja syy-seuraussuhteiden pohtimiseen ja hahmottamiseen. 

(Kerola ym. 2013.) 

Päiväkirja, kalenteri tai tunnekirja ovat keinoja omien tunteiden arviointiin ja itsehavain-

nointiin. Henkilö voi tehdä toimintaterapeutin avustuksella suunnitelman, miten hän arvioi 

esimerkiksi omien kielteisten ja myönteisten ajatusten ja tunteiden määrää. Onnistumisia 

on myös syytä kirjata muistiin. (Kerola ym. 2009, 155.) Tunnetaitojen tietoinen opettele-

minen alkaa siitä, kun tunteelle etsitään nimi. Sen jälkeen kuvataan kokemusta ja mieti-

tään, mistä se johtuu ja miten se ilmenee. Toimintaterapeutti voi ohjata autismikirjon 

henkilöä tunteiden havainnoinnissa konkretisoimaan tunteensa vahvuutta tunnemittarin 
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avulla. Mittaria voi käyttää myös toisen henkilön tunteiden arviointiin. Täten opitaan 

myös, miten tunteet tarttuvat sekä syy-seuraussuhteita. (Kerola ym. 2013.) 

Kuvalla on tärkeä merkitys tunneharjoituksissa. Kuva selkeyttää ja konkretisoi tunteita. 

Kun henkilöltä puuttuu kielellinen tapa kommunikoida, kuva kertoo tunteista. Se tekee 

näkymättömän näkyväksi.  Tunneharjoituksiin voidaan käyttää myös satuja, tarinoita, 

näytelmiä, elokuvia sekä keskustelua. Tunteen havainnoimiseen kuva on hyvä väline. 

Ilmeitä, jotka liittyvät tunteisiin, on hyvä hahmotella piirtämällä ja nimeämällä yhdessä 

toimintaterapeutin kanssa. Samalla tulisi miettiä millainen ilme ja tunne liittyvät yhteen. 

Tärkeää on myös kuvata muiden ihmisten kokemia tunteita. Tässä hyvä väline on sarja-

kuvien piirtäminen puhekuplineen. Tämä auttaa hahmottamaan, että kaikkien tunteet 

ovat tärkeitä, vaikka ne ilmenevät eri tavalla. (Kerola ym. 2013.)  

Tunnetaitojen opettaminen on pitkäkestoinen prosessi. Jotta omia tunteita oppisi ymmär-

tämään, pitäisi tiedostaa, miksi tietty tunne aktivoituu ja mikä sen aiheuttaa. Oppiminen 

tapahtuu parhaiten ryhmässä, kun voi tukeutua ohjaajan sekä toisten ryhmäläisten väli-

seen vuorovaikutukseen. Ryhmässä tavoitteena voi olla henkilökohtaisten tunnekoke-

musten herättäminen sekä henkilön itsetuntemuksen syventyminen. (Isokorpi 2004, 50-

52.) 

Oman tunnekokemuksen kuvaaminen ja ilmaiseminen auttaa siihen, että henkilö tulee 

paremmin ymmärretyksi. Tunnetaitojen harjoittelemisen voi aloittaa perustunteiden tun-

nistamisesta. Tunteiden tiedostaminen johtaa hyviin sosiaalisiin taitoihin, sosiaaliseen 

pätevyyteen sekä toisten ihmisten hyväksyntään. Tärkeä keino tunnetaitojen oppimiseen 

on aktiivisen rentoutumisen opettelu. Jännittyneenä ja stressaantuneena olotila on 

huono. Silloin on vaikea nauttia ja iloita tai keskittyä tilanteeseen ja uuden oppimiseen. 

(Kerola ym. 2013.) Autismikirjon henkilölle rentoutus tulee kuvittaa tai muuten visuali-

soida, jotta hän näkee rentoutuksen vaiheet ja tietää, kuinka kauan rentoutus kestää. 

Hän tarvitsee myös mallin näyttämistä ja selkeää ohjausta, jotta hyvänolon tunne voi-

daan saavuttaa. (Kerola ym. 2009. 147.) 

Kansainvälinen järjestö CASEL (The Collaborative For Academic, Social and Emotional 

Learning) on luonut viisi toisiinsa liittyvää sosiaalisen ja tunneoppimisen osa-aluetta (So-

sial and Emotional Learning competencies/ SEL competenies). Sosiaalinen ja emotio-

naalinen oppiminen (SEL) on prosessi, jonka kautta ihmiset ymmärtävät ja hallitsevat 

tunteita, asettavat ja saavuttavat positiivisia tavoitteita, tuntevat ja osoittavat empatiaa 
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muille, luovat ja ylläpitävät positiivisia suhteita ja tekevät vastuullisia päätöksiä. CASEL:n 

käyttämät osa-alueet ovat:  

1. Itsetuntemus (self awareness) 

• omien tunteiden ja ajatusten tunnistaminen sekä niiden vaikutus 

omaan käyttäytymiseen 

• omien vahvuuksien ja rajoitusten arviointi 

• itseluottamuksen sekä myönteisen ajattelun ylläpitäminen 

2. Itsensä johtaminen (self management) 

• omien tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen säätely tilanteen mu-

kaan 

• stressin ja impulssien hallitseminen 

• itsensä motivoiminen 

• tavoitteiden asettaminen sekä niiden saavuttaminen 

3. Sosiaalinen tietoisuus (social awareness) 

• taustojen ja kulttuurien näkeminen muiden näkökulmasta 

• myötäeläminen 

• sosiaalisen ja eettisen käyttäytymisen normien ymmärtäminen 

4. Ihmissuhde- sekä vuorovaikutustaidot (relationship skills) 

• ihmissuhteiden luominen ja ylläpitäminen 

• kommunikointitaito 

• yhteistyötaito 

• sopimattoman sosiaalisen paineen vastustaminen 

• konfliktien selvittäminen rakentavasti 

• avun etsiminen sekä tarjoaminen tarvittaessa 

5. Vastuullinen päätöksenteko (responsible decision making) 

• henkilökohtaiseen käyttäytymiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutuk-

seen liittyvät rakentavat valinnat. (taulukko 2) (CASEL 2019.) 
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Taulukko 2. SEL- osa-alueet (Social Emotion Learning). (CASEL 2019) 
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8 KEHITTÄMISTYÖN ETENEMINEN 

Kehittämistyön prosessi eteni rakenteeltaan Salosen (2013,14) esittämää spiraalimallia 

(kuvio2). Spiraalimallissa kehittämistoiminnan kulttuuriset, inhimilliset ja sosiaaliset piir-

teet ovat mukana työskentelyn edetessä koko ajan. Ne tulee täten tunnistaa ja ottaa 

huomioon. Mallin mukaisessa kehittämistoiminnassa tapahtuu jatkuvaa sisällön ja toi-

minnan arviointia, paluuta, pysähtymistä, tarkentamista sekä uudelleen suuntaamista. 

 

 

     

  

                                                                                           

 

                                        

                                                               

                                                                                                                    

  

                                                                                         

 

 

Kuvio 2. Työn spiraalimalli. (mukaillen Salonen 2013, 16). 

