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Tony Attwood: Aspergerin oireyhtymä 

Tutustuin Tony Attwoodin kirjaan “Aspergerin oireyhtymä”, jonka tarkoituksena on toimia oppaana 
Asperger-lasten ja -aikuisten tunnistamisessa ja hoitamisessa. Attwood kuvaa ja analysoi Aspergerin 
oireyhtymän erityispiirteitä ja esittää käytännön keinoja, joilla kaikkein silmiinpistävimpiä tai haitallisimpia 
piirteitä voidaan lievittää. Tässä koosteessani keskityn ensimmäisen lähitapaamisen teemoihin eli 
oireyhtymän tunnistamiseen ja sille ominaisiin piirteisiin. 

Tunnistaminen ja diagnosointi 

Aspergerin oireyhtymän diagnoosi saadaan keskimäärin kahdeksanvuotiaana, mutta se voidaan saada jo 
pienenä lapsena tai vasta aikuisena. Attwood esittelee kuusi tapaa, joiden avulla oireyhtymän 
diagnosoimiseen saatetaan päätyä: 

• autismidiagnoosi varhaislapsuudessa 
• piirteiden tunnistaminen koulua aloitettaessa 
• jonkin toisen oireyhtymän ilmeneminen epätyypillisesti 
• sukulaisen saama autismi- tai Asperger-diagnoosi 
• sekundaarinen psykiatrinen häiriö 
• Aspergerin oireyhtymän jäänne aikuisella 

Aspergerin oireyhtymän diagnosoimiseen sisältyy kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa vanhemmat tai 
opettajat täyttävät kyselylomakkeen tai arviointiasteikon, jonka avulla tunnistetaan lapset, joilla 
oireyhtymä saattaa olla. Attwood esittelee esimerkkinä ASAS-arviointiasteikon, joka on suunniteltu 
vanhempien ja opettajien käytettäväksi oireyhtymään viittaavien käyttäytymismallien ja kykyjen 
seulomiseen peruskouluikäisillä lapsilla. Arviointiasteikkoon sisältyy kysymyksiä sosiaalisista ja 
emotionaalisista taidoista, kommunikaatiotaidoista, erityisistä kiinnostuksen kohteista, liikuntataidoista ja 
muista piirteistä. Arvioinnin tulokset eivät kerro suoraan, onko lapsella Aspergerin oireyhtymää, vaan antaa 
ainoastaan viitteitä siitä, olisiko diagnostiselle arvioinnille tarvetta. 

Toisessa vaiheessa asiantuntijat, joilla on kokemusta kehityshäiriöisten lasten käyttäytymisen ja kykyjen 
tutkimisesta, suorittavat diagnostisen arvioinnin. Diagnostinen arviointi kestää vähintään tunnin, ja siinä 
tutkitaan lapsen tiettyjä sosiaalisia, kielellisiä, kognitiivisia ja motorisia taitoja sekä mielenkiinnon kohteiden 
laatua. Myös kliininen testaaminen erilaisilla psykologisilla menetelmillä on mahdollista. Lapsen 
vanhemmilta, opettajilla ja puhe- ja toimintaterapeuteilta kysytään lapsen kehityshistoriasta ja 
käyttäytymisestä tietynlaisissa tilanteissa. Diagnostinen arviointi kohdistuu kielellisiin taitoihin, kognitiivisiin 
eli ajattelun ja oppimisen kykyihin, liikuntataitoihin sekä mahdollisiin ahdistuksen, masennuksen tai 
tarkkaavaisuushäiriön merkkeihin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota ominaisuuksien mahdolliseen 
periytyvyyteen sekä raskauden, synnytyksen tai varhaislapsuuden aikana lapsen terveyteen mahdollisesti 
vaikuttaneisiin tapahtumiin. Oireyhtymän piirteet ilmenevät eri lapsilla eri vahvuisina, ja vastaavat piirteet 
saattavat johtua myös jostain muusta syystä. Ennen diagnoosin antamista on siksi ehdottoman 
välttämätöntä harkita vaihtoehtoisia diagnooseja ja selityksiä. 



