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Koritehtävät 1. on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on toiminnanohjauksen, 
oppimisen ja omatoimisuuden pulmia.  Tehtävät ovat visuaalisesti strukturoituja. 
 
Koritehtävät ja visuaaliset järjestykset, kuten työjärjestys, päiväjärjestys, tilojen 
järjestäminen ja tehtävien organisointi ovat askeleita kohti itsenäisyyttä ja näin 
ollen ohjaavat parempaan arjessa selviytymiseen. 
 
Nämä esimerkkitehtävät liittyvät lähinnä päivähoito, esiopetus- ja alakoulumaa-
ilmaan.  Tehtävistä voi saada ideoita myös kotiin, työpaikoille ja asuntoloihin.  
Koritehtävät ja visuaalistaminen sopivat autismikirjon henkilöiden lisäksi useille 
erilaisille ryhmille, esimerkiksi dementoituneille vanhuksille tai lapsille, joilla 
on kielellisiä vaikeuksia. 
 
Tehtävien lisäksi mukana on teoriaa, jonka tarkoitus on ohjata miettimään sel-
keyttämistä ja järjestyksiä uudella tavalla ja syventää aiempaa tietoa. 
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1.  ALKUSANAT 

 
 
Työskentely autismin kirjon henkilöiden kanssa on ohjannut ajattelemaan, miten suuri merki-

tys järjestyksellä ja ennustettavuudella on elämässämme.  Me suunnittelemme asioita ja töi-

tämme etukäteen, jotta osaamme varata riittävästi aikaa, olla oikeassa paikassa, tehdä oikeita 

asioita tietyssä järjestyksessä jne.  Harvoin edes ajattelemme pukeutumisen vaiheita tai sitä, 

kuinka monta erilaista vaihetta hampaiden pesuun liittyy.  Teemme arkiaskareita rutiinin-

omaisesti ja voimme samalla pohtia kaikkea muuta.  Henkilöt, joilla on ongelmia keskittymi-

sessä, havaitsemisessa ja oppimisessa yleensäkin, eivät osaa tehdä kyseisiä asioita täysin au-

tomaattisesti.  Heille nämä eivät ole rutiineja, vaan asioita ja tilanteita, joihin he tarvitsevat 

ulkopuolista ohjausta ja tukea.  Heille tilanteet saattavat olla kuin uusia, vaikka niitä olisi tois-

tettu jo useasti aiemmin.  

 

Aluksi kirja ajateltiin suunnata autismin kirjon henkilöille, mutta käytäntö on osoittanut, että 

näistä päivä- ja työjärjestyksistä sekä koritehtävistä hyötyvät useat eri henkilöt.  Eräälle de-

mentoituneelle mummolle laadittiin osapäiväjärjestys, jossa oli iltarutiinit kuvin ja tekstein 

muistuttamassa illan kulusta.  Hänen iltaohjelmassaan oli mm. kuvat TV-sarjasta Kauniit ja 

rohkeat, iltapala ja iltalääke, tekohampaiden paneminen lasiin sekä nukkumaan meno.  Näiden 

avulla häntä ohjattiin seuraamaan ajan kulua ja muistamaan mm. ruokailu ja lääkkeen otto.  

Tämä mahdollisti hänen asumisensa omassa asunnossa, jossa päivisin oli tukea mutta illalla 

vain tarvittaessa.  Masentuneen nuoren elämään saatiin ”liikettä”, ja sängyssä makaaminen 

korvattiin päivään laadituilla työtehtävillä, jotka päiväjärjestykseen merkittiin.  Hänen järjes-

tyksessään muistutettiin käymään suihkussa sekä syömään edes kerran päivässä.  Lisäksi hä-

nellä oli mm. päivittäinen kävelylenkki ulkona.  Dysfaattinen tyttö hyötyi koritehtävien käy-

töstä tukemassa kotona läksyjen tekoa.  Hänen oli hankalaa itsenäisesti tehdä koulutehtäviään.  

Kun hänelle tehtiin oma koritehtäväpaikka ja tehtävät järjestettiin kukin omaan koriinsa, hän 

pystyi suorittamaan ne itsenäisesti.  Tällä idealla häntä ohjattiin myös käyttämään vapaa-

aikaansa.  Hänellä oli vaikeuksia keksiä, mitä tekisi yksin ollessaan.  Tällöin hän saattoi häiri-

tä sisarustensa leikkiä, rikkoa tavaroita tai katsoa televisiota lakkaamatta.  Koritehtäviin laitet-

tiin hänelle puolen tunnin ajaksi erilaisia piirtämis-, rakentelu- ja ongelmanratkaisutehtäviä, 

jotka hän teki mielellään tehtävä tehtävältä. 
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Näiden ja useiden muiden esimerkkien sekä myönteisten kokemustemme jälkeen halusimme 

laajentaa kirjaa niin, että sen ideoista hyötyisi mahdollisimman moni.  Visuaaliset tehtävät eli 

koritehtävät ja kuvallisten järjestysten käyttö eivät ole vain autismin kirjon henkilöiden ”etu-

oikeus”.  Ne toimivat ratkaisuina moniin pulmiin.  Ihanne-esimerkki on tavallinen peruskou-

lun luokka, jossa oppilaat toimivat itsenäisesti ”projekteissaan”.  Opettaja opettaa tunnin alus-

sa uuden asian, jonka jälkeen hän on käytettävissä, jos oppilaat häntä tarvitsevat.  Tehtävät on 

laadittu koreihin ja luokka järjestetty niin, että jokaisella on oma työpiste itsenäisille töille ja 

ryhmätyöpiste projektityölle sekä vapaa-ajan tila ja siellä vapaa-ajan tehtävät koreissa.  Jos 

oppilas saa työnsä tehtyä muita nopeammin, hän voi ottaa lisätehtäviä ja tehdä ne vapaa-ajan 

tilassa yksin tai toisten jo valmiiden kanssa.  Tunnin lopussa oppilaat arvioivat vihkoihinsa, 

kuinka tunti sujui, kuittaavat tehtävät tehdyiksi ja katsovat lukujärjestyksestään, mitä on seu-

raavaksi.  Tämän luokan toimintaa oli ilo katsoa.  Hienoa oli huomata, kuinka helppoa pojan, 

jolla on Aspergerin oireyhtymä, oli tässä ympäristössä olla ja oppia. 

 

Päiväjärjestyksiä ja koritehtäviä ei tule koskaan laatia vain siksi, että yleisesti ajatellaan niistä 

olevan hyötyä.  Niiden laatijan on ymmärrettävä, miksi juuri tämä lapsi niistä hyötyisi, ja ar-

vioitava aluksi, millaisella tasolla lapsi on.  Päiväjärjestyksen käyttö vaatii harjoittelua ja pe-

rustaitoja, joita tulee harjoitella ennen varsinaista päiväjärjestyksen käyttöä.  Päiväjärjestyk-

sen ja koritehtävien käyttöä on opetettava kädestä pitäen ja muistettava palkita lasta oikeasta 

toiminnasta.  Järjestyksiä ei tehdä vain järjestyksen vuoksi tai tehtäviä vain tehtävien vuoksi 

vaan pohtien, mitä tällä tehtävällä harjoitellaan, mitä taitoja tarvitsisi harjoitella ja mikä voisi 

olla oppijasta mukavaa.  

 

Nämä kirjaan kootut tehtävät ovat ideoita, joita pitää luovasti muokata ottamalla huomioon 

lapsen mielenkiinto, ikä, taidot ja motoriset kyvyt sekä tilannetekijät.  Tässä esitettyihin järjes-

tyksiin ja tehtäviin ei tarvita kalliita materiaaleja.  Tarvitaan sakset, liimaa ja aikakauslehtiä, 

ja näiden avulla päästään jo liikkeelle. Tietysti tarvitaan myös aikaa.  Tämän löytäminen saat-

taakin tuntua hankalimmalta.  Kuitenkin on hyvä muistaa, että ajallinen panostus nyt auttaa 

lasta oppimaan valmiuksia, joiden avulla hän pääsee irti muiden ohjauksesta.  Näin aika ja 

vaiva ”maksavat itsensä takaisin”. 

  



 7 

Toisista riippumaton tulevaisuus, kyky viestiä, valita, vaikuttaa, päättää ja hallita omaa elä-

määnsä sekä laadukas, hyvä elämä olkoot tavoitteemme ja päämäärämme! 

 

Kiitokset Kypärämäen koulun autismiluokan opettaja Sari Hongalle sekä hänen työryhmäl-

leen ja oppilailleen tehtäväideoista.  Kiitos Terry Johnsonille PCS-kuvien käyttöoikeudesta. 

 

Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva Jyväskylässä keväällä 2012 

 

Sari Kujanpää Varpu Väinölä 

Psykologi Ohjaava opettaja 
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2.  KÄSITTEET 

 
 
Tässä kirjassa tullaan käyttämään ilmaisua lapsi kuvaamaan niitä henkilöitä, joille kyseiset 

tehtävät on suunnattu.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät tehtävät soveltuisi myös nuo-

rille ja aikuisille.  Heille kyseisiä tehtäviä voidaan käyttää soveltaen ja heidän ikänsä, taitonsa 

ja mielenkiintonsa huomioiden.  Lisäksi ”lapsi” kuvaa kaikkia niitä henkilöitä, jotka saattavat 

hyötyä jäsentämisestä, päivä- ja työjärjestyksistä sekä koritehtävistä.  Näin vältytään toista-

masta uudelleen niitä ryhmiä, joiden opettamisen ja ohjaamisen pulmiin selkeydellä vastataan 

ja joiden oppimista ja omatoimisuutta näin tuetaan. 

 
Sana ”visuaalinen”, jota seuraavassa käytetään, tarkoittaa nähtävää, näkyvää, näköaistiin pe-

rustuvaa.  Kuvilla ja esineillä visualisoidaan eli tehdään näkyväksi, nähtäväksi.  Usein lapsel-

la, jolla on kielellisiä, oman toiminnan ohjaamisen, sosiaalisuuden, keskittymiskyvyn tai 

huomiointikyvyn ongelmia, on kyky käyttää näköaistikanavaa oppimisessaan.  Näin ollen hän 

hyötyy usein enemmän kuvallisesta kuin sanallisesta ilmaisusta.  Kuvat kertovat enemmän 

kuin tuhat sanaa, kuten sanotaan.  Visuaaliset tehtävät ovat selkeitä.  Ne kootaan koriin, laa-

tikkoon tai rakennetaan niin, että tehtävän nähdessään henkilö tietää, mitä pitää tehdä.  Visu-

aaliset tehtävät ovat koritehtäviä tai muita omatoimisuutta, työtaitoja tai oppimista tukevia 

harjoituksia. 

 
Strukturointi tarkoittaa rakennetta, jäsentämistä.  Tässä sitä käytetään laajasti ilmaisemaan 

opetuksen järjestelmällistä suunnittelua sekä toteuttamista ja ennen kaikkea selkeyttä.  Kori-

tehtävät ovat selkeästi rakennettuja, niissä on struktuuri.  Samoin päiväjärjestys on koko päi-

vän rakenne, ja työjärjestys on työnteon raamit.  Henkilöt, joilla on oppimisen pulmia, hyöty-

vät strukturoinnista oppimisen tukena. 

 
Koritehtävät ovat itsenäisesti tehtäviä.  Työskentelytapa voi olla esim. ottaa kori vasemmalta, 

tehdä koriin jäsennetty tehtävä ja laittaa valmis tehtävä pois oikealle.  Koritehtävistä käyte-

tään nimityksiä laatikkotehtävät, visuaaliset tehtävät, itsenäiset tehtävät, sopukkatehtävät jne.  

Koritehtävä-termi tulee TEACCH-ohjelmasta.  
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AAC (Augmentative and/or Alternative Communication Methods) tarkoittaa puhetta tukevia 

ja/tai korvaavia kommunikaatiokeinoja.  Kyse on kommunikaatiomuodosta, jolla tuetaan 

kommunikointia silloin, kun se ei syystä tai toisesta onnistu.  Osa henkilöistä tarvitsee pu-

heensa tueksi, puhumisen harjoitteluun tai ymmärtämisen parantamiseksi vaihtoehtoisia 

kommunikaatiomuotoja.  Puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja ovat mm. viittomat, esi-

neet, kuvat, piirrokset ja kirjoittaminen.  Samoja keinoja käytetään, kun puhetta täydennetään 

tai tuetaan kohti parempaa puhetaitoa.  Autististen henkilöiden kanssa käytetään usein visuaa-

lisia kommunikointikeinoja.  Tässä kirjassa käytetyt kuvat ovat pääasiassa PCS-kuvia (Picture 

Communication Symbols).  Ne ovat Yhdysvalloissa Mayer-Johnson Co:n kehittämiä yksin-

kertaisia ääriviivapiirroskuvia.  (Boardmaker 2011).  Ne ovat saatavissa värillisinä tai musta-

valkoisina. 

 
Ryhmäopetus, yksilöopetus ja itsenäiset tehtävät erotellaan kirjassa niin, että oppilas voi ope-

tella taitoja ryhmässä tai käydä läpi koko ryhmää koskevan päiväjärjestyksen muiden kanssa.  

