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Erityiskasvatuksen yhteistyöverkostot ja tukijärjestelmät autismin kirjon 

elämänkulussa 

Johdanto 

Autismin kirjon oireyhtymät ovat neurobiologisia keskushermoston kehityshäiriöitä, joiden 

tunnusomaisten piirteiden esiintyminen vaihtelee yksilöittäin hyvin paljon (Siiskonen 2015). Osa 

autismin kirjon henkilöistä tarvitsee päivittäistä tukea ja hoitoa koko elämänsä ajan, kun taas osa 

ei välttämättä tarvitse erityistä tukea lainkaan (Autismi- ja Aspergerliitto 2015, Siiskonen 2015). 

Tuen luonne myös muuttuu iän myötä (Autismi- ja Aspergerliitto 2015). Hyvätasoiset autismin 

kirjon henkilöt voivat tarvita tukea esimerkiksi kotitöiden järjestelmälliseen toteuttamiseen, raha-

asioiden hallintaan, asiointiin, sosiaalisten kontaktien luomiseen, osallisuuden tukemiseen, 

asumiseen, sopeutumiseen ja parisuhteen ylläpitoon. Paljon tukea tarvitsevat autismin kirjon 

henkilöt taas voivat tarvita esimerkiksi päivä- ja työtoimintaa, asumispalveluja, henkilökohtaista 

apua, lääkitystä tai terapiaa, omaishoitajan tai mielenterveyspalveluja. Useimmat autismin kirjon 

tukitoimet lakkaavat aikuistumisen myötä tai viimeistään ikääntyneillä, ja aikuisille suunnatut 

palvelut koetaan usein riittämättömiksi ja heikosti yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi. Esimerkiksi 

kukaan yli 65-vuotias ei saa Kansaneläkelaitoksen tuella autismin kirjon diagnoosiin perustuvaa 

kuntoutusta. (Siiskonen 2015.) 

Autismin kirjoon erikoistuneiden tahojen toiminta on yleensä varsin kokonaisvaltaista siinä, että 

niiden tarjoama tuki ja palvelut kattavat koko autismin kirjon elämänkulun. Tämä johtunee ainakin 

osittain siitä, että autismin kirjon diagnosointia tapahtuu varhaislapsuudesta vanhuuteen asti, 

mikä tekee vaikeaksi rajata autismin kirjon henkilöille ja heidän perheilleen tarjolla olevia 

tukimuotoja vain yhteen elämänvaiheeseen. Autismin kirjon elämänkulku ja eri vaiheiden tarpeet 

voivat myös olla hyvin yksilöllisiä ja tavanomaiseen elämänkulkuun nähden epätyypillisiä. Tämän 

vuoksi tarkastelen autismin kirjon henkilölle tarjolla olevia tukijärjestelmiä elämänkulun sijasta 

alkuvaiheen tuesta eri elämänpiirien tukijärjestelmiin, ja käsittelen mahdolliset ikävaiheisiin 

liittyvät erot kunkin elämänpiirin kohdalla. Lopuksi erittelen autismin kirjon yhteistyöverkostoa 

järjestökentän näkökulmasta. 

Alkuvaiheen yhteistyöverkostot ja tukijärjestelmät 

Huolen herääminen 

Autismin kirjosta saatetaan nähdä merkkejä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Asia voi tulla 

ensimmäistä kertaa esiin esimerkiksi neuvolassa tai lääkärikäynnillä vanhempien, hoitajan tai 

lääkärin huolenaiheena (Siiskonen 2015). Näin on erityisesti silloin, kun kyse on autismista, Rettin 



oireyhtymästä tai muusta laaja-alaisesta kehityshäiriöstä. Huolen lapsen kehityksestä saattavat 

tuoda esiin myös lapsen päiväkodissa tai koulussa työskentelevät hoitajat, opettajat tai muut 

tukihenkilöt keskusteluissaan lapsen vanhempien kanssa. 

Monilla autismin kirjon lievemmän muodon, kuten Aspergerin oireyhtymän, henkilöillä, oireilu 

saattaa kuitenkin jatkua tunnistamattomana pitkälle aikuisikään tai sitä ei tunnisteta lainkaan 

(Siiskonen 2015). Tässä kohtaa tukijärjestelmissä on selkeitä puutteita erityisesti sen vuoksi, ettei 

eri toimijoilla ole riittävästi tietoa autismin kirjosta epäilyn heräämiseksi. Aspergerin oireyhtymää 

epäileekin usein vasta henkilö itse tai hänen läheisensä saatuaan kuulla oireyhtymästä ja sen 

erityispiirteistä joltain satunnaiselta taholta. Autismi- ja Aspergerliitto pyrkii puuttumaan tähän 

ongelmaan aktiivisen tiedottamisen ja koulutuksen avulla (Autismi- ja Aspergerliitto 2015). 

Diagnoosiin johtavat tutkimukset 

Jos neuvola- tai lääkärikäynnillä epäillään neurologista poikkeamaa, lapsi ohjataan lähetteellä 

lastenpsykiatriaan tai -neurologiaan tarkempiin tutkimuksiin. Lapsuusiän autismin diagnosointiin 

liittyvät tutkimukset aloitetaan usein lapsen ollessa 2-3 -vuotias ja diagnoosi saadaan 3-4 -

vuotiaana. Aspergerin oireyhtymän diagnosointi sen sijaan tapahtuu lapsilla usein vasta esikoulu- 

tai kouluiässä. Varhaisiän diagnoosi tehdään lasten neurologiassa tai psykiatriassa 

moniammatillisina tutkimuksina haastattelujen, havainnoinnin, tarkkailun, seurannan ja testien 

avulla. (Siiskonen 2015.) Aikuisiällä autismin kirjon diagnoosi tehdään usein psykiatrian 

poliklinikoilla, ja diagnostiikassa painottuu elämänkaaritietojen kerääminen. Aikuiset kuitenkin 

kokevat diagnosoinnin usein haasteelliseksi ja uuvuttavaksi prosessiksi ja siitä saatavat hyödyt 

vähäiseksi, mikä voi lannistaa kiinnostusta aikuisiän diagnoosin hankkimiseen. (Siiskonen 2015.) 