Oireyhtymän ominaispiirteet 

Sosiaalinen käyttäytyminen 

Vastavuoroisuuden erityispiirteet 

Aspergerin oireyhtymään liittyy usein suuria vaikeuksia vastavuoroisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
Asperger-henkilöllä on vaikeuksia ymmärtää sosiaalisen vuorovaikutuksen viestejä, ja hän voi käyttäytyä 
sosiaalisesti ja emotionaalisesti sopimattomasti. Hän ei vaikuta tietoiselta kirjoittamattomista sosiaalisista 
säännöistä ja käyttäytymisnormeista tai ei ainakaan näytä ymmärtävän niitä. Hän toimii ja puhuu 
sopimattomasti, impulsiivisesti ja seurauksista tietämättömästi, niin että sanoo tai tekee asioita muita 
loukkaavasti tai ärsyttävästi. Hän saattaa myös loukata toisen henkilökohtaista tilaa tulemalla liian lähelle. 
Kun käyttäytymissäännöt on kerran selitetty hänelle, hän saattaa pakottaa tiukasti muutkin ihmiset 
noudattamaan niitä. Hänelle voi olla vaikeaa ymmärtää toisten tunteita ja eläytyä näiden asemaan. Hän 
saattaa myös suhtautua toisten tunteisiin välinpitämättömästi. Tunteet voivat hämmentää häntä, ja hänellä 
voi myös olla vaikeuksia ilmaista omia tunteitaan. Omat tunneilmaisut ovat epätavallisia ja niistä puuttuu 
hienovaraisuus ja tarkkuus. Ystävyyssuhteet hän pitää mieluummin älyllisellä tasolla ja keskittyy niiden 
käytännöllisiin puoliin.  

Sanaton viestintä on Asperger-henkilölle vaikeaa, sillä hän ei tunnista hienovaraisia viestejä. Eleiden käyttö 
voi olla rajoittunutta, kehonkieli kömpelöä, ilmeet niukkoja ja poikkeavia sekä katse omalaatuinen ja 
tuijottava. Muiden taas täytyy liioitella kehonkieltään, äänensävyään ja ilmeitään, ennen kuin hän pystyy 
tunnistamaan heidän tunteensa. Asperger-henkilö ei ota katsekontaktia tai osaa viestiä katseellaan. 
Katsekontakti voi häiritä hänen keskittymistään, ja katsekontaktin käyttäminen onkin helpompaa, kun 
hänen ei tarvitse samaan aikaan kuunnella toista. Silmien sulkeminen puhuessa voi olla hänen tapansa 
selvitä tilanteen aiheuttamasta ahdistuksesta. 

Sosiaalisen leikin erityispiirteet 

Asperger-lapsi ei mielellään liity toisten seuraan, eikä hän kykene tai ole kiinnostunut kontaktista muiden 
samanikäisten kanssa. Hän voi joutua jopa paniikkiin, jos häntä pakotetaan osallistumaan ryhmätoimintaan. 
Hänellä ei ole motivaatiota tai kykyä leikkiä samanikäisten lasten kanssa, ja hän pysyttelee mieluummin 
sosiaalisen leikin laitamilla tarkkailijana tai itseään paljon nuorempien tai vanhempien lasten kanssa. 
Koulun välitunneilla hän pysyttelee usein yksikseen jossain pihan syrjäisessä kolkassa tai koulun kirjastossa 
lukemassa itseään kiinnostavista asioista. Häntä ei useinkaan kiinnosta osallistua muiden aloittamaan 
toimintaan eikä selittää omia tekemisiään. Hän on mieluummin yksin ja puuhailee omiaan rauhassa muilta, 
ja voi käyttäytyä vihaisesti, töykeästi tai aggressiivisesti, jos muut häiritsevät häntä. 