Yksilöopetuksella tarkoitetaan tilanteita, joissa lapsi saa yksilöllistä 1:1-opetusta eli hänen 

kanssaan työskentelee opettaja, avustaja, isä, äiti tai muu lähihenkilö.  Yksilöopetuksen tehtä-

vät voivat olla ns. visuaalisia tehtäviä, ja selkeyden vuoksi ne voidaan laittaa koreihin ja työs-

kennellä kori kerrallaan, uusia ja vaikeita tehtäviä harjoitellen.  Kun yksilöopetuksessa olevat 

tehtävät sujuvat, niistä tehdään itsenäisiä tehtäviä eli varsinaisia koritehtäviä.  Itsenäiset tehtä-

vät lapsi tekee omassa työpisteessään mahdollisimman pienellä tuella.  Ihanteellisimpia ovat 

itseohjaavat tehtävät, joihin hän ei tarvitse ohjausta.  Kaikki edellä mainitut opetustilanteet 

strukturoidaan kuvin tai sanoin, jotta lapsi tietää, mitä tehdään, kuinka kauan tilanteessa ol-

laan ja kuinka monta tehtävää on tarkoitus tehdä. 

 
Sosiaalisten tarinoiden avulla voidaan opettaa vuorovaikutustaitoja.  Sosiaaliset tarinat ovat 

visuaalisia järjestyksiä, joilla kuvataan, kuinka vuorovaikutustilanne etenee jaksoissa.  Lei-

keissä, tervehtimisessä, vuoron odottamisessa ja keskustelemisessa on omat sääntönsä, jotka 

voidaan kuvata visuaalisesti ja opettaa sekä ohjata toimiviksi taidoiksi kuvallisen järjestyksen 

avulla.  Sosiaalinen tarina on malli siitä, kuinka käyttäytyä erilaisissa tilanteissa, ratkaista on-

gelmia tai kohdata pelottavia ja uusia asioita.  (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.) 
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Tehtäväanalyysin avulla saadaan selville kaikki ne vaiheet, jotka tarvitaan jonkin tehtävän tai 

taidon opettelemiseen.  Ne, jotka ovat mukana lapsen opetuksessa/kuntoutuksessa, suunnitte-

levat yhdessä sopivan työjärjestyksen niin, että yksi heistä esittää kengännauhan solmimisen, 

perunan kuorimisen, pöydän kattamisen hitaasti vaihe vaiheelta ja muut kirjaavat jokaisen 

vaiheen tarkasti.  Tämän jälkeen annetaan lapsen yrittää tehtävää, ja ne vaiheet, jotka eivät 

vielä suju, valitaan opetettaviksi.  Kun hän on ne oppinut, tehdään kuvallinen tai kirjoitettu 

työjärjestys (perunan kuoriminen tai pöydän kattaminen).  Tarkoitus on sen avulla suoriutua 

tehtävästä mahdollisimman itsenäisesti.  Työjärjestystä karsitaan sitä mukaa, kun taidot auto-

matisoituvat.
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3.  VISUAALISISTA TEHTÄVISTÄ HYÖTYVÄT LAPSET 

 
 
3.1.  Lapset, joilla on autismin kirjon häiriö 
 

Autismissa on kyse neurobiologisesta kehityksen häiriöstä, joka näkyy käyttäytymisessä.  

Tästä aiheutuu ongelmia kehitykseen, oppimiseen sekä autistisen henkilön ja ympäristön vuo-

rovaikutukseen.  Autistisilla henkilöillä on vaikeuksia kommunikaatiossa, sosiaalisuudessa ja 

reagoinnissa erilaisiin aistiärsykkeisiin.  Heillä on outoa, erikoista ja toistavaa käyttäytymistä.  

Näiden ongelmien lisäksi heillä on yksilöllisesti vaihtelevia oppimisen ja havaitsemisen pul-

mia.  Heillä on usein valikoiva huomiointikyky ja vaikeus ymmärtää asioiden peräkkäisyyk-

siä.  Heillä on taitojen yleistämisen vaikeutta.  Kommunikaation pulmista näkyvimmät ovat 

puhekielen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeudet.  Eräs sosiaalisiin taitoihin liittyvä pulma 

on vaikeus ymmärtää mielentiloja.  (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.) 

 

Autistisille henkilöille tyypillisiin, edellä mainittuihin pulmiin vastataan selkeyttämällä ja 

strukturoimalla.  Valikoiva huomiointikyky näkyy mm. niin, että he eivät katsokaan puhuvaa 

henkilöä silmiin, vaan saattavat kiinnittää huomionsa henkilön korvakoruihin tai luomeen 

poskessa.  Heidän on vaikea valikoida, mikä tilanteessa on tärkeää ja mikä epäolennaista.  

Huomio saattaa kiinnittyä ulkoa kuuluvaan auton hurinaan, ja annettu ohje jää huomioimatta.  

He saattavat huomata pieniä yksityiskohtia, mutta kokonaisuus jää epäselväksi.  Tämä erikoi-

nen oppimistapa tai maailman hahmottamisen malli tulee huomioida opetettaessa heitä.  Tä-

hän voimme vastata selkeyttämällä tiloja ja ohjaamalla kuvallisilla tai muilla järjestyksillä 

huomiota pysymään olennaisissa asioissa.  Aluksi tämä saattaa tarkoittaa ylimääräisten, kes-

kittymistä häiritsevien ärsykkeiden vähentämistä.  Täysin riisuttu ympäristö ei kuitenkaan 

motivoi oppimaan eikä opettamaan.  Hyvä muistutus tässä yhteydessä on sanonta: mikä on 

silmässä, on mielessä.  Täten ihanteellisessa tilanteessa silmässä pitäisi olla tilanteen kannalta 

keskeiset asiat.  Näin tuetaan keskittymistä ja huomion suuntaamista tärkeisiin asioihin.  (Pee-

ters, 1997.) 

 

Autistisilla henkilöillä on todettu olevan hankaluutta ymmärtää rytmiä, peräkkäisyyksiä, päi-

vän kulkua ja syy-seuraussuhteita.  Heidän on hankala erotella niitä signaaleja, jotka kertovat, 

mitä tapahtuu kohta ja mitä sen jälkeen.  Lapset oppivat yleensä jo hyvin varhain ennakoi-

maan, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja oppivat rutiineja kuin itsestään.  Perusturva ja selkeyden 

kokeminen kypsyvät näiden toistuvien tilanteiden kautta, joita opitaan ennakoimaan.  Ruoka-
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lappu kaulaan merkitsee, että kohta on ruoka.  Kengät jalkaan merkitsee ulos lähtemistä.  Au-

tistiselle henkilölle nämä signaalit eivät riitä.  Heille ne saattavat olla irrallisia, yksittäisiä ta-

pahtumia, eli kenkä on kenkä ilman seuraavaa tapahtumaa.  Tällöin lähteminen on yllätys, 

samoin pukeminen, ruokailu jne.  Yllättävät tilanteet saattavat olla pelottavia ja sekavia.  Pe-

lokkuuden ja turvattomuuden sekä epäselvyyden ehkäisemiseksi me voimme auttaa heitä en-

nakoimaan asioita päiväjärjestyksen avulla.  Siinä on kuvattu tapahtumien peräkkäisyys.  

Työjärjestyksellä (mm. pukemis- tai peseytymisjärjestys) ohjataan suoriutumaan tehtävästä 

itsenäisesti vaihe vaiheelta.  Työskentelysysteemi vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas on 

lukusuuntamme, mutta se myös rytmittää tehtävän suorittamista alusta loppuun.  Näiden avul-

la henkilö oppii perusrutiineja, joiden varaan vaikeampien asioiden oppiminen voi pohjautua. 

 

Autistisilla henkilöillä on vaikeus yleistää oppimiaan taitoja tai tietoja tilanteista toisiin.  Hei-

dän taitonsa liittyvät helposti siihen paikkaan, missä ne on opittu.  He oppivat, että tässä tilan-

teessa tai tämän ihmisen kanssa toimitaan näin.  Uudessa tilanteessa ja eri ihmisen seurassa 

taito ei olekaan tallella, vaan asia pitää uudelleen opetella.  Jotta taidot siirtyisivät kaikkialle, 

on hyödyllistä käyttää työjärjestyksiä ja johdonmukaista toimintatapaa.  Työjärjestys muistut-

taa, miten asiat tehdään, vaikka paikka vaihtuukin.  Järjestykset tuovat tuttuuden ja turvan, 

vaikka tilanne olisikin uusi ja outo.  Mikäli toimintasysteemit eivät ole selkeät eikä lapsi tiedä, 

mitä tapahtuu, hän tekee, mitä parhaiten osaa, eli käyttäytyy stereotyyppisesti tai juuttuu ritu-

aaleihin, joilla hän jäsentää tilannetta.  

 

Kommunikaation vaikeuksiin keskeinen apu on esineiden ja kuvien käyttö viestinnän tukena.  

Tähän tulee autistisen henkilön kuntoutuksessa käyttää paljon aikaa, jotta hänelle löydettäisiin 

toimiva kommunikaatiokeino ja jaksettaisiin pitää sitä ajan tasalla.  Kuvasanakirjan avulla 

autistinen henkilö voi kertoa asioistaan muille.  Kuvien avulla voidaan tukea viestiämme hä-

nelle päin.  Jos henkilöllä on puheen ymmärtämisen pulmia, kertoo kuva hänelle enemmän 

kuin puhe.  Visuaalinen tuki ja kuvalliset toimintaohjeet auttavat, kun puheesta on vaikea 

ymmärtää olennaisimpia asioita.  Autistiset henkilöt usein haluavat olla muiden kanssa, mutta 

heidän keinonsa saattavat olla rajoittuneet tai erikoiset.  Sosiaalisia taitoja tulee opettaa, ja 

opetustilanteen on oltava selkeä.  Sosiaalisten taitojen opettelussa voidaan hyödyntää kuvia ja 

kuvatarinoita.  Harjoittelutilanteiden tulee olla mahdollisimman luonnollisia. 

 

Poikkeavat aistireaktiot tulee tunnistaa eli selvittää, millä aistialueella lapsella on pulmia ja 

millaisia nämä pulmat ovat.  Tämän jälkeen ympäristöä muokataan yksilöllisesti saadun tie-
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don mukaisesti.  Selkeä ympäristö on eräs ratkaisu aistipulmiin.  Lisäksi päiväjärjestykseen 

voidaan laittaa aistiharjoitushetki, jolloin poikkeavasti reagoivaa aistikanavaa kuntoutetaan 

sopivilla harjoituksilla. 

 

Aspergerin oireyhtymä kuuluu autismin kirjoon.  Asperger-henkilöillä on pulmia sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa sekä kielellisessä ja ei-kielellisessä kommunikaatiossa.  Lisäksi heillä on 

erikoisia, rajoittuneita mielenkiinnon kohteita, joihin he juuttuvat puheissaan tai toiminnois-

saan.  Useilla heistä on motorista kömpelyyttä.  Osalla heistä älyllinen kapasiteetti on keskita-

soa tai merkittävästi sen ylittävä.  Asperger-henkilöt saattavat selvitä hyvinkin itsenäisesti, 

mutta jotkut heistä tarvitsevat tukea mm. elämän hallinnan taitoihinsa.  Asperger-henkilöt 

hyötyvät samoista kuntoutuskäytännöistä (strukturoinnista, sosiaalisten taitojen opettamisesta, 

selkeästä ympäristöstä, pysyvistä ihmissuhteista) kuin autistitkin.  (Gillberg, 1999; Kerola, 

Kujanpää & Timonen, 2009.)  

 

Asperger-henkilöt tarvitsevat usein apua ajanhallintaansa.  Arkipäivän toimintojen suunnitte-

lu, töiden aloittaminen ja loppuun saaminen sekä ajankäyttö ovat heille hankalia.  Jotta he 

voisivat selvitä itsenäisesti arjestaan, tulee heidän oppia käyttämään erilaisia ajanhallintaväli-

neitä.  Aluksi se tarkoittaa kuvin tai sanoin laadittua päiväjärjestystä sekä erilaisten muistilap-

pujen käyttöä ohjaamassa toimintaa.  Heitä tulee ohjata laatimaan itselleen toiminnoistaan ja 

työtehtävistään aikatauluja, järjestyksiä ja suunnitelmia.  Ilman suunnitelmaa ei ole motivaa-

tiota ponnistella ja saattaa tehtävää loppuun asti. 

 

Henkilöt, joilla on Aspergerin oireyhtymä hyötyvät kuvallisista ja kirjoitetuista ohjeista.  

Heille kuulonvarainen oppiminen ei aina ole helppoa.  He tarvitsevat visuaalisesti rakennettu-

ja sääntöjä ja ohjeita.  Heidän kanssaan on hyvä tehdä kirjallisia sopimuksia.  Palkkiot ja vah-

vistajat on hyvä sopia kirjallisesti tai kuvallisesti, jotta motivaatio vaikeaankin tehtävään saa-

daan pysymään yllä. 

 

Asperger-henkilöilläkin on aistipulmia, minkä vuoksi ympäristöä on muokattava.  Kovat ää-

net, kirkkaat valot tai voimakkaat hajut saattavat estää tilassa olemisen ja oppimisen.  (Kerola, 

Kujanpää & Timonen, 2009.) 