Uudessa, vuonna 2016 voimaan tulevassa diagnoosiluokituksessa tullaan siirtymään yleiseen 

autismin kirjon diagnoosiin, jossa ei enää eritellä autismin kirjon tyyppejä. Käytännön 

tukitoimenpiteet eivät myöskään edellytä diagnoosin varmistumista, vaan niihin ryhdytään 

autismin kirjon oireiden perusteella heti kun ne tunnistetaan. (Kujala & Norvapalo, 2015.) 

Ensitieto 

Kun autismin kirjoa koskeva diagnoosi on tehty, ensimmäinen tuen muoto on ensitiedon 

antaminen. Vehmasen ja Vesan (2014) ensitiedon tehtävänä on antaa diagnosoidulle henkilölle 

ja/tai hänen perheelleen (esim. lapsen kohdalla vanhemmille) ymmärrettävä kuva tilanteesta, sen 

syistä ja seurauksista. Hyvä ensitieto auttaa hahmottamaan lähitulevaisuutta kattavasti ja 

hallittavissa olevina palasina. Parhaassa tapauksessa ensitiedon antamiseen osallistuu useita 

ammattilaisia. (Vehmanen & Vesa 2014.) Autismin kirjon kohdalla näitä voivat ensivaiheessa 

diagnoosin osalta olla lääkärit, psykiatrit tai neurologit sekä myöhemmin arjen hallinnan ja 

kuntoutuksen osalta esimerkiksi sosiaalityöntekijät, terapeutit ja kuntoutusohjaajat. Autismi- ja 

Aspergerliitto on myös julkaissut autismin kirjon diagnoosin saaneille ja heidän perheilleen 

ensitieto-DVD:n (Autismi- ja Aspergerliitto 2006), joka on tilattavissa liitolta sekä myös 

lainattavissa useimmista kirjastoista. 



Sopeutumisvalmennus 

Autismin kirjon sopeutumisvalmennusta järjestetään erilaisina kursseina autismin kirjon henkilöille 

ja heidän perheilleen, ja siihen kuuluu neuvontaa, ohjausta ja valmennusta. Tarkoituksena on 

auttaa autismin kirjon henkilöä ja hänen lähipiiriään selviämään diagnoosin tuomista psyykkisistä 

paineista ja arjen ongelmista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b, soveltaen.)  Määrällisesti 

merkittävimpiä autismin kirjon sopeutumisvalmennusta tarjoavia tahoja ovat Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Paimiossa sekä Kyyhkylän 

Kuntoutuskeskus Mikkelissä, mutta listalta löytyy muitakin toimijoita, mm. Barnavårdsförening, 

Oulun Diakonissalaitos, Medifamilia ja Lehtimäen erityiskansanopisto. 

Vertaistuki 

Vertaistuella on usein tärkeä rooli niin vasta diagnoosin saaneille kuin myöhemminkin. 

Vertaistukea autismin kirjon henkilöille ja heidän läheisilleen tarjoavat useat järjestökentän 

toimijat. Autismi- ja Aspergerliiton vapaaehtoisilta arjessa alkuun -vertaisosaajilta saa tukea silloin, 

kun autismin kirjon diagnoosi on vielä tuore. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi silloin, kun ei vielä ole 

löytänyt sopivaa vertaistukiryhmää ja kaipaa kuuntelijaa ja keskustelua saman kokemuksen 

jakavan ihmisen kanssa. Autismi- ja Aspergerliitto on myös kouluttanut paikallisyhdistysten kanssa 

vertaisperheitä, joihin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun tarvitsee tukea arjessa 

jaksamiseen tai jakaa kokemuksia. Autismi- ja Aspergerliiton jäsenyhdistyksillä on myös 

säännöllisesti kokoontuvia vertaistukiryhmiä. (Autismi- ja Aspergerliitto 2015.) 

Toimintakyvyn tukeminen 

Kuntoutus 

Autismin kirjon kuntoutus on suurelta osin arjen harjoittelua omassa elämänpiirissä, ja sen 

tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen selviytyminen (Autismi- ja Aspergerliitto 2015, 

Siiskonen 2015). Lapsen varhaiskuntoutus perustuu lapselle tehtyyn diagnoosiin ja tutkimuksiin, ja 

se suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä perheen, päiväkodin tai koulun, muiden mahdollisten 

tahojen sekä autismiin perehtyneiden ammattilaisten kanssa (Autismi- ja Aspergerliitto 2015, 

Siiskonen 2015). Lapsen kuntoutusta tulee suunnitella perhelähtöisesti siten, että tukitoimet 

tukevat myös vammaisen lapsen perhettä ja vanhempia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b). 

Autististen nuorten, aikuisten ja vanhusten kuntoutuksen järjestäminen on sen sijaan edelleen 

puutteellista tai se ei ole riittävää (Autismi- ja Aspergerliitto 2015).  

Päävastuu kuntoutuksesta on kunnan terveydenhuollolla, joka vastaa kuntoutumisprosessin 

suunnittelusta, toteutuksesta sekä lausunnoista. Terveydenhuolto toimii tiiviissä yhteistyössä 

Kansaneläkelaitoksen kanssa, joka vastaa vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. 