Kun Asperger-lapsi leikkii muiden kanssa, hän ei useinkaan jaa keskinäisiä kiinnostuksia, toimintaa ja 
tunteita eikä hän osaa sovittaa käyttäytymistään muiden kanssa leikkimiseen. Taidot sosiaaliseen leikkiin 
voivat olla kehittymättömiä ja kankeita. Sosiaalinen vastavuoroisuus voi puuttua, ja hän saattaa pyrkiä 
hallitsemaan vuorovaikutusta pyrkimällä ohjailemaan tai määräilemään yhteisiä leikkejä. Ongelmia syntyy, 
jos muut eivät toimi hänen tahtonsa mukaisesti ja noudata hänen sääntöjään. Kilpaurheilu ja joukkuepelit 
eivät kiinnosta häntä, eikä hän kykene ymmärtämään muiden kokemaa voitonriemua joukkueurheilussa. 
Kaveripiirin paine hankkia uusimpia leluja tai vaateita on hänelle yhdentekevää. 



Kielellinen vuorovaikutus 

Keskustelun erityispiirteet 

Asperger-henkilö saattaa välttää keskustelua, eikä ehkä vaikuta lainkaan kiinnostuneelta siitä, mitä toinen 
hänelle puhuu. Keskusteluun osallistuminen on usein kömpelöä ja väkinäistä, ja hänen on vaikea ottaa 
keskustelun toista osapuolta huomioon. Hän voi avata keskustelun sopimattomalla tavalla ja suoraan ilman 
tavanomaisia aloitussanoja tai toteamuksia, ja hän saattaa puhua tilanteeseen nähden liian paljon tai liian 
vähän. Hänen voi olla vaikea ymmärtää, mitä toinen sanoo. Toisten puhuessa hänellä voi olla taipumus 
tehdä asiaankuulumattomia huomautuksia, jotka eivät näytä mitenkään liittyvän keskustelun aiheeseen. 
Puheella on myös taipumus kääntyä erityisen kiinnostuksen kohteisiin. Tällöin aiheesta kertynyt 
huomattava sanavarasto ja tietämys helpottavat hänen puhumistaan ja kuullun ymmärtämistä. 
Keskustelusta voi kuitenkin tulla eräänlaisen “käsikirjoituksen” mukaista yksinpuhelua, johon toinen ei 
pääse mukaan ja johon ei näytä löytyvän mitään tapaa lopettaa sitä. Hän kun ei näytä keskustellessaan 
lainkaan kuuntelevan toista. 

Asperger-henkilön on vaikea pitää keskustelua käynnissä, eikä hän osaa esittää asiaankuuluvia kysymyksiä 
tai keskeyttää oikea-aikaisesti. Keskustelua ohjaavien viestien tarkoitus jää häneltä usein tunnistamatta. 
Hänellä on taipumus keskeyttää muiden puhe tai puhua muiden päälle ymmärtämättä, miten 
keskeyttäminen vaikuttaa keskustelun kulkuun tai muiden tunteisiin. Hän saattaa myös sanoa ensimmäisen 
mieleensä juolahtavan asian huomaamatta, kuinka hämmentävää se on muille. Hän ei osaa kysyä tai ottaa 
toisen huomautuksia, tunteita ja tietoja osaksi keskustelua. Hän ei myöskään osaa osoittaa myötätuntoa, 
yksimielisyyttä tai kohteliaisuutta muille. Jos hän on epävarma siitä, mitä pitäisi sanoa, hän saattaa pitää 
pitkän ajatustauon ennen vastaamista tai vaihtaa puheenaihetta. Vakava ahdistuneisuus vaikuttaa hänen 
puhekykyynsä ja saattaa johtaa keskustelussa sanattomuuteen ja puhumattomuuteen. 

Viestinnän erityispiirteet 

Asperger-henkilöllä on usein poikkeuksellinen puhetapa. Hänen sanavalintansa voivat olla liioitellun 
muodollisia, eikä hän useinkaan siedä abstrakteja käsitteitä tai epätarkkuutta. Hän kuitenkin keksii 
ainutlaatuisia uudissanoja ja voi käyttää kieltä omintakeisesti ja omaperäisesti. Joskus sanojen äänneasut 
tai merkitykset voivat tuntua hänestä hauskoilta, mikä saa hänet hihittelemään. Puheen sävelkulku, 
painotus ja rytmi voivat vaihdella omituisesti tai eivät vaihtele lainkaan, ja hänen voi olla vaikea ymmärtää, 
mitä muutokset äänen sävyssä tai korkeudessa tai tiettyjen sanojen painottamisessa merkitsevät. 