 

Autismin kirjon henkilöille abstraktit käsitteet ovat vaikeita.  Näitä kuvitteellisia asioita tai 

käsitteitä voidaan saada konkreettisemmiksi kuvien avulla.  Saattaa olla helpompaa ilmaista ja 
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ymmärtää vihaa, kun siihen voi liittää kuvan ilmeistä tai tilanteista, joihin vihaisuus liittyy.  

Visualisointi ja struktuurit helpottavat henkilöitä, joilla on autismin kirjon häiriö, sopeutu-

maan uusiin tilanteisiin, yllätyksiin ja muutoksiin.  

 

Visualisointi lisää itsenäistä toimintaa ja vähentää riippuvuutta muista ihmisistä.  Henkilö-

muutokset, esim. avustajan vaihtuminen, on helpompi sietää ja hyväksyä, kun muut struktu-

roinnin osatekijät säilyvät ennallaan.  Visualisointi ja selkeys auttavat sopeutumaan ympäris-

töön ilman erikoisia käyttäytymismalleja.  Järjestykset auttavat osallistumaan ja ehkäisevät 

passiivisuutta tai eristäytymistä muista.  (Ikonen & Suomi, 1998.) 

 

3.2.  Lapset, joilla on kielenkehityksen erityisvaikeus 
 

Kielellinen erityisvaikeus on 7 % :lla lapsista ilmentyen eriasteisina vaikeuksina.  Puheen 

kehitys viivästyy 19 % lapsista.  Lapsen puheen ja kielenkehityksen viivästyessä ja kuullun 

ymmärtämisen ollessa vaikeaa voidaan epäillä kielellistä erityisvaikeutta (SLI spesific langu-

age impairment).  Luotettavimmin SLI voidaan diagnosoida yli neljävuotiailla lapsilla.  Lap-

sen kielellinen oppiminen ja toimintakyky eivät kehity iän mukaisesti.  Ymmärtämisvaikeus 

saattaa ilmetä levottomuutena, ongelmallisena käyttäytymisenä tai vetäytymisenä.  (Riikola & 

Asikainen, 2010).  Kielellinen erityisvaikeus jaetaan kahteen muotoon sen mukaan onko on-

gelmat puheilmaisussa vai kuullun ymmärtämisessä.  Useilla lapsilla ongelmia on molemmis-

sa.  Lapsilla, joilla on SLI, on usein ongelmia käden ja silmän yhteistyöhön liittyvissä taidois-

sa ja motoriikassa.  Tukitoimina lapsille suositellaan pieniä opetusryhmiä, taustahälyn vähen-

tämistä, vuorovaikutuksen tukea ja mahdollisimman varhaista kuntoutusta. 

  

Oppilaan kohdalla opetuksen strukturointi näkyy mm. niin, että asiat opetetaan teemakokonai-

suuksina.  Tällöin lukujärjestys ei ole pirstaleinen, vaan tiettyyn teemaan paneudutaan esim. 

viikko kerrallaan eri oppiaineiden näkökulmasta tarkastellen.  Näin opittu asia ei hetkessä 

unohdu tai hajoa erillisiksi kappaleiksi oppijan mielessä.  Tilat, materiaalit ja tehtävät suunni-

tellaan niin, että käsiteltävä teema näkyy niissä.  Asiat opiskellaan laajoina kokonaisuuksina.  

  

Oppilas hyötyy opetuksen rauhallisesta tahdista.  Siksi aihekokonaisuudet auttavat häntä 

omaksumaan asiaa.  Toisaalta hänellä on myös taipumus juuttua asioihin tai tehtäviin.  Näin 

ollen hän tarvitsee selkeyttä siirtymien ja taukojen suhteen aiheen vaihtuessa seuraavaan.  
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Hänen päiväjärjestykseensä on hyvä laittaa selkeä mutta strukturoitu tauko, jolloin ”mieli” 

tyhjentyy edellisestä asiasta ja siirtyminen seuraavaan aiheeseen mahdollistuu. 

  

Osa oppilaista tarvitsee oppitunnin ajaksi työohjelman, jossa kuvataan, kuinka monta tehtävää 

tulee tehdä ja missä järjestyksessä.  Tämä auttaa oppilasta keskittymään tekeillä olevaan asi-

aan.  Keskittymistä tukevat myös koritehtävät, sillä korit ovat opetustuokion raamit ja huomio 

pysyy korissa olevassa tehtävässä, kun ylimääräinen on poistettu. 

  

Oppilaalla on kielen ymmärtämiseen liittyviä ongelmia.  Kuuloaisti ei toimi hänen kohdallaan 

parhaiten viestin perille menoa ajatellen.  Hänen kanssaan tarvitaan kaikkien aistien kautta 

oppimista.  Visualisointi on yksi opetuksen työväline, eli kartat, piirrokset, esineet ja kuvat 

konkretisoivat opetusta.  Oppilasta opetetaan myös itse piirtämään ja selkeyttämään itselleen 

mm. vaikeita sanallisia matematiikan tehtäviä. 

  

Lapsi hyötyy selkeästä puheesta.  Lauseet ovat lyhyitä ja asioita ei hoeta, vaan muistutetaan 

kuvilla, miten tehtävä tulikaan tehdä.  Keskustelun sääntöjä harjoitellaan toistaen eli tehdään 

rutiini siitä, kuinka odotetaan vuoroa, kuunnellaan jne.  

  

Aikakäsitteen ymmärtäminen saattaa tuottaa hankaluuksia myös dysfaattiselle oppilaalle.  

Hän tarvitsee aikaa jäsentääkseen päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosikalentereita.  Ympäristön 

strukturointi dysfaattisen lapsen kohdalla tarkoittaa selkeää ja siistiä ympäristöä.  Liiat tavarat 

aiheuttavat hämmennystä ja häiritsevät keskittymistä.  Toiminnoille on hyvä olla selkeä paik-

ka, joka tuttuudessaan tuo turvaa.  Turhat äänet on hyvä häivyttää, jotta energia riittää kuunte-

lemiseen.  (Latva, 1999.) 

 

3.3.  CP-vammaiset lapset  
  

CP-vamma (cereblal palsy) on pysyvä liikuntavamma, jonka taustalla on aivovaurio tai aivo-

kuoren kehityshäiriö.  Kolmanneksella CP vammaisista henkilöistä on jokin liitännäisvamma.  

Merkittävimmät liitännäisoireet ovat hahmotushäiriö ja kognitiiviset vaikeudet.  Kognitiivi-

siin vaikeuksiin liittyy muistivaikeuksia sekä toiminnan ohjauksen pulmia.  Vuosittain Suo-

messa syntyy n. 120 CP-vammaista lasta.  (Arvio & Aaltonen, 2011.) 
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CP-vammaisella henkilöllä on usein ongelmia työn aloittamisessa.  Tämä saattaa viedä paljon 

aikaa, sillä hänelle toimintojen suunnittelu on hankalaa.  Hänen on vaikea hahmottaa ja ym-

märtää peräkkäisyyksiä, joten hänelle on opetettava toistojen kautta erilaisia toimintarutiineja, 

kuten takin pukeminen päälle, leivän voitelu tms.  Koritehtävät toimivat CP-vammaisella teh-

tävästä toiseen siirtymisen harjoituksena.  Samalla hän voi harjoitella arkielämässä tarvittavia 

taitoja vaihtelevilla materiaaleilla ilman vuorovaikutuksen painetta.  Tehtävät ovat selkeitä, ja 

lapsi voi työskennellä omassa tahdissaan.  

 

CP-vammaisten ympäristöön orientoituminen saattaa olla vaikeaa.  Oman kehon ja ympäris-

tön hahmottaminen vaikeutuu liikuntavamman takia.  Aikaan ja paikkaan orientoitumista voi-

daan tukea tilojen visualisoinnilla ja selkeytyksellä, aikatauluilla, kalentereilla ja kuvasarjoil-

la.  Mahdollisimman itsenäinen ja helppo liikkuminen on ensiarvoisen tärkeää.  Ympäristön 

organisointi auttaa heitä itsenäisesti löytämään tarvitsemansa ja hahmottamaan tehtävien ja 

tilojen välisiä yhteyksiä ja itseään suhteessa tilaan.  

 

CP-vammainen oppilas tarvitsee tiedon siitä, mitä tehdään, missä ja milloin.  Tämä auttaa 

tarkkaavaisuuden ylläpitämistä, orientoitumista ja tehtävään ryhtymistä.  Tämä tukee mahdol-

lisimman itsenäistä suoriutumista.  Hän tarvitsee usein paljon apua ja tukea.  Häntä tulee kui-

tenkin kannustaa ja ohjata päättämään omista asioistaan.  Häntä tulee opettaa strukturoimaan 

itse tilanteita ja päättämään mm. siitä, kuinka paljon, missä tilanteissa ja millaista apua hän 

tarvitsee.  (Jokinen, 1999.) 

 

3.4.  Kehitysvammaiset lapset 
 

Kehitysvammaisen henkilön kehitys on häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun 

vamman tai sairauden vuoksi.  Kehitysvammaisen on tavallista vaikeampaa oppia uusia asioi-

ta, hallita itsenäisesti elämäänsä ja soveltaa aiemmin oppimiaan asioita uusiin tilanteisiin.  

Kehitysvamma ilmenee laaja-alaisesti ja yksilöllisesti liittyen sosiaalisiin, kielellisiin, älylli-

siin sekä omatoimisuustaitoihin.  Lisäksi vaikeuksia saattaa olla tarkkaavuudessa, hahmotta-

misessa ja motoriikassa.  (Arvio & Aaltonen, 2011.) 

 

Monilla kehitysvammaisilla henkilöillä on autistisia piirteitä ja toisaalta monet autistiset hen-

kilöt ovat myös kehitysvammaisia.  Näin ollen on mielekästä ajatella kehitysvammaisten hyö-

tyvän autismipedagogiikaksi mielletystä strukturoinnista liittyen aikaan, paikkaan, tilaan ja 
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henkilöihin sekä koritehtävistä.  Näiden avulla kehitysvammaisille opetetaan omatoimisuus-

taitoja, kommunikaatiota ja tuetaan tarkkaavuutta ja hahmottamista. 

 

3.5.  Aistivammaiset lapset 

 
Aistivamma on aistin toimintaa heikentävä tai sen estävä vamma.  Aistivamma voi olla syn-

nynnäinen tai myöhemmin esimerkiksi sairauden seurauksena kehittynyt.   Näkövammoihin 

liittyy sokeus sekä heikkonäköisyys.  Kuulovammaan liittyy kuurous ja huonokuuloisuus. 

 

Kuulo- ja näkövammaisten lastenkin kohdalla tulee yksilöllisesti miettiä, miten he parhaiten 

hyötyisivät strukturoidusta opetuksesta ja siihen liittyvästä visualisoinnista.  Huonokuuloisten 

ja kuurojen tärkeä kanava tiedon saamiseksi on näköaisti, joten tuntuu perustellulta käyttää 

sekä opetusmateriaalin että ympäristön selkeyttämiseen visuaalisia järjestyksiä ja merkkejä.  

Sokeiden ja heikkonäköisten ”visuaalinen” kanava on kosketus- ja tuntoaisti, joten heidän 

kohdallaan on syytä arvioida, miten kosketeltavat merkit soveltuisivat heidän ympäristönsä, 

opetuksensa,  työnsä jne. jäsentämiseen.  Joka tapauksessa he kaikki hyötyvät mahdollisim-

man selkeistä, pysyvistä ja ennakoitavissa olevista struktuureista elinympäristössään. 

 

3.6.  Lapset, joilla on tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen häiriö 

 

Tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen häiriöt näkyvät henkilön käyttäytymisessä.  Niitä ku-

vataan neurologisen kehityksen erityisvaikeuksina. ADD tai ADHD (attention deficit hyper-

activity disorder)esiintyy n. 3 %:lla lapsista.  ADD henkilön on hankala säädellä tarkkaavuut-

taan ja ohjata toimintojaan.  ADHD-henkilöllä on tämän lisäksi impulsiivisuutta ja vaikeus 

hillitä itseään.  ADHD on yleisempää pojilla kuin tytöillä, joilla ADD on ilmeisempi.  (Arvio 

& Aaltonen 2011.)  Usein näillä henkilöillä aistitiedon jäsentäminen on hankalaa, joka tulee 

huomioida ympäristön jäsentämisessä.    

 
Kaikilla lapsilla oireet vaihtelevat yksilöllisesti, ja näin ollen nämä lapset tarvitsevat hyvin 

yksilöllisesti rakennettuja oppimisympäristöjä ja opetustapoja.  Nämä lapset tarvitsevat rajat, 

rytmin ja struktuurin eli ympäristön selkeän rakenteen.  Liiat häiriötekijät pyritään häivyttä-

mään ja oppimisympäristöä muokkaamaan mm. sermeillä, jotta tarkkaavaisuus säilyy eikä 

tehtävään paneutuminen keskeydy.  Lapset, joilla on ADHD, hyötyvät siitä, että koulupäivä 
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noudattaa tuttua kaavaa.  Muutokset ovat heille vaikeita, mutta uusien ja yllättävien tilantei-

den ennakointi auttaa mukautumaan niihin ja vähentää levottomuutta. 