Kehittämistoiminnan tärkeimpiä lähtökohtia on reflektointi. Se perustuu henkilön omien 

ajatustapojen ja kokemusten tarkasteluun. Henkilö pyrkii muokkaamaan omia ajatuksi-

aan ja toimintatapojaan reflektion kautta. Tämä nähdään kehittämistyön keskeisenä 

opinnäytetyön suunnittelu ja 

suunnitelman teko (syksy 2018)  

ryhmätoiminnan aloitus 

(syksy 2018) 
reflektointi (ryhmäpäiväkirjat) 

ryhmäkerran havainnointi 

suunnittelu 

ryhmäkerran mukauttami-

nen 

reflektointi 

ryhmäkerran havainnointi 
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osana. Spiraalimallissa suunnittelu, toiminta, havainnointi ja reflektio seuraavat toisiaan 

ajallisesti etenevinä. (Heikkinen 2007, 201-201.) 

Kehittämistyössä toteutui spiraalimalli ryhmän sekä ryhmäkertojen suunnitteluna, niiden 

toteuttamisena, toiminnan havainnointina, reflektointina sekä sen palautteen kautta käy-

tettyjen välineiden, harjoitusten ja toiminnan muokkaamisella. Spiraalimallin vaiheet tois-

tuivat koko prosessin aikana useaan kertaan, mikä mahdollisti toimivan ryhmäkokonai-

suuden. Toimintaa reflektointiin jokaisen ryhmäkerran jälkeen.  

Seuraavaksi avataan spiraalimallin etenemistä tässä kehittämistyössä tarkemmin. 

Opinnäytetyön suunnittelu ja suunnitelman teko (syksy 2018): 

Opinnäytetyön suunnitelmaa alettiin työstämään syksyllä 2018. Tavoitteena oli etsiä 

uutta näkökulmaa autismikirjon henkilöiden oppimisesta sekä ryhmän ohjaamisesta au-

tisteille, mutta näistä kyseisistä asioista ei juurikaan tietopohjaa löytynyt. Suunnitelma 

esitettiin koulussa sekä ryhmäkodissa 10/2018 ja suunnitelma hyväksyttiin ohjaavan 

opettajan sekä toimeksiantajan puolesta tietyin ehdoin 11/2018. Luvat opinnäytetyölle 

hankittiin niin koulusta kuin toimeksiantajaltakin. 

Ryhmätoiminnan aloitus (syksy 2018): 

Opinnäytetyön suunnitelman hyväksynnän jälkeen oli aika suunnitella ja miettiä tarvitta-

vat materiaalit sekä suunnitella ryhmäkerrat. Teoriatietoon syvennyttiin paremmin ja tu-

tustuttiin autismikirjon häiriöisten tunnetaitojen tukemiseen soveltuviin menetelmiin ja va-

littiin niistä sopivimmat. Erilaisia harjoitteita on olemassa paljon, joten teeman mielessä 

pitäminen tiiviisti oli tärkeää. Ryhmäkodissa oli myös etukäteen pohdittu potentiaalisia 

osallistujia ryhmään. Omaisille lähetettiin asukkaan suostumuksella tiedoksi osallistu-

mislupa (liite 2) 11/2018. Ryhmästä oli etukäteen kerrottu asumisyksikölle, mutta ennen 

sen alkamista pidettiin vielä infotilaisuus, jossa ryhmän idea esitettiin paremmin niin asi-

akkaille, ohjaajille kuin esimiehellekin. Infotilaisuudessa kysyttiin asiakkailta suostumus 

ryhmään sekä sovittiin aloituspäivä ja -aika.   

Ryhmälle asetetut tavoitteet saavuttaaksemme ryhmän muoto oli suljettu. Ryhmään ei 

siis enää valinnan jälkeen otettu mukaan uusia jäseniä ja ryhmä kokoontui ennalta so-

vittuna ajanjaksona yhteensä kymmenen kertaa. Näin ollen ryhmäläisillä oli paremmat 

mahdollisuudet ihmissuhteiden muodostamiseen ja tuen saamiseen toisilta ryhmäläi-

siltä. Ryhmä aloitti toimintansa marraskuussa 2018.  
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Ryhmän havainnointi, reflektointi, suunnittelu ja muokkaaminen: 

Jokaisesta ryhmäkerrasta sekä ryhmän ohjaaja että ryhmäkodista mukana ollut työnte-

kijä tekivät omat muistiinpanonsa. Lisäksi ryhmän jäseniltä pyydettiin suullista palautetta 

muun muassa pidetyimmistä toiminnoista ryhmässä sekä toiveista tulevia ryhmäkertoja 

ajatellen. Havainnointia sekä ryhmäläisten haastattelua hyödynnettiin aina seuraavaa 

ryhmäkertaa suunniteltaessa ja toimintaa muokattiin niiden mukaan. 
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9 RYHMÄTOIMINTA 

Ryhmän jäsenet: Ryhmäkodissa oli etukäteen mietitty sopivia jäseniä ryhmään. Kun 

lopullista valintaa tehtiin yhdessä ryhmäkodin henkilökunnan kanssa, painotettiin saman-

kaltaista ymmärrys- ja kommunikaatiotasoa sekä toimintakykyä. Lisäksi kaikkien tulisi 

myös pystyä toimimaan samassa ryhmässä. Nämä kriteerit valittiin siksi, että ryhmä olisi 

toimiva. Ja kun toimintakyky on suurin piirtein sama, menetelmien ja toimintojen valinta 

ryhmään on helpompaa. 

Ryhmään valittiin viisi asiakasta, joista yksi ei halunnut osallistua. Ryhmäläisistä kaksi 

oli miehiä ja kaksi naisia, ikähaitari oli 23-32 vuotta. Kaikilla osallistujilla oli autismikirjon 

häiriö. Ryhmäläisten osallistujamäärä tukee ryhmäytymistä, mutta se antaa myös mah-

dollisuuden ottaa osallistujat huomioon yksilönä. 

Ryhmän kokoontuminen: Ryhmä aloitti marraskuussa 2018 ja kokoontumisia oli yh-

teensä kymmenen loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 välillä (välissä joulutauko). 

Ryhmä kokoontui kerran viikossa, maanantaisin klo 17-18. Ryhmään osallistui 2-4 asia-

kasta sekä asumisyksikön ohjaaja. Tapaamiskerrat suunniteltiin rungoltaan samanlai-

siksi (kuvio 3), eli tuettiin autismikirjon oppimista struktuurilla.  

 

Kuvio 3. Tapaamiskertojen struktuuri. 

Kuvion mukaan jokainen tapaamiskerta alkoi aloituksella, jolloin kerrottiin kuulumiset 

sekä tunteet sanallisesti. Tunteita avattiin Tunteita tunteeseen -kirjan avulla, tavoitteena 

oli luoda kaikille samankaltainen ymmärrys siitä, mitä tietty tunne tarkoittaa. Tämän jäl-

keen oli vaihtuva toiminto tai toiminnot. Ryhmä päättyi aina lopetukseen, johon kuului 

rentoutumisen harjoittelu sekä tunteiden tunnistaminen.  Tunteita kerrottiin siis sekä ryh-

män aloituksessa että lopetuksessa ja niitä avattiin toimintaterapeutin ohjauksella. 

Ryhmän tila: Ryhmä kokoontui ryhmäkodin monitoimitilassa. 