Asperger-henkilöllä voi olla ongelmia puheen kuulemisessa ja tulkitsemisessa. Hänen voi olla vaikea 
keskittyä yhden henkilön ääneen, jos muut puhuvat samaan aikaan, ja taustahäly voi myös vääristää 
kuuloaistimuksia. Hän saattaa myös unohtua ajatuksiinsa kesken kuuntelemisen tai muiden puhe häiritä 
hänen ajatuksenjuoksuaan. Hänellä on taipumus tulkita keskustelukumppanin sanat ja lauseet 
kirjaimellisesti ja pikkutarkasti, eikä hän ole kovin tietoinen sanojen kätketyistä, epäsuorista tai 
moninkertaisista merkityksistä. Hänen on vaikea ymmärtää sanontoja, vakiintuneita ilmauksia ja kielikuvia 
tai sanatonta viestintää kuten äänensävyä ja kehonkieltä. Hänen on myös vaikea ymmärtää ivallisuutta, 
teeskentelyä ja valehtelua. Tällaiset hämmentävät häntä. 

Asperger-henkilö saattaa ajatella ääneen, koska äänen tuottaminen rauhoittaa häntä. Se saattaa myös 
auttaa käymään läpi tulevia tai menneitä keskustelua, keksimään ja harjoittelemaan ajatustensa 
ilmaisemista ja ymmärtämään keskusteluja perusteellisesti.  



Erityisen kiinnostuksen kohteet ja rutiinit 

Asperger-henkilöllä on taipumus uppoutua yksikseen johonkin yksipuoliseen ja erittäin kapea-alaiseen 
erityisen kiinnostuksen kohteeseen. Hän voi innostua esimerkiksi epätavallisten esineiden keräilystä, 
elektroniikasta ja tietokoneista tai tilastoista, järjestyksestä ja symmetriasta. Kiinnostuksen kohteet 
hallitsevat hänen ajankäyttöään ja syrjäyttävät kaikki muut puuhat. Niihin saattaa myös liittyä tiettyjen 
toimintatapojen kaavamaista toistoa. Kiinnostukseen sisältyy kuitenkin vain ulkoa opittua tietoa ilman 
syvällisempiä merkityksiä. Esimerkiksi pesäpallosta kiinnostunut henkilö on kiinnostunut vain kaikesta 
siihen liittyvästä tiedosta, ei itse pelaamisesta. 

Motivaatio uppoutua kiinnostuksen kohteeseen on yleensä vahvempi kuin mikään ulkoinen painostus sen 
lopettamiseksi. Kiinnostuksen kohteet antavat ilonaiheita ja tyydytystä. Ne myös antavat mahdollisuuden 
välttää sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvää stressiä ja rentoutua rutiinin antaman turvallisuudentunteen 
avulla. Mitä enemmän Asperger-henkilöllä on stressiä, sitä kiihkeämmin hän paneutuu kiinnostuksen 
kohteeseensa. Sen sijaan miellyttäminen, kilpailullisuus, yhteistyö ja jäljitteleminen eivät häntä motivoi, 
eivätkä saa häntä irti kiinnostuksen kohteistaan. 

Asperger-henkilö kaipaa rutiineja, sillä hän kokee maailman hämmentävänä, ennustamattomana ja 
kestämättömän kaoottisena. Hänellä on pakonomainen tarve luoda rutiineja ja harrastuksia, jotka 
hallitsevat koko olemassaoloa. Hän pitää rutiineista tiukasti kiinni, eikä salli poikkeamista vakiintuneeksi 
tulleista toimintamalleista. Hänellä ei ole taitoa varautua muutoksiin, eikä hän ei voi sietää uusia asioita, 
sekasortoa ja epävarmuutta. Jos rutiineihin tulee muutoksia tai ne jäävät kesken, hän saattaa hätääntyä ja 
ahdistua voimakkaasti. Jatkuvuuden takaaminen ja ahdistuksen vähentäminen on tärkeää, sillä muutokset 
ja ahdistus vain vahvistavat rutiinien hallitsevuutta ja mutkikkuutta. 