  

Lasta ohjataan suunnittelemaan omaa toimintaansa päivä- ja työjärjestysten avulla.  Hän tar-

vitsee useita samankaltaisia toistoja oppiakseen toimimaan itsenäisesti.  Hänen oppimisessaan 

hyödynnetään kaikkia aistikanavia ja tekemällä oppimista. 
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4.  PUHETTA TUKEVA JA KORVAAVA KOMMUNIKOINTI 

 
 
AAC (Augmentative and/or Alternative Communication Methods) tarkoittaa puhetta tukevia 

ja/tai korvaavia kommunikaatiokeinoja.  Puhetta korvaavissa menetelmissä on kyse kommu-

nikaatiomuodoista, joilla korvataan puhuminen silloin, kun se ei syystä tai toisesta onnistu.  

Niitä ovat mm. viittomat, piirretyt/kirjoitetut merkit, kuvat, piirrokset, kirjoittaminen sekä 

kosketeltavat merkit.  Samoja keinoja käytetään, kun puhetta täydennetään tai tuetaan kohti 

parempaa puhetaitoa.  Autististen henkilöiden kanssa käytetään visuaalisia kommunikointi-

keinoja.  Osalla autistisista henkilöistä jokin graafinen kommunikointijärjestelmä on heidän 

pääkommunikointimuotonsa, korvaava äidinkieli.  Puhuvatkin autistiset henkilöt hyötyvät 

puheen ja ymmärtämisen tukemisesta kuvilla tai sanakorteilla.  (Tetzchner & Martinsen, 

1999.) 

 

Visuaalinen tuki on autistiselle henkilölle tärkeää.  Hänen on hankalaa olla sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa kanssamme, sillä hänen kommunikaationsa on rajoittunutta.  Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita haluttomuutta jakaa asioita kanssamme tai haluttomuutta olla kanssamme.  Hä-

nellä on varmasti paljon sanottavaa, mutta rajalliset keinot saada sanottua.  Visuaalisesti tuettu 

kommunikaatio tarkoittaa kuvia, valokuvia, esineitä tai sanakortteja kommunikaatiota tuke-

massa.  Nämä ”apuvälineet” mahdollistavat autistiselle henkilölle osallistumisen vuorovaiku-

tukseen ja keskusteluun sekä selkeyttävät sanojen ja puheen merkitystä.  Kuvat tai esineet 

toimivat kimmokkeena sanoa jotakin, ilmaista itseään, ja ohjaavat häntä valitsemaan, mitä 

sanoa.  Näiden avulla voidaan vähentää muiden puhumista autistisen henkilön puolesta ja 

lisätä henkilön spontaania ilmaisua.  (Quill, 1997.)  

 

Autististen henkilöiden kohdalla tulee käyttää aikaa puhetta tukevien/korvaavien kommuni-

kaatiokeinojen etsimiseen ja käyttöönottoon.  He eivät saa jäädä kommunikaation ja näin 

myös vuorovaikutuksen ulkopuolelle vain siksi, että muiden keinojen kuin puheen käyttö 

saattaa alkuun tuntua työläältä.  Jokaiselle on sopiva kommunikointitapa.  Autistien kohdalla 

se on usein kuvakortit tai kuvalliset sanakirjat.  Kuvia on lasta tuntemattomankin ihmisen 

helppo ymmärtää.  Viittomien suhteen saattaa pulmaksi tulla se, että lapsi viittoo hatarasti 

eikä tule näin ymmärretyksi muualla kuin kotipiirissään.  Viittomat on koettu kuitenkin hy-

väksi kommunikaatiokeinoksi joillekuille autisteille.  Pohdittaessa, miten voidaan tukea lap-

sen puhetta, on huomioitava yksilöllisyys.  On etsittävä sellainen viestinnän muoto, josta lapsi 

innostuu, ja lähdettävä liikkeelle sellaisista sanoista, joita hän on motivoitunut käyttämään. 
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Jos lapsen on vaikea oppia ymmärtämään kuvien ja esineiden vastaavuuksia, erottamaan ku-

via taustastaan tai kiinnittämään huomionsa kuvassa olennaiseen, voidaan käyttää esineillä 

kommunikointia.  Tällöin päiväjärjestys tehdään esineillä, ja lasta ohjataan kertomaan esineen 

avulla, mitä haluaa jne.  Hänen kanssaan keskustelevien henkilöidenkin tulee tukea omaa 

viestiään esinettä käyttäen.  Esimerkiksi kun ollaan lähdössä ulos, näytetään kenkiä sen lisäk-

si, että annetaan lyhyt ja selkeä sanallinen ohje ”lähdetään ulos”.  (Hakala, Hyrkkö, Manni-

nen, 2001.) 
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5.  TEACCH-OHJELMA JA STRUKTUROITU OPETUS 

 
 
Autististen henkilöiden opettaminen ja kuntouttaminen on ollut haastavaa työtä. Erilaisia te-

rapiamenetelmiä ja kuntoutuskokeiluita on paljon.  Käyttäytymisterapia on ollut yksi toimi-

vimmista ja parhaisiin tuloksiin vieneistä kuntoutusmuodoista.  Lovaasin kuntoutusohjelma 

on käyttökelpoinen ja selkeä harjoitusohjelma varsinkin varhaiskuntoutuksessa (Kerola, Ku-

janpää & Timonen, 2009).  Sen avulla saavutetaan useita oppimisvalmiuksia, jotka mahdollis-

tavat koritehtävien itsenäisen tekemisen, kuvajärjestysten seuraamisen, kuvien ja esineiden tai 

kuvien ja tapahtumien välisten yhteyksien ymmärtämisen jne.  Lovaasin käyttäytymisterapi-

aan pohjaava harjoitusohjelma ei ole ristiriidassa TEACCH-menetelmän kanssa.  Nämä täy-

dentävät toisiaan.  Lisäksi monet perheet ovat kokeneet erilaiset aistiharjoitukset (Delacato-

terapia, SI-terapia ja POKE-kuntoutus) hyvänä pohjana lapsen oppia käyttämään järjestyksiä, 

ymmärtämään ympäristön visuaalisia vihjeitä tai hyväksymään kuvat kommunikaatiokeinok-

si.  

 

TEACCH on yleisesti käytetty kokonaiskuntoutusmenetelmä autististen henkilöiden kuntou-

tuksessa.  Lyhenne TEACCH tulee sanoista Treatment and Education of Autistic and Com-

munication handicapped CHildren eli autististen ja kielihäiriöisten lasten kuntoutus ja opetta-

minen.  TEACCH on monipuolinen toimintamalli, jota käytetään paljon kaikkialla maailmas-

sa menestyksekkäästi autististen henkilöiden kanssa.  TEACCH-ohjelma on alun perin luotu 

Pohjois-Carolinan osavaltiossa Yhdysvalloissa.  Ohjelman tavoitteena on mm. opettaa lapsel-

le itsenäisen työskentelyn taitoja.  Opetustilanteet pyritään järjestämään niin, että lapsilla on 

mahdollisuus työskennellä itsenäisesti ja yksilöllisesti suunniteltujen opetustehtävien parissa.  

Opetustilanteet ja materiaalit strukturoidaan, ja kommunikaatiota pyritään tukemaan käyttä-

mällä tukevia/korvaavia menetelmiä, kuten kuvia ja esineitä. 

 

Kyse on kokonaiskuntoutusohjelmasta, johon liittyy lapsen tarkka arviointi.  Harjoitukset laa-

ditaan tulossa olevien eli orastavien taitojen pohjalta.  Vanhempien rooli kuntoutuksen toteu-

tuksessa korostuu.  Näin ollen päivätyöjärjestyksiä sekä visuaalisia tehtäviä käytetään myös 

kotona.  Jäsentämisen kautta autetaan lasta ymmärtämään ympäristöään, kokonaisuuksia ja 

tapahtumaketjuja, sekä ohjataan häntä pois hänen autistisista kuvioistaan kohti tarkoituksen-

mukaisempaa toimintaa.  (Kujanpää & Norvapalo, 1998.) 
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Strukturointiin liittyy tilojen jäsentäminen mm. rajaamalla alueet eri toiminnoille.  Keittiössä 

syödään, ruokapöydän ääressä on oma ruokailupaikka.  Esineet ja huonekalut rajaavat alueita 

ja kertovat, mitä missäkin tehdään.  Huoneiden ja kaappien oviin ja laatikoihin voidaan laittaa 

kuvat siitä, mitä niiden takana on.  Näin pystyy hahmottamaan tiloja ja löytämään erilaisia 

esineitä itsenäisemmin.  Kuvilla tai esineillä kuvataan tapahtumien järjestystä ja ajan kulkua 

sekä ennakoidaan tapahtumia.  Järjestykset ovat eräänlaisia sopimuksia ja suunnitelmia siitä, 

mitä tulee tapahtumaan ja missä järjestyksessä.  Nämä esineet ja kuvat ovat myös keino 

kommunikoida.  Niiden avulla me selvitämme lapselle, mitä tapahtuu, ja hän pystyy kuvien 

järjestystä vaihtaen, kuvia poistaen ja niitä näyttäen ilmaisemaan, mitä haluaa tai ei halua.  

(Kujanpää & Norvapalo, 1998.) 

 

Koritehtävät ovat osa, mutta vain pieni osa, TEACCH-ohjelmaa.  Koritehtävät ovat myös osa 

strukturoitua pedagogiikkaa.  Ne ovat visuaalisia tehtäviä, joista on tässä kirjassa erikseen 

teorialuku ja johon kirja tehtäväesimerkkeineen perustuu.  Koritehtävät ovat itsenäisen työs-

kentelysysteemin malli.  Ne opettavat lapselle työn organisointia, työkäyttäytymistä ja perus-

taitoja.  Niiden parissa lapsi voi työskennellä ilman vuorovaikutuksen paineita.  Koritehtävien 

muodossa voidaan tehdä myös yksilöopetustehtäviä 1:1-opetustilanteessa.  Koreihin voidaan 

järjestää vapaa-ajan tehtäviä tai lisätehtäviä.  Tehtävien ei tarvitse olla koreissa, mutta sana 

”kori” kuvaa sitä, että tehtävä on selkeästi esillä, helppo ottaa ja mahdollinen tehdä ilman suu-

rempaa apua.  Koritehtäviin laitetaan niitä tehtäviä, joita on jo harjoiteltu opetustilanteessa, 

jotka jo sujuvat, mutta joita pitää vielä kerrata ja toistaa.  Tehtävä on hyvä silloin, kun se it-

sessään antaa vihjeen siitä, kuinka se pitää tehdä.  

 

Strukturoidun opetuksen tehokkuudesta autististen henkilöiden kanssa toimittaessa ollaan 

yksimielisiä.  Kaikki lapset, ei vain autistiset, tarvitsevat elämäänsä turvalliset ja selkeät puit-

teet.  Kaikki lapset hyötyvät toistoista, asioiden samana pysyvyydestä ja johdonmukaisuudes-

ta.  Lapset tarvitsevat toiminnoilleen rajat.  Sellaiset lapset, joilla on pulmia oppimisessa, toi-

minnan ohjaamisessa ja omatoimisuudessa, hyötyvät struktuureista vielä enemmän.  Kyse on 

koko oppimisen puitteista ja perustasta.  Lapsille on tärkeä opettaa asioita vaihe vaiheelta, 

pienin askelin.  Harjoittelu tehdään aluksi samassa paikassa ja samaan aikaan päivästä.  Lap-

set hyötyvät kiinteistä lukujärjestyksistä.  Päiväjärjestyksen lisäksi monet pienemmätkin tilan-

teet on hyvä suunnitella ja rakentaa järjestykseksi, jonka mukaan johdonmukaisesti toimitaan, 

ja ohjataan näin lasta toimimaan itsenäisemmin.  Järjestykset ovat lapselle rytmi, jatkuvuus ja 

turva, mikä mahdollistaa oppimiseen keskittymisen.  Lasta ohjaavat ja opettavat henkilöt hyö-
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tyvät järjestyksistä ja toimivat niiden avulla johdonmukaisesti lapsen kanssa.  Järjestyksiin ei 

tule juuttua, vaan tilaa pitää olla myös tauoille, luovuudelle ja joustamiselle.  

 

Opetuksessa strukturoitavat osa-alueet ovat opetuksen sisältö, opetusmenetelmä, kommuni-

kointi, tilat, aika, henkilöt, työvälineet, toiminta, seuranta/arviointi, yhteistyö, emotionaalinen 

ilmapiiri ja oppilaan oman oppimisen arviointi.  Tavallisesti kehittynyt lapsi ei tarvitse näin 

tarkkaa ja laaja-alaista selkeyttämistä, sillä hän oppii muita tarkkailemalla ja tilannetta ha-

vainnoimalla.  Hän pystyy muuttamaan käyttäytymistään joustavasti tilanteesta toiseen.  