Kansaneläkelaitoksen tuella järjestetyn autismin kirjon kuntoutuksen tärkeimpiä palvelutuottajia 

ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Paimiossa ja 

Kyyhkylän Kuntoutuskeskus Mikkelissä. Kaikki Kansaneläkelaitoksen tuella järjestetty kuntoutus 



löytyy keskitetysti Kelan kuntoutuskurssiohjelmasta, mikä helpottaa eri tahojen järjestämään 

valmennukseen ja kuntoutukseen hakeutumista (Kansaneläkelaitos 2015b).  

Kuntoutusohjaus 

Tapauksesta riippuen kuntoutuksessa saattavat yhdistyä monen eri tahon palvelut ja etuudet. 

Kuntoutusohjaukseen kuuluu ohjausta ja neuvontaa sekä sairaudesta tai vammasta aiheutuvien 

psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Kuntoutusohjaaja toimii 

yhdyshenkilönä kodin ja asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien eri tahojen välillä. 

Yhteistyötahoja voivat olla asiakkaan koulu-, päivähoito- tai työpaikka, kunnan sosiaalitoimi ja 

muut virastot, perusterveydenhuolto, sairaalat, Kansaneläkelaitos, vakuutusyhtiöt sekä 

kansanterveys- ja vammaisjärjestöt. Kuntoutusohjaaja tekee yhteistyötä myös kunnan 

vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän kanssa mm. asunnonmuutostöihin liittyvissä asioissa sekä 

palvelu- ja tukitoimien tarpeen kartoituksessa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b).  

Henkilökohtainen apu ja omaishoito 

Avustamiseen liittyviä tukimuotoja ovat henkilökohtainen apu ja omaishoito. Henkilökohtainen 

apu pyrkii lisäämään avustettavan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta, kun taas omaishoito 

soveltuu tilanteisiin, joissa kyse on lähinnä hoivasta ja hoidosta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2015b.)  

Henkilökohtainen apu on palkattua apua tavanomaiseen elämään liittyvien toimien 

onnistumiseksi. Se voi liittyä päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun, harrastuksiin, 

yhteiskunnalliseen osallistumiseen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. 

Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisessa voivat auttaa esimerkiksi avustajapalveluihin 

keskittyvät avustajakeskukset, jotka tarjoavat avustajavälitystä sekä neuvontaa ja ohjausta 

henkilökohtaiseen apuun liittyvissä kysymyksissä avustajapäätöksen saaneille. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2015b.) 

Kunnan sosiaalitoimi voi myös myöntää omaishoidon tukea vammaisen omaiselle tai muulle 

tämän läheiselle henkilölle, joka pitää huolta vammaisesta läheisestään. Omaishoidon tuesta 

laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, ja 

omaishoitajalle nimetään kunnan yhteyshenkilö ja hänelle annetaan ohjausta ja neuvontaa. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b.) 

Apuvälinepalvelut 

Apuvälinepalveluista vastaa pääsääntöisesti terveydenhuolto osana lääkinnällistä kuntoutusta. 

Sosiaalitoimi voi korvata tai antaa käyttöön myös vammaisen henkilön tarvitsemia päivittäisten 

toimintojen välineitä, koneita ja laitteita kuten auton, kodinkoneita tai vapaa-ajan välineitä. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b.) Vapaa-ajan välineiden vuokrauspalveluja puolestaan 

tarjoavat muun muassa Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n SOLIA-toiminta, 



Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminta sekä Liikuntakeskus Pajulahden Soveltavan 

liikunnan osaamis- ja resurssikeskus. Vuokrauspalveluja löytyy Välineet.fi-verkkopalvelusta. 

(Välineet.fi 2015.) 

Asumispalvelut 

Asumispalvelut kuuluvat kunnan sosiaalitoimen piiriin. Asumista tukevat ja mahdollistavat palvelut 

voivat olla asumistaitojen arviointiin ja harjaannuttamiseen liittyviä palveluita, hoito- ja 

hoivapalveluja, yksilöllistä apua, ateria- ja vaatehuoltoa, hygienia- ja siivouspalveluja tai näiden 

yhdistelmiä. Vaikeavammaisen henkilö voi saada myös tukea asunnon muutostöiden ja asuntoon 

kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisen kustannuksiin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2015b.) 

Asumispalvelut voivat liittyä myös asumisen järjestämiseen. Asumisen tukimuotoja ovat tuettu 

asuminen, jossa henkilö tarvitsee tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti kotonaan tai 

tukiasunnossa, sekä vaikeavammaiselle järjestettävä palveluasuminen, johon kuuluvat asunto sekä 

avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa ja asukkaan terveyttä, kuntoutusta ja viihtyvyyttä 

edistävät palvelut. Asukkaalle voidaan järjestää myös laitoshoitoa, jos hän esimerkiksi tarvitsee 

jatkuvaa tai pitkäaikaista sairaanhoidollista tai muuta erityisosaamista vaativaa tukea. 

Varsinaisesta laitosasumisesta pyritään kuitenkin siirtymään pois. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2015b.) 

Päivätoiminta 

Vaikeavammaisille järjestetty päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettyä toimintaa, joka 

tukee elämässä selviytymistä ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoiminta voi sisältää 

esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten 

taitojen harjaannuttamista. Kunta voi toteuttaa päivätoiminnan omana tai ostopalveluina. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b.) 

Vertaistoiminta 

Autismin kirjon henkilöt kokevat usein vuorovaikutuksen vertaistensa kanssa huomattavasti 

helpommaksi yhteisten erityispiirteiden ja kokemusmaailman vuoksi kuin neurotyypillisten kanssa. 