Motorinen kömpelyys 

Asperger-henkilöllä on usein heikko motorinen koordinaatio sekä karkea- että hienomotoriikassa. 
Liikkumisessa häneltä voi puuttua ylä- ja alaraajojen välinen koordinaatio, mikä saa hänet kävelemään tai 
juoksemaan oudosti. Hänellä voi olla myös tasapaino-ongelmia. Käsien välisen koordinaation ja ajoituksen 
puutteet voivat pallonkäsittelyssä tehdä kopin ottamisen ja tarkan heittämisen vaikeaksi. Myös 
pukeutuminen, kengännauhojen solmiminen ja ruokailuvälineiden käyttäminen saattaa olla vaikeaa. Käsiala 
voi muistuttaa harakanvarpaita. Hänellä saattaa olla myös taipumus kiirehtiä taitoihinsa nähden liikaa. Hän 
ei osaa tahdistaa tai sovittaa omia liikkeitä toisen henkilön liikkeisiin, vaan liikkeet vaikuttavat väkinäisiltä 
tai vääriltä. Hänen on myös vaikea pysyä muiden antaman rytmin tahdissa. Hänellä saattaa myös olla 
motorisia häiriöitä, kuten toistavia ja tahattomia liikkeitä, hallitsemattomia ja ennustamattomia 
äännähtelyjä ja katatoniaa. 

Kognitiiviset toiminnot 

Kognitiivisen kykyprofiilin erityispiirteet 

Asperger-henkilön kognitiivinen kykyprofiili on yleensä huomattavan epätasainen. Hänellä voi olla laaja 
sanavarasto ja paljon asiatietoja, ja hän on usein hyvä aritmetiikassa ja geometriassa. Hänellä voi kuitenkin 
olla heikkoutta kielen ymmärtämisessä, kuvien järjestämisessä ja mahdottomuuksien huomaamisessa. 
Luku-, kirjoitus- ja laskutaidot voivat olla joko erittäin hyvät tai erittäin huonot. Lapsi ei välttämättä opi 
koulussa tarvittavia taitoja tavanomaisessa järjestyksessä, ja perustaitojen oppiminen voi viedä paljon 
aikaa. Aina kyse ei kuitenkaan ole välttämättä osaamisen puutteesta, vaan hänellä ei vain ole motivaatiota 
tehtäviin, jotka eivät kiinnosta häntä. 



Asperger-henkilön tapa ajatella ja ratkaista ongelmia on usein poikkeuksellinen ja omintakeinen, ja hänelle 
voi olla helpompaa nähdä ongelmien ratkaisut kuin ilmaisemaan ne sanallisesti. Ajattelutapa on 
hallitsevasti visuaalinen, ja avaruudelliset tehtävät kuten piirtäminen ovat hänelle helppoja. Hänen 
pitkäkestoinen muistinsa saattaa olla ilmiömäinen. Hän saattaa huomata ja muistaa näkemänsä asiat ja 
yksityiskohdat poikkeuksellisen tarkasti, ja kykenee siten erittäin tehokkaasti hankkimaan erilaista 
yksityiskohtaista pikkutietoa. Hänen vahvuuksiaan ovat usein tehtävät, jotka vaativat rutiininomaista ja 
mekaanista toimintaa ja pitkäkestoista muistia ja jotka perustuvat melko yksinkertaisiin sanallisiin ohjeisiin. 
Hänen heikkouksiaan voivat taas olla tehtävät, jotka edellyttävät kuullun ymmärtämistä, käsitteellistämistä, 
erittelemistä, ryhmätyötä ja ongelmanratkaisua. 