Kommunikaation, havaitsemisen ja vuorovaikutuksen taidot mahdollistavat tämän.  Kun lap-

sella on oppimisen esteitä, esim. hänen neurologisten vaikeuksiensa vuoksi, joudutaan huo-

mattavasti tarkemmin pohtimaan opettamista.  Kaikessa lasten opettamisessa on huomioitu 

näitä strukturoidun opetuksen elementtejä.  Monelle erilaiselle oppijalle niistä on merkittävää 

hyötyä.  (Kerola, Kujanpää & Timonen, 2009.) 
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6.  YMPÄRISTÖN JÄSENTÄMINEN 

 
 
Usein sanotaan, että autistisilla henkilöillä on erilainen kognitiivinen tyyli, millä tarkoitetaan 

sitä, että heidän aivonsa käsittelevät tietoa eri lailla kuin ”tavallisesti”.  Tämä heidän erilainen 

tiedonprosessoinnin tyylinsä tulee huomioida ja opettaa heitä totutusta poikkeavalla tavalla.  

Heidän yksi pulmansa liittyy havaintojen tekoon ja lähinnä havainnon ja siihen liittyvän mer-

kityksen yhdistämiseen.  Tämä tulee huomioida luotaessa heille oppimisympäristöä ja jäsen-

nettäessä tiloja.  Huoneilla ja tiloilla on oltava heille selkeät merkitykset, jotka luodaan järjes-

tämällä toimintoja ja tiloja tarkoituksenmukaisesti.  Me nukumme makuuhuoneessa ja syöm-

me keittiössä mutta saatamme pukea lapsen eteisessä, makuuhuoneessa, pesuhuoneessa ja 

missä milloinkin.  Joillekuille autistisille henkilöille tällainen saattaa olla liian sekavaa.  He 

tarvitsevat enemmän selkeyttä ja tarkennusta tilan ja toiminnan vastaavuuden suhteen.  Kodin, 

luokan tai muiden työskentelytilojen järjestäminen ja selkeyttäminen vastaavat mm. kysy-

mykseen ”missä”.  (Peeters, 1997.) 

 

Miksi tiloja tarvitsee jäsentää näin tarkasti esim. koulussa, kun lapsi osaa kotona työskennellä 

eri tiloissa ja ymmärtää, mitä missäkin tehdään?  Luokkatila saattaa olla epäselvempi kuin 

koti, ja siellä on monta lasta yksilöllisine tarpeineen ja vaikeuksineen samanaikaisesti, joten 

keskittyminen olennaiseen herpaantuu herkästi ja oikeiden asioiden havaitseminen saattaa olla 

hankalaa.  Struktuuria tulee purkaa lapsen saavutettua sellaisia taitoja, että hänen on helpompi 

olla ja oppia, ja kun hän on itse siihen valmis.  Usein haastava käyttäytyminen vähenee, kun 

tilanne on selkeä ja turvallinen, ympäristö ennustettavissa oleva, ei yllätyksellinen, ja asiat 

tehdään rutiininomaisesti.  

 

Tilojen organisoinnissa on huomioitava kunkin tarpeet ja mielenkiinnon kohteet.  Kaikkien 

oppilaiden työskentelypisteiden ei tule näyttää samanlaisilta, sillä oppilaatkaan eivät ole sa-

manlaisia.  Työskentelytilojen ei tarvitse olla koppeja, joissa on pöytä, hylly ja tuoli, vaan 

niissä voi olla kuvia seinällä, värejä, matto jalkojen alle, kukka.  Pitää vain varmistaa, että 

oppilaan huomio pysyy tehtävän kannalta olennaisissa asioissa.  Tilojen muokkaaminen hen-

kilön tarpeisiin on yksi osa onnistunutta opettamista ja oppimista.  Mekin sisustamme työym-

päristömme ”itsemme näköiseksi”, joten autistisen henkilön on hyvä olla valitsemassa omaan 

työpisteeseensä värejä ja materiaaleja, mikäli se on mahdollista. 
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Ympäristön visualisointia mietittäessä on hyvä arvioida, osaako lapsi tai nuori laittaa itsenäi-

sesti esineet paikoilleen eli osaako hän laittaa sukat sukkalaatikkoon, kengät telineelle, lelut 

paikoilleen, astiat koneeseen, ruoat jääkaappiin jne.  Kuvittamalla ympäristöä ja opettamalla 

aluksi kädestä pitäen voidaan lapsi saada toimimaan yhä itsenäisemmin.  Aluksi harjoitellaan 

tutussa ympäristössä.  Näiden taitojen oppimiseen tarvitaan ympäristön ja tilojen (kotona ja 

koulussa/työpaikassa) organisointia ja selkeyttämistä.  Ympäristön kuvittamisesta ja selkeyt-

tämisestä on siis hyötyä, kun lapsi alkaa harjoitella kodinhoitotöitä, ottaa itselleen välipalaa 

jne.  Tällöin on tärkeä tietää, missä on lasi ja lautanen, missä on mehua ja leipää ja minne as-

tiat lopuksi laitetaan.  

 

Arkitilanne, joka saattaa auttaa ymmärtämään visuaalisin tavoin selkeyttämisen tarvetta on 

esim. hammaslääkärissä käynti.  Menemme hammaslääkäriin suureen terveyskeskukseen.  

Tilanne jännittää, ja terveyskeskuksen hammaslääkäri on uusi paikka.  Astumme ovesta suu-

reen odotusaulaan ja havaitsemme paljon ihmisiä, mutta osaamme välittömästi alkaa etsiä 

kylttiä ”ilmoittautuminen”.  Suoriudumme tästä.  Tämän jälkeen saamme suulliset ohjeet 

mennä vasemmalle, oikealle, portaat ylös ja oikealle…  Jännityksessä ohje menee ohi.  Huo-

maamme, että reitti hammaslääkäriin on merkitty lattiaan punaisella viivalla, laboratorioon 

keltaisella jne.  Seuraamme punaista viivaa ja keskitämme huomiomme vain tähän.  Päädym-

me oikeaan paikkaan.  Itseemme liittyvät- ja ympäristötekijät (paljon ihmisiä, puheen sorinaa, 

desinfiointiaineen haju) vaikeuttivat tilanteen kannalta olennaisiin asioihin keskittymistä.  

Sanallisten ohjeiden kuunteleminen, keskittyminen ja noudattaminen eivät onnistuneet.  Visu-

aalinen tuki auttoi ja ohjasi keskittymään tekeillä olevaan (kävelemään hammaslääkäriin). 

 

Autististen oppilaiden luokissa huomioidaan yleensä tilojen jäsentäminen toisin kuin tavalli-

sissa luokissa.  Niihin on rakennettu sermeillä, hyllyillä ja huonekaluilla tilat eri toiminnoille 

(liite 3).  Ympäristön strukturointi on oppimisen tukitoimenpide.  Tarkka ympäristön järjes-

täminen on hyödyllinen varsinkin kuntoutuksen alussa.  Lapsen on helppo olla selkeässä ym-

päristössä.  Hän rauhoittuu, rentoutuu, ja haastava käyttäytyminen vähenee.  Toisaalta lapsen 

käyttäytymisestä on nähtävissä, jos ympäristö ei ole riittävän selkeä.  

 

Koritehtäviä eli visuaalisia, itsenäisesti tehtäviä töitä varten lapsi tarvitsee kotona ja koulussa 

oman työpisteen.  Se rakennetaan lapsen keskittymiskyvyn ja omatoimisuuden tason mukai-

sesti.  Työskentelytila muuttuu oppimisen ja joustavuuden kehittymisen myötä.  Aluksi lapsi 

työskentelee usein pöydän ääressä kasvot kohti seinää.  Työpiste saattaa olla sermeillä erotet-



 26 

tu muusta ympäristöstä.  Hänen tehtäväkorinsa ovat hyvin lähellä vasemmalla puolella, hel-

posti otettavissa.  Aluksi lapsen ei tarvitse nousta paikaltaan, vaan hän voi helposti ottaa teh-

tävälaatikon ja yhtä helposti laittaa sen pois joko oikealle hyllyyn tai alas lattialla olevaan 

koriin.  Tätä koppiympäristöä ”rikotaan” etenemisen myötä.  Ympäristöä muokataan yksilöl-

listen tarpeiden mukaan.  Se, mitä nämä tarpeet ovat, selviää lasta arvioimalla. 

 

 
 

Arkiympäristömme on täynnä ääniä ja tapahtumia, katseltavaa ja kuunneltavaa.  Oppilaan, 

jolla on erityisen tuen tarpeita, on vaikea löytää tällaisesta ärsyketulvasta olennainen.  He 

saattavat huomioida yksityiskohtia ja kiinnostua ympärillä olevista epäolennaisista asioista.  

Heidän huomiointikykynsä on ylivalikoiva.  He saattavat kiinnittää huomiota verhon raitoihin 

tai puussa heiluviin lehtiin, auringon valossa näkyviin pölyhiukkasiin tai aivan mihin vain.  

Tämän vuoksi heidän on hankala hahmottaa, mikä tilanteessa on tärkeää ja mikä voidaan jät-

tää huomioimatta.  Yleistämisen ongelma puolestaan vaikeuttaa sen ymmärtämistä, että mikä 

on olennaista huomioida yhdessä tilanteessa tai paikassa, ei olekaan sitä enää uudessa, erilai-

sessa tilanteessa.  Tietomme koostuu palasista, ja me osaamme yhdistää havaintoja ja pieniä 

tiedon palasia yhteen kokonaisuudeksi, jonka tarvitsemme.  Autistisella henkilöllä on paljon 

yksittäisiä palasia, mutta niiden yhdistäminen suuremmaksi informaatiokokonaisuudeksi saat-
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taa olla hankalaa.  Irrallisella pikkuyksityiskohtatiedolla ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa pär-

jää.  

 

Kuinka saada autistinen henkilö havaitsemaan olennaisia asioita, kiinnittämään huomio sii-

hen, mikä on tärkeintä hänen kannaltaan?  Selkeyttämällä.  Ympäristöä, opetusmateriaaleja ja 

tehtäviä selkeytetään niin, että olennaiset asiat ovat saatavilla ja nähtävillä.  Lisäksi visuaali-

silla ohjeilla ohjataan henkilöä suorittamaan askareitaan vaihe vaiheelta alusta loppuun palkit-

semista unohtamatta. 
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7.  PÄIVÄJÄRJESTYS 

 
 
Aika on käsitteellinen, ei konkreettinen ja tästä syystä autistisille henkilöille hankala hahmot-

taa.  Ajan kulun ymmärtäminen on kuitenkin tärkeää, jotta pystyy hallitsemaan, jäsentämään 

ja suunnittelemaan elämäänsä.  Ilman suunnitelmallisuutta kaikki tulee kuin yllätyksenä eikä 

tilanteisiin ehdi orientoitua.  Tämä on pelottavaa.  Tämä lisää jännittyneisyyttä, joka taas ai-

heuttaa levottomuutta tai muuten hankalaa käyttäytymistä.  Autistisille henkilöille aika pitää 

konkretisoida ja tehdä nähtäväksi (tai kuultavaksi esim. munakellolla).  Tämä tarkoittaa kuvin 

tai esinein rakennettua päivän lukujärjestystä, viikkojärjestystä, kuukausikalenteria tai vuosi-

struktuuria.  Aluksi saatetaan aloittaa yhdestä esineestä, jota näytetään tai käytetään kerto-

maan, mitä tapahtuu.  Tästä edetään pienin askelin niin pitkälle kuin mahdollista.  Autistiset 

henkilöt tarvitsevat järjestysten lisäksi tiedon siitä, kuinka kauan syödään, odotetaan, työs-

kennellään, istutaan linja-autossa jne.  Tähän on keksittävä heille usein muita ajan kulun il-

maisimia kuin kello (esim. tiimalasi). 

 

Me kaikki tarvitsemme järjestyksiä.  Varsinkin nykyään, kun meillä on yhä kovempi tahti ja 

kiire, lisääntyvät vaatimukset suorittaa tehtäviä yhä nopeammin, paremmin ja tehokkaammin.  

Jotta pystyisimme selviämään vaatimuksista ja kantamaan vastuumme työstä ja arjesta, 

olemme usein kalentereiden, kellon, muistilistojen ja manuaalien varassa.  Joku käyttää ajan-

varauskirjaa, toisella on kännykässään tai tietokoneessa kalenteri.  Työpöydällä saattaa olla 

liimalappuja muistuttamassa siitä, mitä kaikkea pitää vielä tehdä.  Matkalle lähtiessämme 

teemme listaa tarvittavista tavaroista.  GPS:n avulla etsimme uudessa kaupungissa reittiä pe-

rille.  Uusia koneita opettelemme käyttämään ja huonekaluja kokoamme käyttöohjeiden avul-

la.  Järjestykset ovat meille muistin tuki, keskittymisen ja huomiomme suuntaaja, sopimus, 

suunnitelma, reitti kohti tavoitetta, ennakointikeino, selkeytys ja turva. 

 

Samoin kuin me tarvitsemme ajanhallinnan välineitä, autistiset lapset, nuoret ja aikuiset tar-

vitsevat visuaalista tukea ja järjestyksiä.  He haluavat tehdä asioita itse ilman jatkuvaa ohjaus-

ta, nalkuttamista ja ulkopuolisiin tukeutumista.  Tavoitteena onkin, että he voisivat oppia 

käyttämään tavallisia kalentereita.  Tätä kohti mennään pienin askelin.  Aluksi harjoitellaan 

esinetasoisen osittaisen päiväjärjestyksen käyttöä ja siirrytään pikku hiljaa kuvajärjestyksiin.  