 

Aloitus Toiminto (Toiminto 2) Lopetus
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Ryhmän tavoitteet: Ryhmän toiminnan pitkäaikainen tavoite on: 

1. Ryhmän jäsenet oppivat tunnistamaan, nimeämään ja säätelemään tunteitaan 

siten, että sosiaalinen kanssakäyminen ryhmäkodissa helpottuu. 

2. Ryhmän jäsenet oppivat ottamaan kontaktia toiseen ihmiseen sosiaalisesti hy-

väksyttävällä ja ymmärrettävällä tavalla, jotta ristiriitatilanteiden syntyminen ryh-

mäkodissa vähenisi. 

3. Antaa ryhmäläisille positiivinen kokemus ryhmätoiminnasta, jotta ryhmässä toi-

miminen helpottuu. 

Jokaiselle ryhmäkerralle oli myös erilliset tavoitteet sekä jokaiselle jäsenelle oli mietitty 

yksilölliset tavoitteet, joita ovat muun muassa: 

1. Oppia tunnistamaan ja nimeämään muunkin tunteen kuin ilon, jotta hän pystyisi 

ilmaisemaan itseään siten, ettei väärinkäsityksiä syntyisi. 

2. Oppia osoittamaan tunteita sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla, jotta hän pystyisi 

luomaan sosiaalisia suhteita.  

3. Oppia tunnistamaan tunteita itsenäisesti sekä ilmaisemaan niitä muutenkin kuin 

kyllä-/ei- vastauksilla.  

4. Itsevarmuus ja rohkeus paranee siten, että aktiivinen osallistuminen ryhmään 

mahdollistuu. 

Tavoitteet pyrittiin määrittämään yhdessä ryhmäläisten kanssa. Käytännössä havaittiin, 

että tavoitteiden määrittäminen oli ryhmäläisille vaikeaa, kuten yksi ryhmäläinen totesi 

”Haluan oppia tunteita”. Pääsääntöisesti tavoitteet on määritetty yhteistyössä ryhmäko-

din esimiehen kanssa ja käyty läpi yhdessä ryhmäläisten kanssa. Ryhmän edetessä ta-

voitteista puhuttiin ryhmäläisten kanssa muun muassa kertomalla, mihin harjoitteilla py-

ritään ja muistuttelemalla, mistä lähdettiin liikkeelle ja minne ollaan menossa. Ryhmäläi-

sille annettiin joka ryhmäkerta palautetta, missä onnistuttiin ja mitä harjoiteltiin tai opittiin 

kyseisellä kerralla. 
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Ryhmäkertojen teemat: 

1. Aloitus 

• tutustuminen 

➔ kuka olen ja mistä pidän 

• säännöt 

• tavoite1: ryhmäytyminen  

• tavoite 2: oman mielipiteen ilmaiseminen 

2. Junanvaunut 

• taktiilijono 

• tavoite 1: toisen koskettaminen ja kosketuksen sietäminen 

• tavoite 2: tunteen tunnistaminen ja nimeäminen 

3. Ilmeen siirto ja kehon asettelu 

• tavoite 1: tunteen tunnistaminen ja nimeäminen ilmeistä ja kehon asen-

nosta 

• tavoite 2: tunteen kehollistaminen, miltä jännitys/ rentoutus tuntuu 

omassa kehossa 

4. Sosiaalisten tilanteiden kortit 

• tavoite 1: tunteen tunnistaminen ja nimeäminen 

• tavoite 2: tunteen kehollistaminen, missä kehon osassa tunne tuntuu 

 

5. Kaverista jotain hyvää 

• tavoite 1: tunteen tunnistaminen kehossa 

• tavoite 2: missä kehon osassa ja millä tavalla tunne tuntuu 

6. Musiikkimaalaus 

• tavoite 1: erilaisten tunnetilojen tunnistaminen, kuinka ilmapiiri vaikuttaa 

tunteeseen 

• tavoite 2: tunteen vaikutus käyttäytymiseen 

7. What are they thinking? cards ja tunnepyörä 

• tavoite 1: tunnetilan tunnistaminen ilmeistä ja kehon kielestä 

• tavoite 2: tunnetilan tunnistaminen kuvasta ja tunteen nimeäminen 

8. Emotions kortit ja ilmeen siirto 

• tavoite 1: tunteen tunnistaminen kehossa: jännitys/ rentoutus 

• tavoite 2: tunteen hallitseminen 
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9. Käsien työntäminen laatikkoon – taktiili ja social behaviour- kuvat 

• tavoite 1: tunteen tunnistaminen ja nimeäminen 

• tavoite 2: tunteen hallitseminen 

10. Lopetus 

• palautteen kysyminen 

➔ mistä pidit eniten? 

➔ mistä et pitänyt? 

• tavoite 1: oman mielipiteen ilmaisu 

• tavoite 2: tunteen ilmaisu 

 

9.1 Ryhmien toteutuminen 

Ryhmät pidettiin ryhmäkodin monitoimitilassa ja ne toteutuivat suunnitellusti. Ryhmäläis-

ten osalta peruuntumisia tapahtui erinäisesti syistä, kuten lomamatkan, pikkujoulun, 

muun sovitun menon ja sairastumisen takia. Neljällä tapaamiskerralla paikalla olivat 

kaikki neljä ryhmäläistä, viidellä tapaamiskerralla kolme ryhmäläistä ja yhdellä tapaamis-

kerralla kaksi ryhmäläistä.  

Kaksi ryhmäläisistä käytti kommunikoinnin tukena tablettia ja kaksi kommunikoi pu-

heella. Yhdelle ryhmäläiselle ohjaaja kirjoitti kysymykset tabletin kirjoitusohjelmalla ja 

asiakas vastasi samaten kirjoittamalla. Yhdellä asiakkaalla oli tabletilla käytössä GoTalk 

Now- kommunikointisovellus sekä kyllä ja ei- kortit. Ohjaaja käytti lisäksi tukiviittomia pu-

heen tukena ja ne olivat kaikille asiakkaille ennestään tuttuja.  

Ensimmäisen ryhmäkerran aikana tutustuttiin toisiin, tuettiin ryhmäytymistä sekä sovittiin 

yhteiset säännöt. Asiakkaat saivat itse määritellä ryhmän säännöt, jotka kirjattiin fläppi-

taululle. Säännöiksi muodostuivat muun muassa: 

- Tullaan ajoissa 

- Toisia ei kiusata 

- Kaikille annetaan puheenvuoro 

- Kuunnellaan kaikkia 

Ryhmätoiminnassa on tärkeä käyttää aikaa ryhmäytymiseen ja erilaisten ryhmäytymis-

harjoitteiden avulla saadaan jokaisen ryhmäläisen välille luotua kontakti ja ryhmäläiset 
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tulemaan tutuiksi toistensa kanssa. Ryhmissä, joissa joudutaan esiintymään ja olemaan 

huomion keskipisteenä, on erityisen tärkeää turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Li-

säksi ryhmätilanteet itsessään ovat jo autismikirjon henkilöille haasteellisia. Siksi tutus-

tumiseen ja ryhmäytymiseen on hyvä käyttää aluksi aikaa. (Partanen, 2010, 94.) 