Siksi monille autismin kirjon henkilöille vertaistoiminta voi muodostua tärkeäksi osaksi 

elämänpiiriä tai jopa sosiaalisen elämän keskipisteeksi. (Siiskonen 2015.) Autismi- ja Aspergerliiton 

jäsenyhdistykset tarjoavat autismin kirjon henkilöille vertaistoimintaa, jonka tavoitteena on 

kehittää heidän sosiaalista verkostoaan ja tällä tavoin tukea ystävyyssuhteiden luomista ja 

ylläpitämistä. Erilaisten toimintakerhojen ja harrastekerhojen puitteissa voi samalla tutustua 

erilaisiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, liikuntamuotoihin ja harrastuksiin. Yhdistykset 

järjestävät myös erilaisia leirejä ja retkiä. 



Kasvamisen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen 

Kodin arjen tukeminen 

Koti on lapsen ensimmäinen ja ensisijainen kasvuympäristö, joka rakentaa arkensa omien 

mahdollisuuksiensa ja tarpeittensa mukaan (Määttä 2010, 39). Perheen arjen rutiinit ja rituaalit 

ovat tärkeitä lapsen kehitykselle, sillä ne luovat struktuuria kodin arkeen ja muokkaavat kodin 

tunneilmastoa (Määttä 2010, 54). Rutiinit ja rituaalit ovat erityisen tärkeitä autismin kirjon 

lapselle, jolla on vaikeuksia hahmottaa toimintaansa ja ympäristöään (Siiskonen 2015). Kodin arki 

linkittyy monella tapaa asuinympäristön elämänmenoon ja sosiaalisiin suhteisiin, minkä vuoksi 

asuinympäristön turvallisuus kuin lapsen mahdollisuudet mielekkääseen vapaa-aikaan on tärkeää 

lapsen hyvinvoinnille. Lapsen kasvun ja kehityksen kannalta on tärkeää tukea perheen 

arkielämästä selviytymistä sekä kannustaa vanhempia osallistumaan lapsen kasvatukseen, 

oppimisen tukemiseen ja kuntoutukseen siten, että tarjotut palvelut ovat kokonaisvaltaisia ja 

perustuvat lasten ja vanhempien tarpeisiin (Määttä 2010, 39.) 

Varhaiskasvatus 

Erilaisia kunnan järjestämiä kokopäiväisen varhaiskasvatuksen muotoja ovat päiväkodit, 

perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito ja osapäiväisiä muotoja avoimet päiväkodit sekä leikki- 

ja kerhotoiminta (Määttä 2010, 71). Päiväkodin sosiaalinen maailma tarjoaa lapselle monia 

haasteita, jotka kodin arjessa ei välttämättä tule vastaan ja mikä edellyttää sosiaalisten suhteiden, 

ajan, tekemisen ja toiminnan strukturointia (Määttä 2010, 70). Autismin kirjon lapselle tämä on 

erityisen suuri haaste ja sisältää paljon erilaisia stressiä tuottavia tekijöitä (Siiskonen 2015) 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vastata lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta 

päivähoitopäivän aikana, tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja 

edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä sekä tukea lasta siirtymävaiheissa ja 

yhteydenpitoa kouluun. Varhaiskasvatuksen tulee myös tukea erityistä tukea tarvitsevan lapsen 

kuntoutusta tai toimia lastensuojelun avohuoltona. (Määttä 2010, 71.) Päivähoitoa on 

järjestettävä mahdollisuuksien mukaan lapsen vanhempien tai muiden huoltajien toivomassa 

muodossa, ja siksi päivähoidon tarjonnan tulee vastata kunkin perheen elämäntilanteeseen ja 

lapsen hoidon tarpeeseen (Määttä 2010, 70). Erityistä hoitoa ja tukea tarvitsevalle lapselle tulee 

laatia kuntoutussuunnitelma yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa sekä tarpeen mukaan myös 

kunnan sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja koulutoimen kanssa (Määttä 2010, 71). 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki peruskoulussa 

Suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu inklusiiviseen ajatteluun, joka korostaa koulutukseen 

pääsyä, osallisuutta ja laatua. Lapsen lähiympäristön tulee arvostaa ihmisten moninaisuutta ja 

edesauttaa kaikkien lasten tasa-arvoista osallistumista yhteisön toimintaan. (Kuorelahti, 

Lappalainen & Viitala 2012.) Oppilaan tulee pääsääntöisesti saada käydä koulua omassa 

lähikoulussaan siten, että koulumatka on mahdollisimman lyhyt ja turvallinen (Määttä 2010, 73). 



Koulun tulee antaa oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksien laadusta ja laajuudesta 

riippuen erilaisia tukimuotoja, esimerkiksi tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, 

oppilashuollollista tukea ja avustajapalveluja (Opetushallitus 2015). Erityisopetus järjestetään 

mahdollisuuksien mukaan muun opetuksen yhteydessä tai muutoin erityisluokalla tai muussa 

soveltuvassa paikassa (Määttä 2010, 73). Oppimisen tukea antavat esimerkiksi opettajat, 

puheterapeutit ja avustajat ja koulunkäynnin tukea kuntoutusohjaajat, koulukuraattorit ja 

sosiaalityöntekijät. Autismin kirjossa tuen tarve on hyvin yksilöllistä, sillä oppilaan kyvykkyyden ja 

osaamisen taso eri osa-alueilla voi olla hyvin vaihteleva (Autismi- ja Aspergerliitto 2015). 