Milloin lapsi tai nuori/aikuinen autistinen henkilö on sitten valmis siirtymään kuvajärjestysten 

käyttöön?  Tämä asia on hyvä selvittää arvioimalla henkilön suoriutumista.  Parhaiten hänen 

taidoistaan saa tietoa, kun arvioi, miten hän ymmärtää esineiden ja kuvien vastaavuuksia, 
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kuinka hän erottaa kuvan sen taustasta ja kuinka hän osaa yhdistää esineitä ja kuvia niitä vas-

taaviin kuviin (ks. seuraava kappale).  Lisäksi on hyvä arvioida, onko hänellä kyky laittaa 

kuvat niitä vastaaviin paikkoihin tai kerätä esineet takaisin paikalleen.  Esineiden keräämisen 

taitoa tarvitaan myös koritehtävissä, sillä tavarat on usein otettava korista pois, järjestettävä 

tekemistä varten ja lopuksi kerättävä koriin takaisin tehtävän loppumisen merkiksi.  

 

Visuaalisten järjestysten merkitys on tärkeä myös valintojen teossa.  Usein autistiset henkilöt 

joutuvat kommunikatiivisien ongelmiensa takia tilanteeseen, jossa muut tekevät valinnat hei-

dän puolestaan.  Vanhemmat valitsevat vaatteet, päiväjärjestykseen tekemiset ja palkkiot hy-

vin tehdystä työstä.  Opettaja valitsee koulussa tehtävät työt ja vapaa-ajan puuhat.  On helppo 

samaistua heidän asemaansa ja miettiä, miltä tuntuu, jos ei voi valita tai vaikuttaa itseään kos-

keviin asioihin (mitä ja milloin syön, mitä harrastan, missä järjestyksessä teen työni).  Se, ettei 

voi itse kontrolloida päivänsä sisältöä, saattaa näkyä käyttäytymisessä. turhautumisena ja tyy-

tymättömyytenä.  Visuaalisten järjestysten kautta autistinen henkilö oppii tekemään valintoja.  

Tavoite ei ole, että hän oppii vain noudattamaan järjestystä ja seuraamaan sitä, vaan että hän 

oppii omien toimintojensa kulun ja voi valita, mitä tekee opetustuokion jälkeen, milloin tekee 

kotitehtävänsä.  

 

Päiväjärjestys voi olla esineillä, kuvilla tai sanakorteilla rakennettu.  Se voi olla kestoltaan 

kaksi peräkkäistä tapahtumaa (ensin-sitten) tai koko päivä.  Se voidaan rakentaa kirjaksi pie-

neen valokuva-albumiin, seinälle tai lokerikkoon.  Paras se on sellaisessa muodossa, jota voi 

kuljettaa eri paikkoihin.  Sen käyttö saattaa aluksi olla hankalaa, ja lapsi tarvitsee suoraa kä-

destä ohjaamista katsoakseen kuvasta, mitä on seuraavaksi, siirtyäkseen siihen tehtävään jne.  

Päiväjärjestys kehittyy lapsen kehittyessä.  Päivän tai viikon järjestäminen ei tarkoita koko 

perheen tai koululuokan elämän laadun kapenemista ja muuttumista jäykäksi ja tylsäksi.  Yl-

lätyksiä tulee ja muutoksia myös.  Elämä ei aina mene suunnitelmien mukaan.  Näihin muu-

toksiin lapsen on helpompi suostua, kun perusrakenne on tuttu ja turvallinen ja hän saa tiedon 

muutoksesta visuaalisessa muodossa.  Rutiineja on helpompi murtaa, kun ne on ensin luotu. 

Ilman järjestystä on kaaos ja tiedon käsittely heikkenee entisestään. 
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Millainen päiväjärjestys tälle lapselle? 

 
Autististen henkilöiden kanssa käytetään paljon kuvajärjestyksiä.  Tämä ei kuitenkaan ole 

kaikille selkein eikä näin ollen toimivin strukturointitapa.  Autististen henkilöiden ylivali-

koivuus vaikuttaa siihen, että heidän saattaa olla hankala havaita kuvasta olennaiset asiat tai 

erottaa kuva taustastaan.  Tätä taitoa voi arvioida ja opettaa kuva-taustaharjoituksella, jossa 

yksinkertainen kuva laitetaan erilaisille taustoille.  Aluksi tausta on yksivärinen ja kuva on eri 

kohdissa taustaa.  Pitää osoittaa se, osata ottaa se pois tai kohdistaa siihen katse.  Myöhemmin 

arvioidaan kyky hahmottaa kuva värikkäämmästä taustasta.  Mikäli tällainen harjoitus on 

hankala, tulee saatu tieto huomioida ja laatia esinepäiväjärjestys tai käyttää selkeitä kuvia, 

jotka erottuvat yksivärisestä taustasta.  (McClannahan & Krantz, 1999.) 

 

Esineiden yhdistämisen harjoitukset ”etsi samanlainen” tai ”etsi pari” ovat keskeisiä, kun 

pohditaan lapsen valmiutta alkaa käyttää esinetasoisia päivä- tai työjärjestyksiä.  Hänen on 

opittava ymmärtämään ja huomaamaan esineiden yhtäläisyyksiä ja tunnistamaan samanlaiset 

esineet ja niihin liittyvät toiminnat.  (Avellan & Lepistö, 2008; Varhis.) 

 

Mikäli lapsi osaa yhdistää samanlaisia esineitä keskenään, voidaan arvioida hänen kykynsä 

yhdistää esine ja vastaava kuva.  Tämä taito on keskeinen, jotta voidaan siirtyä kuvallisten 

järjestysten käyttöön.  (McClannahan & Krantz, 1999.)  Kirjoitettuihin järjestyksiin siirtymi-

nen arvioidaan samoilla menetelmillä sanoja yhdistäen.  

 

Päiväjärjestys ei ole ensimmäinen kuvajärjestys, jota opetetaan käyttämään.  Ensimmäiseksi 

on hyvä ohjata käyttämään jonkin mieleisen tekemisen järjestystä.  Mikä on taito, jonka hän 

jo osaa?  Mitä lapsi tai nuori tekee mielellään?  Hänen suosikkipuuhansa kuvataan kuvajärjes-

tyksenä vaihe vaiheelta, ja häntä ohjataan näin käyttämään tässä kuvallista järjestystä.  Aluksi 

järjestyksen tulee olla lyhyt, vain muutama kuva, ja vasta taitojen karttuessa tästä laajenne-

taan.  

 

Oikeasta järjestyksen käytöstä on hyvä palkita, jotta motivaatio näiden päivä- ja työjärjestys-

ten käyttöön sekä koritehtäviin saadaan luotua.  Palkkiosta on hyvä olla kuva järjestyksen 

viimeisenä kuvana.  Kun tehtävä on vaihe vaiheelta suoritettu, on viimeisenä palkkio.  Esi-

merkiksi päiväjärjestys päättyy välipalakuvaan tai koritehtävien järjestyksessä viimeisenä on 
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karkin tai musiikin kuuntelun kuva.  Jos lapsen kanssa on käytetty merkkipalkkioita, viimei-

senä voi olla tarra tai kolikko, jonka lapsi saa suoriutuessaan siihen saakka.  

 

Järjestysten käyttöä opettaessa on hyvä aluksi ohjata lasta kädestä pitäen, mutta häivyttää tai-

tojen karttuessa ohjausta ”askel askeleelta” kauemmaksi.  Lisäksi on hyvä pidättäytyä sanalli-

sesta ohjaamisesta ja antaa lapsen oppia kuvien ohjaavan häntä.  Jos annetaan sanallisia ohjei-

ta, saatetaan sotkea lapsen kuvajärjestyksen käyttöön liittyvä keskittyminen.  Kuvajärjestykset 

tehdään juuri siksi, että aikuisen suullista ohjaamista ei tarvittaisi.  Tavoite on mahdollisim-

man itsenäisen toiminnan tukeminen!  



 32 

8.  TYÖJÄRJESTYS JA TYÖN ORGANISOINTI 

 
 
Työjärjestykset ovat esineillä, kuvilla tai sanoilla rakennettuja vihjeitä siitä, millaisissa jak-

soissa asiat tapahtuvat.  Nämä ohjaavat sitä, miten tehtävä tehdään, mitä vaiheita siinä on ja 

millaisen palkkion sen suorittamisesta voi saada.  Lapsen tasosta riippuen järjestykset voivat 

olla hyvin tarkkoja, pieniin osiin pilkottuja tai hyvin yleisluontoisia.  Keskeinen tarkoitus on, 

että henkilö pystyisi suoriutumaan ilman suoraa ohjausta.  Työjärjestyksestä tutuin arkiesi-

merkki on keittokirja.  Siinä selitetään vaiheittain, kuinka leivotaan tai laitetaan ruokaa.  Sa-

masta asiasta on kyse työjärjestyksissä.  (Heikura-Pulkkinen & Kujanpää, 2006). 

 

Autistisia henkilöitä opetetaan noudattamaan visuaalista ohjausta.  Tästä keinosta on nähty 

olevan suurta apua oppimiseen, havaintojen suuntaamiseen, keskittymiseen ja oman toimin-

nan ohjaamiseen kohti itsenäistä suoriutumista myös lapsilla, joilla on tarkkaavaisuuden ja 

ylivilkkauden pulmia, kielen kehityksessä viivästyneisyyttä tai liikuntavammaisuutta.  Visu-

aalinen ohje, kuten työjärjestys, antaa merkityksen tehtävälle, sen tekemiselle ja siinä tarvitta-

vien välineiden tarkoituksenmukaiselle käytölle.  

 

Aluksi lasta ohjataan noudattamaan työjärjestyksiä isän, äidin, opettajan tai avustajan opas-

tuksella, mutta tavoite on itsenäisen toiminnan vahvistaminen.  Kun hän oppii työjärjestysten 

noudattamisen työskentelypisteessään, käytetään samoja tehtäviä ja vihjeitä uusissa tilanteissa 

ja ympäristöissä.  Näin voidaan auttaa taitojen yleistymistä ja opittu taito siirtyy uuteen tilan-

teeseen.  

 

Henkilöiden kommunikaatioon liittyvät ongelmat vaikuttavat siihen, että vanhemmat ja opet-

tajat joutuvat toistamaan samoja ohjeita useita kertoja.  Lapsi on saattanut suunnata huomion-

sa hänelle tärkeään asiaan (esim. valot ja varjot), ja ohje ei tällöin mene perille.  Huomio saat-

taa kiinnittyä ohjeeseenkin, mutta siinä johonkin epäolennaiseen kohtaan, ja tulkitsemme, 

ettei hän ymmärtänyt ohjetta.  Ohje saattaa jäädä merkityksettömäksi, jos sitä ei tueta eleillä, 

fyysisillä vihjeillä tai kuvilla.  Jotkut henkilöt juuttuvat näihin eleisiin ja odottavat fyysistä 

vihjettä aina suorittaakseen tehtävän.  Heitä on mm. ohjattava kädestä näyttämään esineitä tai 

tuettava leuasta, jotta saadaan katsekontakti.  He ovat vihjeistä riippuvaisia.  He eivät suoriu-

du, jos heitä ei ohjata.  Tehtävästä tulee merkityksellinen vasta, kun siihen saa ohjausta.  Tä-

mä kertoo siitä, että he tarvitsevat visuaalisia vihjeitä ja ohjeita suoriutuakseen tehtävistä itse-

näisesti. 
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Koritehtävien avulla voidaan ohjata organisoimaan omaa työskentelyä.  Aluksi tehtävät ovat 

yhden korin tehtäviä, jolloin koko tehtävä etenee selkeästi vasemmalta oikealle.  Tehtävien 

vaikeutuessa tai normalisoituessa kohti tavallista työntekoa pitää oppia järjestämään tehtävä ja 

siinä tarvittavat välineet itsenäisesti.  On opittava hakemaan tiskattavat astiat, täyttämään tis-

kiallas tai astianpesukone, mittaamaan tiskiaine jne.  Kohti työn organisointia päästään, kun 

sitä harjoitellaan koritehtävien muodossa useita kertoja toistaen ja rauhassa edeten.  Koriteh-

tävät tai omatoimisuuteen liittyvät arkityöt voidaan organisoida mm. värien avulla.  
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9.  VISUAALISET TEHTÄVÄT = KORITEHTÄVÄT 

 
 
Koritehtävät eli lapselle yksilöllisesti laadittu työskentelysysteemi opettaa itsenäistä työkäyt-

täytymistä ja perusrutiineja.  Näiden avulla voi työskennellä opettavien tehtävien parissa il-

man vuorovaikutuksen ”rasitteita”.  Koritehtävät-sana tulee siitä, että tehtäviä selkeytetään 

laittamalla tarvittavat materiaalit koriin tai rakentamalla tehtävä laatikkoon.  Yhdessä laati-

kossa on yksi tehtävä, jonka tehtyään lapsi ottaa seuraavan tehtävän edeten vasemmalta oike-

alle lukusuunnan mukaisesti.  