Muita ryhmäläisiä opeteltiin tuntemaan kertomalla lempiväri, lempiruoka ja mieluisin te-

keminen. Samalla harjoiteltiin kontaktin ottoa heittämällä pallo toiselle ryhmäläiselle ja 

esittämällä kysymys hänelle. Ryhmän viimeisellä kerralla palautettiin mieliin ryhmäker-

tojen aikana tehtyjä ja opittuja asioita. Samalla pyydettiin palautetta ryhmään osallistujilta 

siitä, mikä oli ollut hyvää ja mistä ei ollut tykännyt.  

9.2 Käytetyt toiminnat 

Sosiaalisten tilanteiden kortit: Nämä olivat yksi suosituimmista toiminnoista ja ryhmä-

läiset myös toivoivat niitä itse. Ne herättivät paljon keskusteltavaa ja antoivat mietittävää. 

What are they thinking? kortit olivat liian vaikeita. Ryhmäläiset eivät saaneet ajatuksesta 

kiinni. He kertoivat, mitä kuvassa näkyy, mutta edes ohjaajan tekemillä apu-/ jatkokysy-

myksillä ryhmäläiset eivät ymmärtäneet, mitä korteilla haettiin. Emotions- kortit eivät 

myöskään olleet ryhmäläisten mielestä mielenkiintoisia. He eivät osanneet tunnistaa ku-

vassa olevan henkilön tunnetta. 

Junanvaunut: Harjoituksessa ollaan juna muodostelmassa ja piirretään toisen selkään 

kuvio (kolmio, neliö tai ympyrä). Viimeinen piirtää tuntemansa kuvion valkotaululle. 

Tässä toiminnossa harjoiteltiin toisen lähellä olemista ja koskettamista sosiaalisesti hy-

väksyttävällä tavalla ja/ tai kosketuksen sietämistä sekä mietittiin minkälaista tunnetta 

kosketus aiheuttaa. Lisäksi vertailtiin sitä, millainen kuvio oli alussa ja millainen jonon 

lopussa.  

Ilmeen siirto: Tässä harjoituksessa maalattiin pensselillä tunnekuvasta valittu ilme ka-

verin kasvoille ja jatkettiin asettelemalla keho asentoon, joka ilmaisee kyseistä tunnetta. 

Ilmeen maalaaminen kasvoille oli asiakkaille mieleinen ja sitä pyydettiin myös uudestaan 

myöhemmällä ryhmäkerralla. Kehon asettelu tunteen mukaan oli jo ennakoidusti haas-

tavaa ensimmäisellä kerralla. Ryhmässä oli tällöin paikalla useampi ryhmäkodin työnte-

kijä. Ohjaaja ohjasi asiakkaita sanoittaen tunnetta ja tunteesta johtuvia tai tunteen ilmen-

tämiä vaikutuksia kehon asennossa. Ohjaajan näkökulmasta hyvä tehtävä, johon voi liit-

tää monenlaisia tavoitteita. Vaatii harjoittelua. 
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Tunnepyörä: Tässä harjoituksessa ajatuksena oli laittaa erilaisia tunnekuvia ympyrän 

ympärille ja nuolta pyöritetään sattumanvaraisesti, jonka jälkeen tunnistetaan ja nime-

tään tunne sekä kuvaillaan tunne toisille ryhmäläisille. Käytännössä ryhmäläiset pyrkivät 

siirtämään nuolen haluamansa tunnekuvan kohdalle. Hyvä harjoitus, jota voi jalostaa 

monenlaiseen muotoon.  

Musiikkimaalaus: Tämä harjoitus oli myös suosittu. Musiikkimaalauksessa etsittiin eri 

tunnelmaista musiikkia mm. virsi, klassinen, lastenlauluja, rock-musiikkia jne. Musiikkia 

kuunnellen ryhmäläiset maalasivat vesiväreillä tai vesiliukoisella maalilla tai värittivät 

puuväreillä oman valinnan mukaan. Tässä harjoituksessa tehtiin valinta, että jokaisen 

musiikin/maalauksen jälkeen käytiin tunnekierros. Eli jokainen ryhmäläinen kertoi, mil-

laista tunnetta tunsi eri musiikin jälkeen. Tähän valintaan päädyttiin sen vuoksi, että heti 

musiikin jälkeen tunne olisi autenttinen, helpompi tunnistaa ja muistaa. Palautteessa 

kaksi ryhmäläistä nimesi sen mukavimmaksi tehtäväksi. Musiikki valittiin hyvin erilaisista 

genreistä. Vaikka tunteen sanoittaminen oli vaikeaa (yksi asiakas sanoi virren kohdalla 

tunteeksi suru), oli mielenkiintoista huomata, kuinka erilaiset värimaailmat eri tunnelmai-

sen musiikin kohdalla oli. 

Tunteen paikka kehossa KAH-kassi: Tämä harjoitus otettiin mukaan ryhmäkertojen 

puolivälissä. Tavoitteena oli harjoitella tunnistamaan, miten tunne vaikuttaa kehoon ja 

missä kehon osassa mikäkin tunne kelläkin tuntuu. Aluksi harjoitus tuntui olevan haas-

tava. Kertomalla, sanoittamalla tilannetta sekä harjoittelemalla, tunteen sijoittaminen ke-

hoon helpottui. Yksi ryhmäläinen kuvasi tunnettaan monipuolisesti, esimerkiksi ”on villinä 

ilosta ja se tuntuu jaloissa”. Tunteen paikkaa kehossa harjoiteltiin kahdella tavalla. Tar-

rallinen tunnetta kuvaava kuva tai sana laitettiin tarroitettuun kehonkuvaan kehon etu- 

tai takapuolelle. Yhdellä kerralla kehonkuvaan väritettiin, minkä värinen tunne on ja 

missä kehonosassa tunne tuntuu. Yksi ryhmäläinen väritti eri tunteita eri väreillä ja eri 

kehon osiin. 

Tunnekuvat: Ryhmässä käytettiin monia erilaisia tunnekuvia, Papunetin kuvia ja Mahti 

-tunnekortteja, KAH –kassin ilmekuvia sekä sanaliuskoja sekä Boardmaker -kuvanteko-

ohjelmalla tehtyjä ilmekuvia. Perusajatuksena oli käyttää ja tutustuttaa ryhmäläisiä mo-

nipuolisesti erilaisiin kuviin ja samalla testata/ seurata kuvien käyttöä ja niiden ymmärtä-

mistä. Mielenkiintoista olikin seurata kuvien käyttöä. Kaksi ryhmäläistä valitsi aina iloinen 

-kuvan, paitsi kerran toinen heistä valitsi jännittynyt -kuvan. Yksi asiakkaista (mies) valitsi 

aina Papunetin iloinen -kuvan, jossa on nainen. Yksi asiakkaista valitsi aina Mahti- kuvia, 

ja yleensä vielä kaksi tunnekuvaa täysin ääripäistä. Vaikutti siltä, että tämä ryhmäläinen 
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sen lisäksi, että tunsi näitä tunteita ja sai tällaisia ajatuksia, halusi tietoa ja sanoittamista 

eri tunteille. Ryhmäläisille painotettiin koko ajan, että kaikki tunteet ovat sallittuja, eikä 

tunneasioissa ole olemassa väärää vastausta. Aluksi saattoi käydä niin, että ryhmäläiset 

ottivat lopuksi saman tunnekuvan kuin ohjaaja, mahdollisesti halusivat näin miellyttää 

häntä tai eivät osanneet/uskaltaneet ottaa jotain muuta kuvaa. 