Esimerkiksi sosiaalisen osallisuuden ongelmat riippuvat lapsen sosioemotionaalisen kehityksen 

haasteista ja tuen tarpeista, ja tärkeää olisi ymmärtää, mitä sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja 

lapsi tarvitsisi luodakseen tyydyttäviä sosiaalisia suhteita (Kuorelahti, Lappalainen & Viitala 2012, 

282, 286). Monelta autismin kirjon lapselta puuttuu muun muassa luontainen mallioppimisen 

kyky, minkä vuoksi mallista oppimista on erikseen opeteltava (Kujala & Norvapalo 2015). 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jakautuu kolmeen tasoon, joissa oppilaille annettavaa tukea 

tehostetaan portaittain yksilökohtaiseen arviointiin ja seurantaan perustuen (Jahnukainen, Pösö & 

Heinonen 2012, 21; Kuorelahti, Lappalainen & Viitala 2012, 288; Määttä 2010, 73). Arviointi- ja 

palautejärjestelmä on tärkeä tukitoimien onnistumiselle ja myönteisen ilmapiirin muodostumiselle 

(Kuorelahti, Lappalainen & Viitala 2015). Yleisessä tuessa luokkaopettaja toimii opetuksen 

eriyttäjänä ja koko kouluyhteisö osallistuu hyvän kouluilmapiirin luomiseen ja ongelmien 

ehkäisemiseen. Kun yleinen tuki ei riitä, siirrytään tehostettuun tukeen, jossa oppilaan saama tuki 

yksilöidään selvemmin tukiopetuksena tai laaja-alaisena erityisopetuksena. Tehostettu tuki 

perustuu oppilaan opettajien laatimaan pedagogiseen arvioon ja sen perusteella tehtyyn 

oppimissuunnitelmaan. (Jahnukainen ym. 2012, 22.) Jos tehostettukaan tuki ei riitä, siirrytään 

erityiseen tukeen, jossa on käytössä kaikki perusopetuksen tukimuodot täysiaikaisesta 

yleisopetuksen ryhmässä opiskelusta erityiskouluvaihtoehtoon (Jahnukainen ym. 2012, 23). 

Erityistä tukea ovat erityisopetuksen lisäksi vahva oppilashuollollinen, kuntouttava, hoidollinen tai 

muu yksilöllinen tuki (Opetushallitus 2015). Erityinen tuki perustuu moniammatillisen työryhmän 

laatimaan pedagogiseen selvitykseen ja sen pohjalta laadittuun henkilökohtaiseen opetuksen 

järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Erityisen tuen päätökseen voidaan tarvittaessa 

liittää lääkärin tai psykologin lausunnot, jos se voidaan katsoa tarpeelliseksi. Erityisen tuen päätös 

on määräaikainen, ja se tulee tarkistaa määräajoin ja tarvittaessa useamminkin. (Jahnukainen ym. 

2012, 23.) 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea täydentävät palvelut 

Valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri täydentää kunnallista ja alueellista oppimisen ja 

koulunkäynnin tukea tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen 

tarpeisiin lähikouluperiaatteen mukaisesti. Palvelut voivat kohdistua yksittäisten lasten ja nuorten 

tai koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin. (Valteri 2015.) Autismin kirjoon ja 

neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyvää osaamista löytyy esimerkiksi Jyväskylässä sijaitsevasta 

toimipiste Onervasta, josta voi tilata ohjauskäyntejä, tukijaksoja, arviointia ja kuntoutusta (Valteri 



2015, Onerva 2015). Onervan asiantuntijoiden toiminta on vahvasti verkostoitunutta: he ovat 

mukana autismialan Aune-osaajaverkostossa ja tekevät yhteistyötä esimerkiksi alan liittojen ja 

järjestöjen (mm. Autismi- ja Aspergerliitto) sekä yliopistojen ja sairaaloiden kanssa (Onerva 2015). 

Opiskelun apuvälinepalvelut 

Kunnan opetustoimen apuvälinepalveluista koulussa vastaa kouluterveydenhuolto. Apuvälineisiin 

kuuluvat oppilaan koulussa tarvitsemat koulu- ja luokkakohtaiset apuvälineet sekä vammaisen tai 

muuta erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tarvitsemat erityiset koulunkäynnin apuvälineet, kuten 

kommunikointia tukevat oppimateriaalit ja opetusvälineet, koulussa liikkumista helpottavat hissit, 

kaiteet ja luiskat sekä erilaiset pulpetit ja tuolit. Vaikeavammaisten henkilöiden tarvitsemista 

vaativista ja kalliista apuvälineistä vastaa kuitenkin Kansaneläkelaitos. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2015b.) 

Valmentava ja kuntouttava koulutus 

Peruskoulun jälkeen autistisen nuoren opiskelu voi jatkua yksilöllisesti esimerkiksi ammatilliseen 

koulutukseen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ryhmissä (Autismi- ja Aspergerliitto 2015). 

Ammatilliseen koulutukseen valmentava opetus ja ohjaus on tutkintoon johtamatonta välivaiheen 

koulutusta, jonka avulla tuetaan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan siirtymistä seuraavaan 

koulutusvaiheeseen tai työelämään (Jahnukainen ym. 2012, 31). Valmentavan ja kuntouttavan 

koulutuksen tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa opiskelija jatko-opintoihin tai työelämään 

siirtymistä varten niin, että opiskelija kykenee koulutuksen käytyään tekemään päätöksiä 

opiskeluaan ja elämäänsä koskevissa valinnoissa (Opetushallitus, 2010). 

Peruskoulun jälkeinen opiskelu 

Ammatillisessa koulutuksessa oppimisen ja koulutuksen tukijärjestelmä noudattelee 

pääsääntöisesti peruskoulussa käytössä olevaa kolmiportaista järjestelmää (Jahnukainen ym. 

2012, 31). Lukiokoulutuksen osalta lainsäädäntö ei tunne erityisopetusta, mutta monissa 

isommissa kunnissa on silti palkattu laaja-alaisia erityisopettajia erityisen tuen tarpeisiin 

(Jahnukainen ym. 2012, 32). Osa autismin kirjon nuorista jatkaa opintojaan korkeakouluissa, joissa 

opintojen eteneminen on yksilöllistä ja tukitoimien saatavuus on toistaiseksi ollut satunnaista. 

(Autismi- ja Aspergerliitto 2015.) 