  

Lajittelu- ja yhdistämistehtävät ovat hyviä visuaalisia tehtäviä.  Näiden avulla voi oppia tun-

nistamaan eroja ja yhtäläisyyksiä.  Lapsi oppii ymmärtämään asioiden ominaisuuksia ja sovit-

tamaan esineitä ja asioita yhteen.  Vammattomat lapset oppivat nämä asiat usein itsestään.  He 

huomaavat, missä lusikat ovat, minne laitetaan legot ja missä kirjat ovat.  He oppivat ilman 

suurta harjoittelua, missä järjestyksessä etenee hampaiden harjaaminen, aamurutiinit ja enna-

koimaan tilanteita.  Autistisetkin henkilöt oppivat tällaisia järjestyksiä useiden toistojen kaut-

ta.  On kuitenkin monia omatoimisuus- ja akateemisia taitoja, joihin he tarvitsevat tukea ja 

ohjausta, hoputtamista ja kädestä pitäen yhdessä tekemistä.  Osan näistä toistavaa harjoittelua 

vaativista tehtävistä voi laatia koritehtäviksi. 

 

Koritehtävien tekeminen perustuu näköaistin käyttöön.  Ne on tehty osoittamaan, kuinka teh-

tävä organisoidaan ja suoritetaan vaihe vaiheelta niin, että saavutetaan haluttu lopputulos.  Ne 

ohjaavat käyttämään tehtävässä tarvittavaa materiaalia järkevästi ja systemaattisesti, mielek-

käällä tavalla.  Koritehtävät voi laatia opettaja, avustaja, vanhemmat, ohjaaja, lähityöntekijä 

tms.  Ne tulee suunnitella mielekkäiksi.  Niiden tulee tukeutua mahdollisimman pitkälle mie-

lenkiinnon kohteisiin (esineet, työtapa, käsiteltävä asia, harjoitus).  Niiden tulee olla tavoit-

teellisia ja vaihtuvia.  Tehtäviä suunniteltaessa on aluksi arvioitava lapsen toimintatasoa PEP-

3- tai TTAP-asteikoilla tai muulla käytäntöön tietoa antavalla menetelmällä.  Edistymistä tu-

lee seurata, ja taitojen yleistymisestä tulee huolehtia.  Tehtävien tulee olla monipuolisia, että 

ne harjoittavat mahdollisimman monta asiaa yhtä aikaa.  Kirjassa olevat tehtävät ovat esi-

merkkejä, joista voi löytää ideoita muokattaviksi mahdollisimman yksilölliseen muotoon.  

 

Koritehtäviä aloitettaessa tulee materiaalien olla tuttuja perustavaroita.  Aluksi tärkeää on 

yksinkertaisuus.  Tehtävän on oltava niin helppo, että lapsi onnistuu varmasti.  Tavaroiden 

tulee antaa itsessään vihje siitä, mitä niillä tehdään.  Helppo aloitustehtävä on esim. palikka-
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laatikko, josta on peitetty kaikki aukot yhtä lukuun ottamatta.  Lisäksi tarvitaan sitä vastaava 

kappale.  ”Pudota pyöreä palikka pyöreästä aukosta” on tällöin materiaalin antama viesti, jon-

ka voi itse nähdä.  Eteenpäin siirryttäessä ja taitojen karttuessa harjoitellaan lajittelua eli pyö-

reät palikat, kuutiopalikat omiin lokeroihinsa tai pallon kuvat, nallen kuvat ja auton kuvat 

omiin lokeroihinsa.  Kouluiässä yhdistetään kuvia sanoihin ja tämän jälkeen kirjoitettuja oh-

jeita vastaaviin toimintoihin.  Tästä seuraa kirjoitettujen ohjeiden mukaan toimimisen harjoit-

telua.  Näin päästään siihen, että henkilö voi suorittaa kokonaisen tehtäväsarjan alusta lop-

puun vain noudattamalla kuvilla tuettuja kirjallisia ohjeita.  

 

Selkein koritehtävä on organisoitu ”yhden laatikon” tehtäväksi.  Lapsi ottaa kyseisen laatikon, 

tekee siinä olevan tehtävän ja panee laatikon pois.  Näin aloitetaan visuaaliset tehtävät mm. 

pienillä lapsilla.  Visuaalinen selkeys saa lapsen huomion kiinnittymään tehtävään.  Värejä, 

kuvia, numeroita tai sanoja apuna käyttäen selkeytetään, miten tehtävä tehdään ja mitä teh-

dään seuraavaksi.  Konkreettisimmillaan selkeys tarkoittaa sitä, että materiaaleja tai tehtäviä 

on mahdollisimman vähän.  Kun poistetaan tarpeeton ja ylimääräinen, niin tekeminen onnis-

tuu vasta-alkajaltakin. 

 

Koritehtävät ohjaavat itsenäisyyteen.  Tehtäviä tehdään omatoimisesti.  Niissä on selkeä alku 

ja loppu.  Ne ovat hyvin ja selkeästi organisoituja.  Tekemiseen ei tarvita ohjaajan fyysistä, 

sanallista tai ilmeiden ja eleiden vihjettä.  Itsenäiset koritehtävät/visuaaliset tehtä-

vät/laatikkotehtävät kuuluvat autistisen henkilön päivään iästä riippumatta kotona, koulussa, 

päiväkodissa, työkeskuksessa, asuntolassa jne.  Hän voi tehdä tehtäviä 5–45 minuuttia kerral-

laan.  Hän tarvitsee selkeän työskentelypaikan, joka jo sinällään kertoo hänelle, että nyt on 

itsenäisten tehtävien aika. 
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Koritehtävät, autistisen lapsen leikkiä? 

 

Autistisen lapsen itsenäiset leikkitaidot eivät ole kehittyneet useinkaan niin, että hän pystyisi 

leikkimään leluilla tai muilla materiaaleilla tarkoituksenmukaisesti.  Tavalliseen tapaan kehit-

tyneillä lapsilla ja kehitysviivästymälapsillakin, joilla ei ole autistista käyttäytymistä, on va-

paan leikin taitoja ja kyky leikkien kautta oppia ja kehittyä kuin itsestään.  Nämä lapset löytä-

vät suosikkileikkinsä ja mielitavaransa jo hyvin varhain ja kiintyvät leluihin.  He haluavat 

leikkiä aluksi muiden rinnalla ja pikku hiljaa mielikuvitusleikkejä muiden kanssa.  

 

Autistiselle lapselle vapaan leikin tilanne voi olla hyvinkin hankala.  Hän saattaa tuskastua 

lelujen sekamelskassa ja kokea epäselvyyttä, kun tilanne ei ole jäsennetty vaan avoin.  Hänen 

on vaikea ymmärtää erilaisten esineiden merkityksiä ja keksiä, mitä niillä kuuluisi tehdä.  Täl-

löin hän saattaa rakentaa tilannetta itselleen paremmaksi omien rutiiniensa ja kuvioidensa 

kautta.  Hän saattaa hakata leluja yhteen saadakseen niistä ääntä, maistella niitä, rikkoa niitä 

pieniin osiin tai kävellä ympäri huonetta pitäen niitä käsissään.  Tästä syystä autistiselle lap-

selle on strukturoitava tilanne ja leikki, jotta hän voi oppia.  Leikin struktuuri tarkoittaa tilan-

teen organisointia, käyttäytymisen ohjaamista ja kontrollointia.  Näin ohjataan huomio teke-

miseen ja annetaan merkityksiä esineille.  Lapsen leikkiä muokataan visuaalisiksi tehtäviksi, 

jolloin hän pystyy kiinnittämään huomionsa olennaiseen.  Koritehtävien kautta häntä ohjataan 

huomaamaan, että oppiminen voi olla mukavaa.  Tehtävät valitaan mielenkiinnon mukaan.  

Myöhemmin tehtävät auttavat yleistämään taitoja eri tarkoituksiin ja eri materiaaleihin. 

 

Aluksi lapsi tarvitsee tehtäviin ohjausta ja hänelle opetetaan toimintamalli.  Liikkeelle lähde-

tään hyvin helpoista, esim. ”pudota sisään” -tyyppisistä tehtävistä.  Jos lapsi heittelee tai syö 

palikoita, voidaan ajatella hänen olevan niistä kiinnostunut.  Tällöin tehtävämme on miettiä, 

miten tuota toimintaa saisi merkityksellisemmäksi ja samalla lapsi oppisi suosikkiesineidensä 

käyttöä.  Tehtävää suunniteltaessa on löydettävä keinot, joilla lapsen huomio saadaan kiinnit-

tymään tehtävään ja joiden avulla siitä tulee selkeä.  Lisäksi on syytä pohtia, millainen tehtä-

vän tulee olla, jotta hänen mielenkiintoonsa siihen ja motivaationsa sen loppuun suorittami-

seksi säilyvät.  Aluksi materiaalit järjestetään niin, että tekeminen ja tehtävä tulevat järkevik-

si.  Esimerkiksi tilanne, jossa palikat ovat ympäri lattiaa, on lapselle epäselvä.  Mitä niillä 

pitäisi tehdä?  Kun palikat laitetaan pieneen koriin varsinaisen palikkalaatikon viereen, on 

tehtävä jo hieman selkeämpi ja organisoidumpi ja lapsi keskittää huomionsa siihen paremmin.  

Vaikka esineet on järjestetty selkeämmin, saattaa tehtävä olla edelleen epäselvä.  Lapsi ei vie-
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läkään tiedä, mitä palikoilla kuuluu tehdä.  Hän tarvitsee visuaalisen selkeytyksen.  Tehtävää 

voidaan selkeyttää esim. peittämällä palikkalaatikon kolot niin, että jäljelle jää vain yksi koh-

ta, josta palikat voi pudottaa laatikkoon.  Lapselle näytetään malli palikoiden pudottamisesta, 

ja häntä ohjataan tämän jälkeen tekemään tätä itsenäisesti.  Näin palikoilla leikkiminen saa 

uuden merkityksen.  Tämän lisäksi visuaalista selkeyttä saadaan poistamalla ympäriltä muut 

lelut tai tavarat, jotka eivät kuulu tähän tehtävään.  Joku lapsi hyötyy siitä, että hänelle anne-

taan yksi palikka kerrallaan pudotettavaksi.  Hän voi keskittyä tehtävään vain, jos muut pali-

kat ovat pois näköpiiristä.  Tällöinkään hän ei tee tehtävää itsenäisesti, koska tarvitsee ohjaa-

jan antamaan palikoita yksitellen.  Nyt tarvitaan keinoja, joiden avulla lapsi saa otettua palikat 

yksitellen.  Vaihtoehtona voisi olla, että esim. kaksi palikkaa on kiinni korissa tarranauhassa 

ja lapsen pitää irrottaa ne yksi kerrallaan saadakseen pudotettua ne laatikkoon.  Palikat voivat 

olla myös jääpalarasiassa tai munakennossa, jokainen omassa lokerossaan, mikä saattaa joil-

lekuille lapsille riittää viestittämään ”ota yksi kerrallaan ja pudota se laatikkoon”.  (McClan-

nahan & Krantz, 1999.) 

 

Osa lapsista saattaa suoriutua tehtävästä, kun edellä mainitut tuet on huomioitu.  Osalle tehtä-

vä saattaa edelleen olla liian epäselvä.  Heidän voi olla vaikea ymmärtää, miten palikkalaatik-

ko ja palikat liittyvät toisiinsa ja mikä laitetaan minnekin.  Tällöin on hyödyllistä asettaa pali-

kat ja laatikko yhdeksi tehtäväksi, kokonaisuudeksi koriin, laatikkoon tai tarjottimelle ja ase-

tella kaikki osat paikoilleen valmiiksi: palikat munakennossa vasemmalle ja palikkalaatikko 

oikealle, molemmat samaan alustaan kiinni.  Tällöin tehtävän organisaatio ei sekoitu, kun 

lapsi ottaa tehtävän itse.  Tavarat ovat paikoillaan ja tehtävä valmis tehtäväksi.  Tällaisia ovat 

tyypilliset koritehtävät tai TEACCH-mallissa usein nähdyt kenkälaatikkoihin järjestetyt tehtä-

vät.  

 

Koskaan ei voi liikaa korostaa sitä, että tehtäviä laadittaessa on huomioitava lapsen kiinnos-

tuksen kohteet.  Usein koritehtävät tehdään tehtävän vuoksi, siksi että jotakin pitää keksiä tai 

tehtävien tulee olla ”opettavaisia”.  Tällöin saatetaan joutua motivaatio-ongelmiin.  Oppimi-

sen pitää olla hauskaa!  On käytettävä aikaa siihen, että mietitään mukavia tehtäviä juuri ky-

seiselle lapselle.  Tällöin tehtävien tekemisestä tulee parhaimmillaan palkkio päivään.  On 

mukava päästä tekemään itsenäisiä tehtäviä!  Mitkä sitten ovat mielenkiinnon kohteita?  Usein 

huomaamme lapsen katsovan tiettyjä DVD:tä, käsittelevän tiettyjä tavaroita, katselevan tie-

tynlaisia kuvia, puhuvan tietyistä teemoista.  Nämä ovat hänen mielenkiinnon kohteitaan!  

Tarkkaile lasta, niin huomaat nämä erityisalueet ja puuhat.  Mihin lapsen huomio kiinnittyy?  
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Mitä esineitä hän tavoittelee?  Millaisia ärsykkeitä hän hakee (ääniä, hajuja, tunnusteltavaa,  

katseltavaa)?  Tämän tiedon kautta voidaan keksiä tehtäviä.  Parhaita koritehtäviä ovat irrota-, 

pudota-, liitä-, lajittele- ja pakkaa-tyyppiset tehtävät. 