Rentoutus ja jumppa: Rentoutuksen tarkoituksena ryhmäkerran lopuksi oli harjoitella 

rauhoittumista ja saada mukava lopetus ryhmälle. Tavoitteena oli opetella erilaisia ren-

toutumiskeinoja ja opetella tunnistamaan itselle tehokkaat keinot rentoutumiseen. Tar-

koitus oli myös opetella, miltä jännittäminen, venytys ja rentoutuminen kehossa tuntuu. 

Oli mielenkiintoista huomata, kuinka liike (pomppiminen, soutaminen, marssiminen, ve-

nyttely) nosti hymyn ryhmäläisten kasvoille. Jumppaan liitettiin mukaan myös yhdessä 

tekemistä ja kontaktin ottamista toiseen, muun muassa valitsemalla kenen kanssa ha-

luaa olla pari ja pyytämällä häntä pariksi. Muutamalla kerralla marssiminen ja venyttely 

tehtiin piirissä pitämällä vieruskaveria kädestä kiinni. Näin saatiin uusi tapa/ näkökulma 

keskustella tunteesta ja tunteen kokemuksesta. Ryhmäläiset olivatkin kertoneet ryhmä-

kodin työntekijöille, että jumppa oli parasta. Myös palautteista kävi ilmi sama. Rentou-

tuksessa käytettiin muun muassa musiikkia, meren ääntä ja jumppaa. Tässä ryhmässä 

jumppa ja klassinen musiikki toimivat parhaiten. Rentoutuksen onnistumiseen vaikuttivat 

myös ryhmän kokoonpano sekä ulkopuoliset häiriötekijät. 
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10 ARVIOINTIA 

Ryhmän tavoitteeksi määriteltiin tunteen tunnistaminen, nimeäminen ja säätely sekä 

oman mielipiteen ilmaisemisen rohkaiseminen. Lisäksi toivottiin, että ryhmäläiset saisivat 

positiivisen kokemuksen ryhmätoiminnasta. Ryhmän toiminnassa harjoiteltiin aktiivisesti 

tunteen tunnistamista erilaisista kuvista, toisen ihmisen kasvoilta ja kehon kielestä. Myös 

tunteen tunnistamista oman kehon tuntemuksista ja tunteen aiheuttaman käyttäytymisen 

hallintaa harjoiteltiin. Oman mielipiteen ilmaisua harjoiteltiin aktiivisesti ryhmän ohjaajan 

tuella useaan kertaan joka ryhmäkerralla. 

Tunteen ilmaiseminen ja tunnistaminen helpottui ryhmän edetessä. Näissä käytettiin 

apuna useita erilaisia kuvallisia vaihtoehtoja. Tällä pyrittiin siihen, että ryhmäläiset oppi-

vat käyttämään monia erilaisia menetelmiä tunteiden ilmaisuun. Tavoitteena oli oppimi-

sen sisäistäminen ja samalla pyrittiin ehkäisemään automaatiota. 

Erityisesti kahdelle ryhmäläiselle, jotka pääsääntöisesti valitsivat aina tunteen ”iloinen”, 

erilaisten tunteiden valitseminen oli selvästi vaikeaa. Kysyttäessä ”oliko pelottavaa” tai 

”olitko vihainen”, kyseiset ryhmäläiset vastasivat myöntävästi. Omatoimisesti he eivät 

niin sanottuja kielteisiä tunteita valinneet, vaikka ryhmän ohjaajalle eleistä, ilmeistä ja 

kehon kielestä jäi vaikutelma pelosta, jännityksestä tai hämmennyksestä. Ryhmän oh-

jaajalla heräsi mietteitä, oliko se opittuja vai eikö ole sallittua ilmaista huonoja tunteita tai 

haetaanko sillä hyväksyntää. Kuitenkin ryhmän toiminnassa jatkuvasti korostettiin, että 

kaikki tunteet ovat oikeita ja sallittuja.  

Ryhmäytymistä selkeästi tapahtui ryhmän edetessä. Ryhmäläiset muutaman tapaamis-

kerran jälkeen hakeutuivat oma-aloitteisesti toistensa seuraan, saman pöydän ääreen. 

Vertaistuki on tärkeää. Se antaa rohkeutta ilmaista omaa tunnetta tai mielipidettä, kun 

nähdään toistenkin tekevän samoin ja kaikkien tunteet hyväksytään. Erityisesti mieleen 

jäi erään ryhmäläisen valitsema tunne ”suru” virren jälkeen. Ryhmäläinen selkeästi haki 

vahvistusta omalle mielipiteelleen, jolloin vahvistettiin kaikkien tunteiden olevan oikein ja 

ne ovat jokaisen henkilökohtaisia kokemuksia. 

Esimies ja ryhmäkodin ohjaajat antoivat positiivista palautetta ja kokivat ryhmätoiminnan 

hyödylliseksi, “Asiakkaat tarvitsisivat enemmän tällaista”. Myös ryhmään osallistuneet 

olivat antaneet hyvää palautetta ryhmän toiminnasta ryhmäkodin työntekijöille. Lisäksi 

yhden asiakkaan päivätoiminnasta tuli myöhemmin palautetta, kuinka asiakas on 
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osannut kertoa tunteistaan päivätoiminnassa. Ryhmäytyminen näkyy ryhmäkodissa 

muun muassa siten, että ryhmäläiset ovat suunnitelleet yhteistä toimintaa vapaa-ajal-

laan, yhteisiä lenkkejä ja karaokea. He myös kysyvät tavatessaan toisiltaan ja ohjaajilta 

kuulumisia. Ryhmäläiset toivoivat ryhmälle jatkoa, joten pienen tauon jälkeen ryhmä on 

jatkanut toimintaansa.  

Asiakkaiden näkökulmasta 

Ensimmäisillä kerroilla paikkojen valintaan tarvittiin ohjaajan ohjausta. Ryhmän edetessä 

ryhmäytymistä selkeästi tapahtui ja asiakkaat hakeutuivat itse saman pöydän äärelle. 

Häiriöt, kuten tilan kautta kulku häiritsivät asiakkaiden tarkkaavuutta. Eräs asiakkaista 

olisi tarvinnut oman tiimin ohjaajan joka kerta paikalle ja hän kommunikoi nihkeämmin 

vieraamman kanssa. Ryhmän ohjaajalta meni paljon aikaa vastauksen kysymiseen ja 

saamiseen ja tämä kaikki oli ryhmän muusta toiminnasta pois. Asiakas myös välillä tahtoi 

jatkuvan huomion ryhmän ohjaajalta, jolloin ryhmän toiminta häiriintyi. 

Tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta 

Ryhmän tavoitteet toteutuivat osittain. Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen helpottui 

ja monipuolistui. Kysyttäessä tunteiden ilmaiseminen onnistui hyvin sanallisesti ja/ tai 

kuvallisesti. Ohjaajalle jäi vaikutelma, että valittu tunne on todellakin ryhmäläisen oma 

tunne. Tunteen säätely ja käyttäytymisen hallinta vaatii vielä harjoittelua. Yksilölliset ta-

voitteet toteutuivat myös osittain. Esimerkiksi kerran yksi ryhmäläinen ilmaisi tunteek-

seen jännittynyt totutun iloisen sijaan. Aktiivinen osallistuminen toteutui ryhmään niillä 

kerroilla, jolloin ryhmäläisellä oli oma ohjaaja, muilla kerroilla osallistumista tapahtui het-

kittäin. Ryhmään osallistumisesta jäi kuitenkin kaikille positiivinen kokemus, koska ryh-

män toimintaa haluttiin jatkettavan. Jälkeen päin ajateltuna tavoitteiden asettelussa olisi 

voinut käyttää GAS- mittaria, vaikka etukäteen sitä mietittäessä ajateltiin, ettei se toimisi.  

Ohjaajan näkökulmasta 

Etukäteen oli vaikea arvioida, paljonko suunnitelluissa toiminnoissa menisi aikaa. Kes-

kustelulle, tunteen miettimiselle ja sen valitsemiselle oli hyvä varata aikaa enemmän. 

Toisinaan valinnan tekeminen oli vaikeaa ja keskustelua riitti, jolloin myös aikaa aloituk-

seen kului enemmän. Toisinaan taas ryhmäläiset olivat vähäsanaisempia, joten silloin 

myös ehdittiin tehdä useampia harjoituksia. Tästä syystä etukäteen oli hyvä suunnitella 

valmiiksi useampia toimintoja, joita voi tarvittaessa käyttää. Toisaalta suunnitelmat ja ai-

kataulut eivät voineet olla liian tiukkoja, koska myös asiakkaiden toiveille ja ideoille sekä 
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keskustelulle oli hyvä jättää aikaa ja tilaa. Ryhmäläiset tarvitsivat alussa paljon rohkai-

sua, tukea ja mallittamista asioiden ilmaisemiseen. Ryhmän edetessä rohkeus kertoa 

oma mielipide tai ajatus lisääntyi. Haastavaa ohjaajalle oli myös ajan jakaminen yksittäi-

selle asiakkaalle suhteessa ryhmän toiminnan ohjaamiselle. Ohjaajan tavoitteena oli 

myös juurruttaa ryhmätoiminta osaksi ryhmäkodin arkea. Tästä syystä, esimiehen toi-

veesta, ryhmässä oli mukana ryhmäkodin työntekijä. Tavoite toteutui, koska ryhmätoi-

minta on jatkunut. Ryhmässä käytetyt materiaalit ovat myös kaikkien ryhmäkodin työn-

tekijöiden käytössä kansion jäädessä ryhmäkotiin. 

Tilan kannalta 

Ryhmän toimintaan kokeiltiin kahta erillistä tilaa. Monitoimitilan, joka samalla on myös 

ruokailutila, käyttäminen vaatii hieman ennakointia ja suunnittelua. Asukkaiden on tul-

tava syömään ajoissa, jotta tila ehditään siistiä ennen ryhmän alkua. Rentoutumista var-

ten tilaan tuodaan säkkituoleja ja/ tai jumppamattoja. Ohjaajan näkökulmasta tila on hie-

man kliininen, mutta toisaalta tilaa siellä oli hyvin ja liukuovet sai suljettua, jolloin ryhmä 

voi toimia rauhassa. Monitoimitilaan asiakkaiden sijoittuminen on helpompi suunnitella. 

Pöydät ovat valmiina maalausta ja kirjoittamista sekä muita välineitä varten. Kaikille löy-

tyy lisäksi tuoli valmiina.  

Toisena tilana kokeiltiin yhtä ryhmäkodin olohuonetta. Tila oli viihtyisä, siellä oli kaksi 

sohvaa, jotka olivat hyvät rentoutumiselle. Kuitenkin siellä oli vain yksi pieni pöytä, joten 

ei ollut tarpeeksi lasku- eikä työskentelytilaa. Tila oli lisäksi yhden ryhmäläisen olohuone, 

joten hänen osallistumisensa ryhmän toimintaan oli siellä heikompaa, koska hän olisi 

halunnut levätä sohvalla koko ajan. Kommunikaatio hänen kanssaan tässä tilassa oli 

myös heikompaa. Tilassa oli lisäksi paljon ohikulkua, josta oli luonnollisesti seurauksena 

häiriötä sekä tarkkaavuuden hajoamista ryhmäläisiltä. 
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11 POHDINTA 

Tunteet ovat kaikkialla maailmassa yhteinen kieli ja tunnetaitoihin kuuluu tunteiden tun-

nistaminen ja hallitseminen. Tunnetaidot vahvistavat myös itseluottamusta, koska ne 

vahvistavat sitä, mitä itsessä tällä hetkellä tapahtuu. Tunnehäiriön ongelmat ovat varsin 

yleisiä nykypäivänä muillakin kuin autismikirjon henkilöillä. Itse asiassa niihin on toimin-

taterapian opiskelun ohessa ja harjoitteluissa törmännyt varsin usein. Näin ollen tätä 

opinnäytetyötä voi hyödyntää myös muilla asiakaskunnilla.  

Työskentely autismikirjon häiriöisten parissa on ala, joka meitä molempia kiinnostaa. Ke-

hittämistyö ryhmäkodille tarjosi mahdollisuuden oppia aiheesta lisää ja tuoda uutta nä-

kökulmaa toimintaterapeutin ammattiin, koska tunnetaitojen ryhmätyöskentelystä aikui-

silla autisteilla löytyi yllättävän vähän tietoa.  

Ryhmässä toimiminen itsessään on autismikirjon häiriöisille haastavaa, joten halusimme 

luoda onnistuneen ryhmäkokemuksen ryhmäläisille. Tutustuimme aiheeseen, miten au-

tismikirjon häiriöinen henkilö oppisi parhaiten ja mitkä ovat hänen haasteet siinä. Näin 

ollen pystyimme luomaan ryhmälle ympäristön, joka tukisi autismikirjon häiriöisen henki-

lön uuden asian oppimista.  

Opinnäytetyön suunnitelman teimme tarkasti ja se auttoi ohjaamaan työn etenemistä. 

Työn vaiheet jaoimme keskenämme siten, että toinen keskittyi teoriaan ja toinen ryhmä-

toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä sen takia, että asuimme eri paikkakun-

nilla muutaman sadan kilometrin päässä toisistamme. Aktiivisesti konsultoimme toisi-

amme ja pohdimme asioita yhdessä. Koska aihe oli mielenkiintoinen, haastavinta työssä 

oli aiheen rajaaminen. Siihen jouduimme työn edetessä palaamaan yhä uudelleen. Ke-

hittämistyön tavoitteet olivat selkeät ja kaikki hankkimamme teoriatieto laajuudessaan 

tuki näitä tavoitteita.  

Ryhmässä harjoiteltiin muun muassa tunteiden tunnistamista, nimeämistä, kehollista-

mista ja säätelyä sekä toisen ihmisen huomioimista monien tunnekuvien ja harjoitusten 

kautta. Tunteen tunnistaminen oli aluksi haastavaa, mutta helpottui ryhmän edetessä. 

Tunnekuvia käytettiin tarkoituksella monenlaisia. Mutta esimerkiksi Mahtikortteja oli niin 

paljon, että jatkossa niiden määrää tarvitsee rajata, jolloin valinnan tekeminen helpottuu. 