Kasvun ja kehityksen tukeminen nuoruus- ja aikuisiällä 

Vammaisen lapsen kehitykseen vaikuttavat vanhempien voimavarat, tahto, tiedot ja ennen 

kaikkea asennoituminen (Ahponen 2008, 16). Myös perheen sisäinen ja sisarusten välinen 

myönteinen vuorovaikutus on tärkeää valmennusta lapsena ja nuorena olemiseen, ja yhteisiin 

tapahtumiin osallistuminen edistää tottumista vammattomien nuorten kultuuriin (Ahponen 2008, 

16-17.) Kasvua ja itsenäistymistä tukee keskeisesti myös muu epämuodollinen sosiaalinen 

vuorovaikutus. Määttä (2010, 14) toteaa, että “nuorten merkitykselliset oppimiskokemukset 



näyttävät siirtyvän koulun ulkopuolelle, harrasteisiin, tiedotusvälineisiin, tietokoneisiin ja 

verkkoihin, kauppakeskusten käytäville tai putiikkeihin shoppailuineen sekä kaveripiiriin ja sen 

ihmissuhteisiin”. 

 

Vammaisten nuorten itsenäistymisessä on usein vaikeuksia ja vie tavanomaista enemmän aikaa 

(Ahponen 2008, 19). Tätä voidaan tukea esimerkiksi aiemmin käsittelemälläni valmentavalla ja 

kuntouttavalla opetuksella ja ohjauksella, avustajapalveluilla ja apuvälinepalveluilla sekä erilaisilla 

kursseilla ja päivätoiminnan muodoilla. On huomattava, että erityiskoulujen laitosmaisessa 

ympäristössä kasvavat ja opiskelevat nuoret aikuistuvat hyvin erilaisessa ympäristössä kuin kotona 

asuvat opiskelijat (Ahponen 2008, 17). 

Vammaisille nuorille, aikuisille ja eläkeläisille suunnattua yleissivistävää koulutusta sekä 

elämäntaitoja ja itsenäistymistä tukevaa toimintaa on tarjolla esimerkiksi taide- ja toimintakeskus 

Kaarisillassa Nastolassa (http://www.kaarisilta.fi) sekä Lehtimäen erityiskansanopistossa, jonka 

yhteydessä toimii myös terapiaosasto (http://www.lehtimaenopisto.fi/). Oppilaitosten tarjonnasta 

löytyy lyhytkursseja, päivätoimintaa, valmennusta sekä opintolinjoja, joissa opiskelijalle laaditaan 

opiskelua varten HOJKS. 

Työllistymisen ja työkyvyn tukeminen 

Ammatinvalinta 

Tulevan ammattialan sopivuus on vammaiselle henkilölle erityisen tärkeää, sillä vamman 

rajoitukset olisi pystyttävä ennakoimaan (Ahponen 2008, 81). Ammatinvalinta on usein vaikeaa, 

koska työssä käyvän vammaisen malleja on vähän eikä tietoa tietyn vamman haitoista tulevassa 

työssä ole saatavilla kovinkaan paljon tietoa (Ahponen 2008, 105). On kuitenkin muistettava, että 

tietty ominaisuus voi olla työtehtävistä riippuen yhtä hyvin haitta kuin hyötykin. Tavallisesti 

heikkouksina pidetyt autistien piirteet, kuten omalaatuinen ajattelu ja pakkomielteinen 

käyttäytyminen, ovat vahvuuksia IT-alalla, joka tarvitsee analyyttisia, loogisia ja keskivertoa 

älykkäämpiä yksilöitä käsittämään monimutkaisia ohjelmistojärjestelmiä. Autismin kirjon henkilöt 

voivat olla uutteria, pikkutarkkoja ja pitkäjänteisiä työntekijöitä, joilla on korkea työmoraali. 

(Autismisäätiö 2015.) Asiantunteva ja vamman luonteen tunteva ammatinvalinnan ohjaus 

kouluissa ja TE-palveluissa olisi tässä erittäin tärkeää. 

Työllistyminen 

Vammaisen henkilön on usein vaikea saada töitä avoimilta työmarkkinoilta esimerkiksi vamman 

luonteen, ympäristön soveltumattomuuden tai työnantajien ja työtovereiden kielteisen 

asennoitumisen vuoksi (Ahponen 2008, 18). Eroja työllistymiskehityksessä on kuitenkin paljon. 

Jotkut nuoret saattavat siirtyä pysyvästi työelämään ilman katkoksia tai työpaikan vaihdoksia, kun 

taas jotkut toiset joutuvat ainakin väliaikaisesti ammattiaan vastaamattomaan työhön. 



Vaikeammin vammaisille on tyypillistä työttömyys ja ammatillisten tavoitteiden taantuminen. 

(Ahponen 2008, 81-82.) TE-palvelujen asiantuntemus ja yhteistyö muiden vammaisten henkilöiden 

työkykyä ja työllistymistä edistävien tahojen kesken on tältäkin osalta tärkeää. 

 

On muistettava, että työllistyminen avoimilla työmarkkinoilla ei välttämättä ole vammaiselle 

nuorelle ensisijainen päämäärä, vaan sen vaihtoehtoina voivat olla tuettu työ, klubitalot, 

osuuskuntamuotoinen toiminta, ammatin ja työpaikan saaminen oppisopimuksen avulla tai oman 

yrityksen perustaminen (Ahponen 2008, 19). 

Työolosuhteiden järjestely 

Työnantaja voi saada vajaakuntoisen henkilön työolosuhteiden järjestelyyn tukea 

työvoimahallinnolta. Tuella voidaan korvata työkoneiden hankintaa, työmenetelmiä ja työpaikan 

muutostöitä, jotka auttavat vajaakuntoisen työntekijän työhön sijoittamista tai tukevat hänen 

työssä pysymistään. Kansaneläkelaitos kuitnkin vastaa vaikeavammaisten henkilöiden työssä 

tarvitsemista vaativista ja kalliista apuvälineistä. Työntekijöiden työtapaturman vuoksi tarvitsemat 

proteesit ja apuvälineet korvaa Valtiokonttori. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b). 