Ajattelun erityispiirteet 

Asperger-henkilön ajattelu on tyypillisesti joustamatonta. Ajattelu on usein jäykkää eikä mukaudu 
muutoksiin tai epäonnistumisiin. Hän on tavallista heikompi oppimaan virheistään, eikä hän välttämättä 
tunnista tai osaa soveltaa vaihtoehtoisia menetelmiä ongelmien ratkaisemiseksi. Hän ei myöskään 
välttämättä kykene siirtämään tai yleistämään oppimaansa muihin tilanteisiin. Hän asettaa itselleen erittäin 
korkeat vaatimukset ja saattaa kieltäytyä yrittämästä uusia asioita, jos hänellä on pieninkin epäilys 
epäonnistumisesta tai mahdollisesta pettymyksestä. Hänen voi olla vaikea pyytää apua muilta, ja hänellä 
saattaa olla vahva epäonnistumisen, kritiikin ja epätäydellisyyden pelko. Hän ei myöskään helposti osaa 
hyväksyä olevansa väärässä, ja on siksi taipumaton keskustellessa tai väitellessä. Hän ei pysty muuttamaan 
ajattelutapaansa, vaikka se olisi selvästi väärä tai ei johda minnekään. 

Asperger-henkilöllä voi olla vaikeuksia havaita ja saada käsitys toisten ihmisten ajatuksista ja tunteista ja 
ymmärtää niitä. Hänellä saattaa olla tietoa muiden mielen sisällöstä, mutta hän ei pysty huomaamaan ja 
ymmärtämään sen merkitystä ja soveltamaan sitä käyttäytymisessään. Vaikka hän esimerkiksi tietää 
aiheuttavansa toiselle kipua, se ei tunnu hänestä merkitykselliseltä. Myös hänen itsensä mielenliikkeitä voi 
olla vaikea tunnistaa. Hän ei kiinnitä huomiota toisen kehonkieleen, ja saattaa vaikuttaa tarkkaamattomalta 
vaikka kuunteleekin tarkkaavaisesti ja aktiivisesti. Hän myös näyttää odottavan, että muut ovat tietoisia 
hänen ajatuksistaan, kokemuksistaan ja mielipiteistään, vaikka ei ole itse kertonut niistä. 

Asperger-henkilön voi olla vaikea ymmärtää maailmaa tai tulla siinä ymmärretyksi, ja siksi 
mielikuvitusmaailmojen luominen on hänelle tapa paeta todellisuutta johonkin mieluisampaan paikkaan ja 
tekemiseen. Hänellä on rikas ja mielikuvituksekas sisäinen elämä, mutta se ei ole luonteeltaan sosiaalista.  

Aistien toiminta 

Asperger-henkilöllä voi esiintyä aistiherkkyyttä, jossa yhden tai useamman aistijärjestelmän tavalliset 
aistimukset tuntuvat sietämättömiltä ja voivat aiheuttaa suurta ahdistusta tai pakokauhua. 

Asperger-henkilön ääniherkkyys kohdistuu usein yhtäkkisiin, odottamattomiin ääniin tai korkeataajuiseen, 
jatkuvaan meluun. Myös hämäävät, sekavat tai päällekkäiset äänet voivat aiheuttaa ongelmia. Henkilö ei 
kykene suodattamaan taustahälyä pois niin, että kykenisi esimerkiksi kuulemaan, mitä joku puhelimessa 
hänelle sanoo. Hänelle voi olla sietämätöntä, kun ihmiset ympärillä pitävät meteliä yhtä aikaa. Yliherkkyys 
voi olla hyvin voimakasta, ja herkkyyden aste saattaa myös vaihdella ajoittain. Esimerkiksi ympäristön 
äänien voimakkuus voi vaihdella suhteessa hänen kuulemaansa puheeseen, vaikka tosiasiassa mitään 
vaihtelua ei olisi. Hänen voi myös olla vaikea kohdata tai sulkea mielestä tiettyjä ääniä. 