Boardmaker-kuvista oli ryhmäläisten helpompi valita sopiva, koska ne olivat heille en-

nestään tuttuja. Ohjaajana myös oppi paljon uutta ryhmäläisten tavasta toimia ja ajatella: 
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Oma tulkinta siitä, miksi ryhmäläinen toimii niin kuin toimii tai miten hän ajattelee, on 

voinut aluksi olla jotain ihan muuta. 

Ryhmässä oli hyvä tunnelma ja kaikki uskalsivat ilmaista omia tuntemuksiaan. Ryhmä 

koettiin positiivisena niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin kesken, ja ryhmän toiminta 

on jatkunut pienen tauon jälkeen. Uuden ryhmän kokoonpano on hieman muuttunut. 

Ryhmä jatkaa vielä tunnetaitojen parissa, mutta syksyllä on kuitenkin tarkoitus valita uusi 

teema, mahdollisesti toimintaa laajennetaan sosiaalisten taitojen pariin. Jatkossa myös 

tavoitteet tehdään Gas-menetelmää hyödyntäen, jolloin niiden saavuttamista on hel-

pompi seurata.  

Aloitimme opinnäytetyön suunnitelman tekemisen loppukesästä 2018 ja samalla 

aloimme opiskella teoriatietoa aiheesta. Opinnäytetyö eteni hyvin, joskin aikatauluja vä-

lillä sotkivat toiset opinnot sekä työelämä. Alkuperäinen suunnitelma oli, että opinnäyte-

työ valmistuisi keväällä 2019, joten sen puitteissa olemme aikataulussa, tosin aika tiu-

kalle se meni. Kevät 2019 onkin mennyt intensiivisesti raporttia kirjoitettaessa. Olemme 

kuitenkin tyytyväisiä opinnäytetyömme etenemiseen. 

Olemme hakeneet ohjausta opinnäytetyön tekemiseen neljästi ja ohjauskerrat ovat vie-

neet työtä aina eteenpäin. Välillä on tullut epätoivon hetkiä, mutta olemme saaneet työs-

kentelyymme tukea ja täten päässeet näistä yli. Yhteistyömme sujui jouhevasti, panos-

timme siihen, missä olemme hyviä ja saimme myös toisiltamme tarvittaessa uusia ideoita 

ja voimia työskentelyyn. Olemme aiemminkin työskennelleet yhdessä ja tunnemme jo 

toistemme tavat toimia. Tavoitteet opinnäytetyön etenemisestä sekä laadusta olivat 

myös samanlaiset. 

Opinnäytetyön tekemisessä olemme noudattaneet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

(TENK) hyviä tieteellisiä käytäntöjä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Luvat 

opinnäytetyön tekemiseen hankittiin sekä koululta että toimeksiantajalta. Toimeksianta-

jan edellyttämät ehdot opinnäytetyölle toteutettiin. Toimeksiantaja on myös hyväksynyt 

opinnäytetyön ennen julkaisua. Kaikki teoriatieto ja materiaali, jota olemme käyneet läpi 

tätä varten, ovat tukeneet sitä, että ryhmätoiminta on suunnattu varta vasten autismikir-

jon häiriöisten tunnetaitojen harjoittelemista varten. Olemme olleet lähdekriittisiä ja otta-

neet mukaan vain ne teokset, tutkimukset ja artikkelit, jotka ovat luotettavia. 

Työssä käy ilmi selkeästi, mikä on itsekirjoitettua ja mikä on lähteistä lainattua. Kaikki 

teksti on kuitenkin hyvän käytännön mukaisesti omin sanoin referoitu. Lähdemerkin-

nöissä käytettiin Turun ammattikorkeakoulun ohjeistusta alkuperäisiin lähteisiin 
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viitatessa. Lähteisiin on viitattu rehellisesti, mitään vääristämättä. Opinnäytetyön tarkoi-

tus, tavoitteet ja menetelmät on myös selkeästi esitetty. 

Ryhmän jäsenten yksityisyyttä myös kunnioitettiin hyvien eettisten käytäntöjen mukai-

sesti. Ryhmästä kerrottiin etukäteen ryhmäkodissa, sen toiminta sekä tavoitteet esitettiin 

alkuinfossa. Ryhmän jäsenet allekirjoittivat osallistumisluvan. Osallistumislupa lähetettiin 

myös omaisille tiedoksi jäsenten luvalla. Ryhmä oli kaikille vapaaehtoinen ja kaikki halu-

sivat siihen mukaan. Jokaisella ryhmäkerralla kerrottiin käytössä olevat toiminnat, mihin 

niillä pyritään sekä mitkä ovat sen ryhmäkerran tavoitteet. Ryhmän jäsenten henkilölli-

syyttä ei saa selville opinnäytetyötä lukiessa. Lisäksi kaikki muistiinpanot on hävitetty 

silppurilla tietosuojaohjeiden mukaan.  

Tavoitteita asetettaessa ei kuitenkaan ollut käytössä toimintaterapeuttista arviointimene-

telmää, joka tukisi tavoitteiden toteutumisen arvioimista. Lisäksi tavoitteet olivat enem-

mänkin työntekijöiden määrittelemiä kuin ryhmäläisten, joten näiltä osin ryhmän luotet-

tavuus kärsi. Nämä kuitenkin on otettu nyt huomioon, kun ryhmä on jatkanut toimin-

taansa. Ryhmäläisten tavoitteeksi voisikin määrittää sen, että oppisi asettamaan tavoit-

teita.  

Sosiaalisten taitojen ryhmiä on toimintaterapiassa pidetty paljon ja näistä löytyikin tietoa 

hyvin. Mutta tunnetaitoihin keskittyminen toimintaterapiassa on ilmeisesti vähän vie-

raampi käsitys. Vaikka monesti kuuleekin puhuttavan, miten näissä on haasteita ja tun-

teita paljon käsitellään, niin tutkittua tietoa on vähän. Tässä voisi olla kehitysehdotus 

seuraaville opinnäytetyön tekijöille. Kehitysvammaisilla ja autisteilla lapsilla on ollut so-

siaalisten taitojen ryhmiä, mutta aikuisille autismikirjon häiriöisille ei tästä löytynyt paljoa-

kaan tietoa. Toki ryhmätoiminta on aina haasteellista autisteille, mutta sosiaalisia tilan-

teita tulee vastaan jokapäiväisessä elämässä ja harjoittelemalla näitä tilanteita ryhmissä 

voimme muun muassa ehkäistä syrjäytymistä. 
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Ryhmän säännöt luodaan yhdessä ryhmäläisten kanssa ja jokaista ryhmän jäsentä on 

kuultava sääntöjen tekemisessä. Ryhmän säännöt kirjoitetaan isolle kartongille/ fläppi-

taululle/ johonkin, missä ne ovat kaikkien nähtävillä. Säännöt voi myös koristella yh-

dessä. Sääntöjen keksiminen yhdessä luo puitteet ryhmälle, auttaa ryhmäytymisessä 

sekä motivoi sitoutumaan ryhmään.

1 Ryhmän säännöt 

• Tullaan ajoissa 

• Toisia ei kiusata 

• Kaikille annetaan puheenvuoro 

• Kuunnellaan kaikkia 
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2 Ryhmäkerran  kuvallinen struktuuri 

Autismikirjon henkilöiden ryhmätoimissa struktuuri on erittäin tärkeää. 