Ammatillinen kuntoutus 

Ammatillista kuntoutusta ovat ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää 

työkykyä, työssä jaksamista, ammatillisia valmennuksia sekä ansiomahdollisuuksia, jotta 

kuntoutuja voi saada tai säilyttää hänelle soveltuvan työn. Ammatillista kuntoutusta järjestävät 

työ- ja elinkeinohallinto, Kela, työeläkelaitokset, vakuutusyhtiöt sekä ammatilliset oppilaitokset. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b.) Kansaneläkelaitos voi maksaa työikäisille kuntoutukseen 

osallistumisen ajalta kuntoutusrahaa sekä ylläpitokorvausta kuntoutuksesta aiheutuvien 

ylimääräisten kustannusten kattamiseksi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b). 

Kuntouttava työtoiminta 

Kuntouttava työtoiminnan tarkoituksena on elämän ja arjen hallinnan sekä työ- ja toimintakyvyn 

vahvistaminen. Sillä pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä työtoiminnan ja muiden palvelujen 

avulla. Kuntouttava työtoiminta on samanaikaisesti sekä sosiaalihuoltolaissa määritelty 

sosiaalipalvelun muoto, että työttömysturvalain mukainen työllistämistä edistävä palvelu, ja sen 

järjestäminen perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2015b.) 



Perheen ja vanhemmuuden tukeminen 

Seurustelu ja perheen perustaminen 

Vammaisia nuoria kohdellaan usein sukupuolettomina henkilöinä, minkä vuoksi vammaisen 

nuoren voi olla vaikea osoittaa sukupuolista kehitystään ja seurustelu ja perheen perustaminen voi 

tulla yllätyksenä jopa hänen vanhemmilleen. Vammainen henkilö voi kohdata jopa 

terveydenhuollon piirissä varauksellista suhtautumista esimerkiksi vammaisen henkilön 

raskauteen ja lasten hankkimiseen sekä pessimistisiin asenteisiin heidän mahdollisuuksiinsa toimia 

perinteisissä vanhemman tehtävissä. (Ahponen 2008, 20.) Vaikka vammaisuus haittaa tai estää 

monia asioita, se ei silti välttämättä vaikuta kykyyn päättää, organisoida, suunnitella ja antaa 

lapselleen rakkautta (Ahponen 2008, 21) ja näidenkin osalta vanhemmuutta voidaan tukea 

esimerkiksi avustajan, läheisten ja vertaisten tuella (Siiskonen 2015). 

Ehkäisevä lastensuojelu 

Kodin arjen ja vanhempien hyvinvointi tai vastaavasti sen ongelmat näkyvät herkästi lasten 

toiminnassa (Määttä 2010, 16). Lapsi ja lapsen myötä rakentuva perhe voi tuoda autismin kirjon 

vanhemman elämään “normaalisuuteen” liittyviä struktuureja ja siten tukea tätä 

“normaalimpaan” elämään, mutta vanhemmuus ja perhe-elämä voivat tuoda myös uudenlaisia, 

tuen tarvetta lisääviä haasteita (Kantojärveä 2012, 188-189, soveltaen). Lapset saattavat joutua 

tilanteeseen, jossa he käytännössä joutuvat huolehtimaan sekä itsestään että vanhemmistaan 

(Kantojärvi 2012, 193), minkä saattaa olla lapselle hämmentävää (Ahponen 2008, 16). 

Suomalaisessa lastensuojelujärjestelmässä tuen tarve pyritään havaitsemaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa (Jahnukainen ym. 2012, 40). Vanhemmat voivat oppia vanhemmuuden 

edellyttämiä taitoja, varsinkin jos heille tarjotaan neuvontaa, tukea ja oppimismahdollisuuksia. 

Myös vahva sosiaalinen verkosto voi kompensoida vanhempien heikkouksia. (Kantojärvi 2012, 

193.) Vastuu ehkäisevästä lastensuojelusta kuuluu laajasti kaikille lapsen ja perheen kanssa 

työskenteleville toimijoille kaikissa lapsen ja perheen toimintaympäristöissä (Jahnukainen ym. 

2012, 36).  Keskeisiä lapsiperheille hyvinvointipalveluja tuottavia tahoja ovat äitiys- ja 

lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, päivähoito, esiopetus, koulu, erityispalvelut sekä yksityis- 

ja kolmas sektori (Määttä 2010, 47). 

Yksilö- ja perhekohtainen lastensuojelu 

Yksilö- ja perhekohtaisella lastensuojelulla tarkoitetaan lastensuojelulain mukaisia kunnallisen 

lastensuojelun viranomaistoimenpiteitä, jotka kattavat lastensuojeluilmoituksen, 

lastensuojelutarpeen arvioinnin, avohuollon tukitoimenpiteet, huostaanoton, kiireellisen 

sijoituksen, sijaishuollon ja jälkihuollon. Vanhempien tarjoama hoito ja kasvatus ovat aina 

ensisijaisia lastensuojeluun nähden, ja siksi lastensuojelua pyritään toteuttamaan ensisijaisesti 

avohuollon toimenpitein, joiden vastaanottaminen perustuu vapaaehtoisuuteen (Jahnukainen ym. 

2012, 39). Huostaanotossa ja sijaishuollossa lapsi siirtyy lastensuojelulaitokseen, ammatilliseen 

perhekotiin tai perhehoitoon (Jahnukainen ym. 2012, 42).  