Asperger-henkilöllä saattaa tuntoherkkyyttä tai herkkyyttä kivulle ja lämpötilalle. Tietyn vahvuinen kosketus 
tai tiettyjen kehon osien koskettaminen saattaa tuntua poikkeuksellisen epämiellyttävältä. Esimerkiksi 
päänahka, olkavarret ja kämmenet voivat olla muita tuntoherkempiä. Hän saattaa olla tarkka siitä, että 
vaatteiden kosketusaistimukset pysyvät yhdenmukaisena, koska erilaiset vaatteet usein tuottavat erilaisen 
tuntoaistimuksen. Tietyn tuntuisten aineiden koskettaminen saattaa myös inhottaa häntä. Toisaalta ihon 
hieromisella ja kehon puristamisella voi olla rauhoittava vaikutus. Hänellä saattaa olla tunnottomuutta 
kivulle ja lämpötilalle, mikä ilmenee esimerkiksi siten, ettei hän osaa välttää kivun aiheuttajia tai että hän 
käyttää lämpötilaan sopimattomia vaatteita. 

Asperger-hankilöllä voi olla myös näköherkkyyttä, joka ilmenee yliherkkyytenä valoille ja väreille tai 
näköaistimusten vääristymisenä. Hän saattaa pelätä monia näkemiään asioita, koska ei saa näkemästään 
oikeaa kuvaa. 

Asperger-henkilö saattaa olla herkkä hajuille tai mauille. Tietyt hajut voivat olla hänelle lähes tainnuttavia, 
erilaiset hajusteet ja kodinpuhdistusaineet voivat tuntua hänestä äärimmäisen voimakkailta. Hän saattaa 
myös tuntea ruoan maun ja rakenteen hyvin voimakkaasti ja olla äärimmäisen valikoiva ruoastaan. 
Ruokavalio saattaa olla hyvin rajallinen ja koostua aina samoista perusaineksista, jotka on valmistettu ja 
tarjolla aina samalla tavalla. 

Asperger-henkilöllä ilmenee joskus myös synestiaa eli aistien sekoittumista. Tällöin yhden aistijärjestelmän 
kautta tuleva aistiärsyke herättää aistimuksen myös toisessa aistijärjestelmässä. Esimerkiksi tietynlaisiin 
ääniin liittyy usein epämääräisiä aistimuksia väristä, koostumuksesta, liikkeestä, tuoksuista tai mausta, ja 
kuuloärsykkeet saattavat häiritä muista aistimuksia. 

Pohdintaa 

Valitsin luettavakseni Attwoodin teoksen, koska Aspergerin oireyhtymää ja sen diagnosointia ei erityisesti 
käsitelty ensimmäisellä tapaamiskerralla ja ajattelin sen olevan hyvä lisä tapaamisen teemaan. Attwoodin 
teksti tuntuu oireyhtymän ominaispiirteiden kuvauksen osalta hieman ”ripotellen” kirjoitetulta, 
hajanaiselta ja jäsentymättömältä, mikä on kaltaiselleni kokonaiskuvasta ja eri asioiden välisistä yhteyksistä 
kiinnostuneelle ihmiselle hankala lukea. Attwoodin kirjoitustapa johtunee kuitenkin hänen taustastaan 
käytännön työssä, jossa tällainen kokonaiskuva ja yhteydet eivät välttämättä ole niin merkityksellisiä. 
Vastaavankaltaisissa tehtävissä toimiville ammattihenkilöille tällainen rakenne saattaa olla jopa parempi 
vaihtoehto ymmärtämisen kannalta. Minulle keskeisten ominaispiirteiden tiivistäminen ja osittainen 
uudelleen jäsentäminen teetti kuitenkin aika paljon työtä. Onnistuin silti luomaan varsin hyvin 
kokonaiskuvaa oireyhtymän eri ominaispiirteistä, ja mieleeni heräsi useita erilaisia mahdollisia yhteyksiä. 
Opin paljon mielenkiintoista, ja saatanpa tämän kiinnostuksen pohjalta tutkia aihetta edelleen 
erityispedagogiikan opinnoissani. 

 