Se luo ryhmäkerralle rakenteen ja auttaa ymmärtämään aikaa. Kuvat 

ovat oleellinen osa struktuuria, koska autistit yleensä oppivat näön 

kautta.  

Ryhmäkerran pohjan voi askarrella esimerkiksi kartongista, johon 

teippaa sillä kerralla käytettävät kuvat. Kuva käännetään aina toisin 

päin, kun se toiminto on saatu päätökseen. Täten ohjelman pariin pa-

lataan useasti ryhmäkerran aikana. 

Monesti toiminta joudutaan pilkkomaan vielä pienempiin osiin, silloin 

voi apuna käyttää erilaisia toiminnanohjausmalleja, esimerkiksi ”en-

sin, sitten, sen jälkeen” – pohjaa. 

Ryhmässä käytetty struktuuripohja oli tehty Boardmaker- ohjelmalla. 

Tämä esimerkki on koottu papunetin kuvapankista. 
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1. MITÄ KUULUU?                             

  Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao 

2. MILLAINEN TUNNE?               

Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao 

 

3. TOIMINTO 1                            

4. TOIMINTO 2 

  

Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sclera, muokkaus Heidi Ahlström        

5. RENTOUTUS                        

Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Elina Vanninen 

6. TUNNE                                      

Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Elina Vanninen
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Ensin 
      Sitten 
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3 Toiminnot 

ILMEENSIIRTO 

Ryhmäläinen valitsee tunnekuvan ja ottaa kasvoilleen kyseisen ilmeen ja ”siirtää” se sit-

ten pensselillä tai käsillä toiselle parille. 

TUNNEPYÖRÄ 

Ohjaaja laittaa erilaisia tunnekuvia tunnepyörän kehälle. Ryhmäläinen pyöräyttää nuolta 

ja kertoo, millaisen tunteen kohdalle nuoli pysähtyi. Tunteen voi kertoa sanallisesti, il-

meellä, piirtämällä jne. tai kehon asennolla ja eleillä. (Ryhmässä käytössä KAH- kassin 

tunnepyörä, jonka takia emme pyörää voi jakaa, mutta sellaisen voi askarrella myös.) 

JUNANVAUNUT 

Ryhmäläiset istuvat peräkkäin. Viimeisenä istuva piirtää edellä istuvan selkään jonkin 

muodon (ympyrä, neliö, kolmio) ja tämä taas toistaa kuvion seuraavan selkään jne. En-

simmäisenä istuva piirtää kuvan fläppitaululle/taululle/paperille. Keskustelua, miten kuva 

muuttui. 

JOTAIN HYVÄÄ KAVERISTA 

Ryhmäläiset ottavat itselleen paperin ja piirtävät/kirjoittavat oman nimen ja/tai kuvan kes-

kelle. Paperia kierrätetään tosilla ryhmäläisillä, jotka kirjoittavat/piirtävät jotain positiivista 

kyseisestä henkilöstä. Lopuksi luetaan mitä paperille on kirjoitettu. 

SOSIAALISTEN TAITOJEN-, TUNNE- JA MITÄ HE AJATTELEVAT? -KORTIT 

Jokainen ryhmäläinen valitsee mieleisen/puhuttelevan kortin ja kertoo mitä siinä näkee 

tapahtuvan. Jatketaan yhdessä keskustellen, näkevätkö kaikki saman vai erilaisia asi-

oita. 

TAKTIILILAATIKKO 

Tee liivatteesta, perunajauhoista tms. lima. Voit toiseen puoleen laittaa esim. jääpaloja, 

spagettia, makaronia tms. Peitä laatikko niin ettei sisälle näe ja pyydä ryhmäläisiä vuo-

rotellen työntämään käsi laatikkoon
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MUSIIKKIMAALAUS 

Ohjaaja valitsee erilaista musiikkia. Ryhmäläiset ottavat paperin ja maalaavat vesi-, öljy- 

tai muilla väreillä tai piirtävät vahaliiduilla tai puuväreillä millaisia tuntemuksia/ajatuksia 

musiikki tuo mieleen. Voidaan keskustella jälkeenpäin. 

JUMPPA 

Ohjaaja valitsee erilaisia venytyksiä, askellusta, hyppyjä tms. liikkeitä (esim. soutuliike) 

joita tehdään yhdessä, pareittain tai ryhmässä. 
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4 Tunnekuvat

 

Ryhmän aikana käytettiin monien eri valmistajien tunnekortteja tunteiden nimeämisen ja 

tunnistamisen harjoituksissa.  

MAHTI- tunnekortit voi ladata netistä ilmaiseksi: https://storage.googleapis.com/tukiliit-

tproduction/2018/08/mahti_tunnekortit.pdf 

                               

https://storage.googleapis.com/tukiliittproduction/2018/08/mahti_tunnekortit.pdf
https://storage.googleapis.com/tukiliittproduction/2018/08/mahti_tunnekortit.pdf
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Boardmakerillä voi tulostaa tunneaiheisia kuvia. Nämä olivat ryhmässä suosituimpia, 

koska olivat ennestään tuttuja. Tämä ohjelma on maksullinen. 

Papunetillä (http://papunet.net/materiaalia) on ilmainen kuvapankki ja kuvatyökalu, 

jolla voi tehdä omiin tarpeisiinsa sopivia kuvallisia materiaaleja. 

1.  2.  3.  4.  

Kuva 1 & 4: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Elina Vanninen 

Kuva 2 & 3: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Heini Kärkkäinen

http://papunet.net/materiaalia
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5 Kehonkuvat 

  

  

Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Arasaac, muokkaus Tepa-projekti, Savas ja 

Mainostoimisto Ad Kiivi Oy. 

Ideana on, että tarrallinen tunnetta kuvaava kuva tai sana laitetaan tarroitettuun kehon-

kuvaan kehon etu- tai takapuolelle
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Osallistumislupa 

Lupa osallistumiseen 

Olemme Toimintaterapeutti -opiskelijoita Turun ammattikorkeakoulussa ja 

teemme opinnäytetyötä. Opinnäytetyömme käsittelee sosiaalisia- ja vuorovai-

kutustaitoja ja siihen kuuluu ryhmätoiminta autismin kirjon henkilöille. Aloi-
tamme ryhmätoiminnan  --------  yhdessä asukkaiden ja ohjaajien kanssa. Ryh-

mässä harjoittelemme tunnetaitoja toiminnallisin keinoin tavoitteena onnistu-
misen kokemukset ja tunnetaitojen kehittyminen. Ryhmä kokoontuu ------- ti-

loissa yhteensä kymmenen kertaa syksyn 2018 ja kevään 2019 välisenä ai-

kana. ------ ohjaajat ovat lupautuneet mukaan ryhmän toimintaan. 

Asiakkaiden henkilö- tai muita tunnistetietoja ei julkaista. 

Kiitos osallistumisesta! 

Yhteistyöterveisin toimintaterapeuttiopiskelijat 

Kirsi Auranen & Sari Härkönen 

Osallistun ryhmämuotoiseen toimintaan ------- 

___________________________________________ 

Paikka ja aika 

____________________________________________ 

Asiakkaan nimi 

Edunvalvoja 

 

 