Lastensuojelutarpeen arviointi perustuu lapsen ja hänen vanhempiensa sekä heidän kanssaan 

toimineiden koulun, päivähoidon ja terveydenhuollon asiantuntijoiden näkemyksiin lapsen ja 

perheen kokonaistilanteesta (Jahnukainen ym. 2012, 40). Lastensuojelun asiakkaana olevalle 

lapselle on laadittava avohuoltoa, sijaishuoltoa ja jälkihuoltoa varten asiakassuunnitelma yhdessä 

lapsen, hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan kanssa. Siihen tulee kirjata ne olosuhteet ja 

asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja perheen tuen tarve, suunnitellut palvelut ja muut 

tukitoimet sekä mahdolliset asianomaisten eriävät näkemykset (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2015a). Toimenpiteiden toteuttamiseen osallistuu sosiaalityöntekijöiden ohella eri alojen 

asiantuntijoita, vertaistukea tarjoavia vapaaehtoisia sekä lapsen läheisverkosto. (Jahnukainen ym. 

2012, 40.) Lastensuojelua toteutetaan usein kuntarajat ylittävänä yhteistyönä ja järjestöjen ja 

yritysten tarjoamia palveluja hyödyntäen (Jahnukainen ym. 2012, 39). Keskeinen lastensuojeluun 

liittyvää tukea ja koulutusta tarjoava järjestökentän toimija Suomessa on Mannerheimin 

lastensuojeluliitto (http://www.mll.fi), 

Lastensuojelun käytännön ongelmana ovat kuitenkin perheitä ja lapsia tukevan palvelujärjestemän 

puutteet, joiden vuoksi ainoa perheiden käytännössä saama tuen muoto voi olla vasta se, kun 

perheenjäsenet erotetaan toisistaan ja lapset otetaan huostaan (Kantojärvi 2012, 185). Jos 

perheen saamat palvelut eivät vastaa perheen tarpeisiin tai palvelua yritetään tarjota heitä 

epämiellyttävällä tavalla, vanhemmat saattavat kieltäytyä niistä eikä vaihtoehtoisia 

tukitoimenpiteitä osata välttämättä tarjota (Kantojärvi 2012, 195, 202-204). Myös palvelutarpeen 

määrittely voi olla vaikeaa (Kantojärvi 2012, 198). 

Autismin kirjon järjestökenttä 

Autismin kirjon tukijärjestelmien parissa toimii Suomessa useita eri järjestötahoja. Näistä 

merkittävimpiä on Autismi- ja Aspergerliitto ry (http://www.autismiliitto.fi/), joka toimii autismin 

kirjon tukipalveluja tarjoavien toimijoiden tukena ja eräänlaisena autismin kirjon 

yhteistyöverkoston keskuksena. Sen tavoitteena on autismin kirjon lasten, nuorten ja aikuisten 

kuntoutus-, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien kehittäminen. Liiton tarjoamia palveluita 

ovat mm. edunvalvonta ja vaikuttamistyö, alueellisen yhdistystoiminnan tukeminen, tiedotus, 

koulutus, ohjaus ja neuvonta, kehittämistyö, autismin kirjon alueen kirjastopalvelu ja 

vertaistoiminnan tukeminen.(Autismi- ja Aspergerliitto 2015.) 

Autismi- ja Aspergerliitolla on useita alueellisia jäsenyhdistyksiä, joista omalla lähialueellani toimii 

Keski-Suomen autismiyhdistys. Alueellisten jäsenyhdistysten toiminnassa korostuu 

yhteisöllisyyden tukeminen ja vertaistuen tarjoaminen eri muodoissaan. (Autismi- ja Aspergerliitto 

2015.) Autismi- ja Aspergerliiton jäseninä on myös tietyn diagnoosin ympärille keskittyviä 

kansallisia järjestöjä, kuten Suomen Autismiyhdistys (http://www.suomenautismiyhdistys.com/), 

Suomen Aspergeryhdistys (http://www.asy.fi/) sekä RETT ry  (http://aure.fi/). Yhdistykset toimivat 

jäsentensä edunvalvojina ja verkostoitumisen edistäjinä, tiedottavat ja julkaisevat, järjestävät 

tapahtumia ja koulutusta sekä mahdollisesti kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennuksia ja muita 

tukipalveluja. 



Autismi- ja Aspergerliitto tekee yhteistyötä autismin kirjon sopeutumisvalmennuksen ja 

kuntoutuksen toimivien tahojen kanssa sekä koordinoi autismialan ammattilaisten Aune-

osaajaverkostoa (Autismi- ja Aspergerliitto 2015). Aune-verkoston jäseniä Keski-Suomen alueella 

ovat Avanti-hanke, Bovallius-ammattiopisto, Päiväkummun päiväkoti sekä Toimintakeidas Oy. 

 

Autismi- ja Aspergerliiton ohella merkittävä järjestökentän toimija on Autismisäätiö 

(http://www.autismisaatio.fi/), joka tarjoaa autismin kirjon sekä muiden neuropsykiatristen 

oireyhtymien asiantuntemusta ja yksilöllistettyjä palveluja mm. autismin kirjon henkilöiden 

toimintakyvyn ja elämänlaadun kohentamiseksi: asumispalveluja, työ- ja päivätoimintapalveluja, 

neuropsykiatrisia avopalveluita sekä työllistymisen tukipalveluja. Se tarjoaa myös koulutusta 

autismin kirjon henkilöille ja heidän läheisilleen sekä autismin kirjon lasten, nuorten ja aikuisten 

kanssa työskenteleville ammattilaisille. (Autismisäätiö 2015.) 

Autismin kirjoon liittyvää tai sitä tukevaa toimintaa on myös monilla muilla  järjestökentän 

toimijoilla, joita en kuitenkaan lähde tässä erittelemään. 
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