 

Koritehtävät voidaan jakaa toiminta-alueittain sen mukaan, mitä taitoa niillä harjoitellaan.  

Usein tehtävässä harjoitellaan monia asioita samalla kertaa.  Hienomotoriikkaa vaativia tehtä-

viä on paljon.  Nämä sujuvat autistisilta henkilöiltä useimmiten hyvin, sillä heillä ei juuri ole 

motorisia ongelmia.  Nämä tehtävät ovat selkeitä ja visuaalisia jo valmiiksi (palapelit, helmien 

pujottaminen, värittäminen), ja siksi niitä käytettään koritehtävinä.  Itsenäisinä tehtävinä voi 

olla päivittäisiä taitoja harjaannuttavia tehtäviä kuten vetoketjun kiinnittäminen, napittaminen 

tai erilaiset pakkaamistehtävät.  Koritehtävissä voidaan harjoitella matematiikkaa, äidinkieltä, 

englantia, biologiaa ja muita kouluaineita.  Tehtävinä voi olla vapaa-ajan taitoihin liittyviä 

harjoituksia kuten erilaisia pelejä, musiikin kuuntelua ja leikin harjoittelua.  Työtaitoja voi 

harjoitella esim. rakentamalla toimistotöitä koritehtäviksi.  Visuaalisina tehtävinä voi olla 

lisäksi erilaisia aistiharjoituksia eli kuunneltavaa, kosketeltavaa, haistettavaa ja maistettavaa.  

 

Lapsen taitojen arvioinnin jälkeen voidaan laatia hänen tasonsa, tarpeidensa sekä kiinnostuk-

sensa mukaisia koreja.  Joku saattaa olla kiinnostunut dinosauruksista, toinen muumeista ja 

kolmas vaakunoista.  Nämä on osattava hyödyntää tehtäviä tai niiden järjestämistä suunnitel-

taessa.  Välineiden tulee olla selkeitä ja kestäviä arjessa käytettäviä esineitä tai kuvia, joista 

lapsi on kiinnostunut tai joita hän muutenkin käyttää mm. kommunikoinnin apuvälineinä.  

Tehtäviä muokataan, helpotetaan ja vaikeutetaan tarpeen mukaan.  Helpottaminen tarkoittaa 

selkeyttämistä ja apuvihjeiden lisäämistä.  Uusia taitoja ja uusia tehtäviä on harjoiteltava 

aluksi 1:1-tilanteessa eli yhdessä opettajan, avustajan, isän tai äidin kanssa.  Vasta kun tehtävä 

sujuu, se voidaan siirtää itsenäisesti tehtäväksi. 

 

Koritehtävät opettavat lapselle huomion suuntaamista tekeillä olevaan asiaan.  Hänen pitää 

istua, katsoa tehtävää ja keskittyä sen tekemiseen alusta loppuun asti.  Tehtävissä harjoitellaan 

jäljittelemistä.  Lapsi rakentaa, piirtää, kirjoittaa ja tekee tehtäviä korissa olevan vihjeen eli 

mallin mukaan.  Esikielellisiä taitoja harjoitellaan sellaisten tehtävien avulla, joissa pitää tun-

nistaa ja lajitella esineitä, asioita, kuvia ja tekemisiä.  Esineiden, kuvien, värien, kirjainten, 

muotojen ja numeroiden yhdistäminen ja tunnistaminen sekä lukumäärän ja numeron vastaa-

vuuden harjoitukset tukevat akateemisia taitoja.  Kielen tuottoa ja sosiaalisia taitoja koritehtä-

vät, silloin kun ne tehdään täysin itsenäisesti, eivät juuri harjaannuta.  Oikeastaan tässä on 
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tehtävien haitta ja hyöty.  Haitta tulee siitä, että juuri ilmaisu- ja vastavuoroisuustaitojen har-

joitusta lapset tarvitsisivat.  Vuorovaikutustaitoja ja kommunikaatiota tulee heille opettaa 

mahdollisimman paljon ja mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa.  Koritehtävien hyöty on 

siinä, että lapsi voi työskennellä ilman kommunikoinnin ja sosiaalisuuden paineita ja vaati-

muksia.  Hän onnistuu paremmin.  Koritehtävät luovat pohjaa kommunikointitaidoille.  Niissä 

harjoitellaan kuvien käyttöä, kuvien avulla valintojen tekemistä, kuvilla ”leikkimistä” ja tutus-

tutaan kuviin.  Kuvia taas käytetään vuorovaikutustaitojen harjoittelussa.  (Heikura-Pulkkinen 

& Kujanpää, 2006). 

 

Koritehtävien arviointi ja oppimisen seuranta 

 

Tiedon kerääminen lapsen, nuoren ja aikuisen taidoista on aina tärkeää.  Tämän tiedon avulla 

voidaan miettiä, millaisista tehtävistä hän hyötyy ja pitää.  Millaisia järjestyksiä hän tarvitsee 

ja pystyy käyttämään?  Arvioinnin avulla saadaan tietoa siitä, millaisia virheitä henkilö tekee, 

mitkä järjestyksen seuraamiseen liittyvät kohdat tuottavat hankaluutta.  Tämän jälkeen tehtä-

viä ja järjestyksiä voidaan muuttaa, helpottaa, vaikeuttaa tai selkeyttää.  Arvioinnissa tulee 

seurata, missä kohdissa henkilö tarvitsee ohjausta tai vihjeitä suoriutuakseen.  Näitä kohtia 

tulee harjoitella ja muokata, jotta omatoiminen suoriutuminen mahdollistuu ja saadaan onnis-

tumisen kokemuksia.  

 

Arviointia tarvitaan silloin, kun mietitään siirtymistä uusiin tehtäviin tai uusien järjestysten 

käyttöön.  Näihin ei siirrytä, mikäli edellisetkin ovat vielä harjoittelun alla.  Koritehtävien 

tekoa arvioitaessa pitää kiinnittää huomiota työskentelyn kaikkiin vaiheisiin.  Osaako henkilö 

ottaa oikean tehtävän?  Osaako hän asettaa sen oikein tekemistä varten?  Osaako hän aloittaa 

tehtävän?  Suorittaako hän tehtävän oikein?  Laittaako hän tehtävän takaisin koriin ja korin 

pois?  Osaako hän siirtyä seuraavaan tehtävään?  Milloin tekeminen ja järjestysten noudatta-

minen hoituu ilman vahvistamista?  Palkkioista luovutaan hitaasti.  Niitä käytetään uusien ja 

vaikeiden tehtävien kohdalla.  

 

Lapsen koritehtävät sujuvat hyvin silloin, kun huomaat voivasi juoda kahvin rauhassa, tyhjen-

tää astianpesukoneen, keskittyä puoleksi tunniksi lehden lukuun tai toisten lasten opettami-

seen lapsen tehdessä tehtäviä itsenäisesti, järjestyksen mukaan.  Kun tehtävät sujuvat, voidaan 

rakentaa uusia ”koreja”.  Ei kannata kuitenkaan kiirehtiä, vaan muuttaa tuttuja tehtäviä vähän 

kerrallaan ja säilyttää niissä joitakin osia entisestä.  Samojen tehtävien jatkuvaan toistamiseen 
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kyllästyy.  Vaihtelevuus ja tasonmukaiset tehtävät lisäävät motivaatiota.  Vaikeita ja haastavia 

tehtäviä vuorotellaan helppojen tehtävien kanssa: helppo kori, vaikea kori, helppo kori…  

Tärkeämpää kuin vanhempien tai opettajan kahvitauko (tärkeä tämäkin!) on, että lapsi voi 

kokea onnistuvansa ja oppiminen on hänelle iloista työtä! 
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10.  LOPUKSI 

 
 
Kaikki visuaaliset järjestykset, kuten työjärjestys, päiväjärjestys, tilojen järjestäminen, tehtä-

vien organisointi ja koritehtävät, ovat askeleita kohti itsenäisyyttä ja näin ollen ohjaavat pa-

rempaan selviytymiseen.  Näiden avulla voi olla mahdollista työskennellä tulevaisuudessa 

itsenäisesti tai tuetusti työssä ja tehdä valintoja, ratkaisuja ja vaikuttaa.  Autistiset henkilöt 

toimivat hyvin strukturoiduissa tilanteissa ja oppivat uusia taitoja parhaiten, kun opetustilanne 

on selkeä.  Toisaalta heidän on vaikeaa olla vähemmän strukturoiduissa tilanteissa, eivätkä he 

ole usein oppineetkaan täyttämään tätä strukturoimatonta aikaa mielekkäästi.  Tämä näkyy 

usein toistavana käyttäytymisenä, raivokkuutena ja kiukkuna, kun tilanteet muuttuvat.  Usein 

autistisia henkilöitä tulee patistaa tekemään asioita.  Vanhempien tai opettajan on ohjattava 

heitä paljon, ”jankutettava”.  Jos aikuinen ei ole ohjaamassa, saattaa käyttäytyminen muuttua 

stereotyyppiseksi tai henkilö jäädä vain odottamaan.  Hän ei osaa ilman ohjausta itse ryhtyä 

seuraavaan työhön.  Jotta he pääsisivät eroon tästä jatkuvasta muiden ohjattavana olemisesta 

ja tekemään enemmän itse, tarvitaan hyvin suunniteltuja työjärjestyksiä, päiväjärjestyksiä ja 

mielekkäitä tehtäviä. 

 

Tavoitteena on, että jossakin vaiheessa lapsi tekee esim. päiväjärjestyksensä itse.  Kokemus-

ten mukaan tämä taito antaa tunteen, että hän hallitsee tilannetta ja voi vaikuttaa asioihinsa, 

olla sopimassa, miten asiat tehdään ja missä järjestyksessä.  Monien kohdalla kuvajärjestyk-

set, joissa on kuvaan liitetty sana, auttavat hahmottamaan kokonaisia sanoja ja ohjaavat kohti 

lukemisen taitoa.  Lukemisen taidon myötä voidaan tehdä yhä pidempiä ”tee näin” -listoja 

siivoamisesta, pyykin pesusta, ruoan laitosta, sosiaalisista tilanteista, itsestä huolehtimisesta 

ym.  Tässä vaiheessa päiväjärjestyskin voi jo olla tavallinen vuosikalenteri, johon tapahtumat 

kirjoitetaan. 

 

Struktuurin määrä riippuu lapsen autistisuuden asteesta ja kehitystasosta.  Järjestyksiä pure-

taan oppimisen ja kehittymisen myötä.  Niin kauan kuin aikakäsitys on heikko, tukevat järjes-

tykset ajan ja tilanteiden hahmottamista.  Niin kauan kuin ei ole kykyä kysyä, milloin teh-

dään, mitä, missä ja miksi, tarvitaan vastaus näihin kysymyksiin nähtävässä muodossa. 
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Tämän kirjan tehtävät liittyvät lähinnä päivähoito, esiopetus- ja alakoulumaailmaan.  Us-

komme niistä saatavan ideoita myös kotiin, työpaikoille ja asuntoloihin.  Toivomme, että ko-

ritehtävien käyttö laajenee ”ulos autismista”.  Tarkoitus on, että kirjan teoriaosuus ohjaa miet-

timään selkeyttämistä ja järjestyksiä uudella tavalla ja syventää aiempaa tietoa.  Parhaimmil-

laan koritehtävät, päiväjärjestykset, työorganisaatio ja visuaaliset ohjeet tukevat toiminnan 

ohjaamista, omatoimisuutta ja oppimista. 

 

Koritehtävät kirjasarjaan kuuluvat myös osa II Koritehtävät nuorille ja osa III. 
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TEHTÄVIEN ESITTELY 
 
 
Visuaalisten tehtävien jako toiminta-alueittain 
 
 
1.  Yhdistäminen (matsaus) 
 

 esine esineeseen 

 kuva esineeseen 

 esine kuvaan 

 väri väriin/samat esineet 

 väri väriin/eri esineet 

 väri ko. väriä ilmaisevaan sanaan 

 muoto samaan muotoon 

 muoto sitä vastaavaan kuvaan 

 muoto saman muodon ääriviivaan 

 muoto reikään, johon se sopii (muotolaatikko) 

 koko ja koko (samankokoiset yhteen) 

 esine/asia kuvaan samankokoisesta esineestä/asiasta 

 määrä samanlaiseen määrään (esineet, joita on yhtä monta, yhdistetään) 

 määrä sitä vastaavaan numeroon 

 kuva samaan kuvaan 

 kuva sitä tarkoittavaan sanaan 

 sana samaan sanaan 

 kysymys siihen kuuluvaan vastaukseen/vastaus kysymykseen 

 työväline ja siihen liittyvä toiminta 

 tunne siihen liittyvään tilanteeseen 

 perhe ja siihen kuuluvat perheenjäsenet 

 luokka ja siihen kuuluvat oppilaat 
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2.  Lajittelu  
 
2.1.  Esineiden lajittelu 
 

 muodon mukaan (samanmuotoiset samaan lokeroon) 

 koon mukaan  

 värin mukaan 

 toiminnan mukaan (ruokailuvälineet, soittimet) 

 määrän mukaan  

 materiaalin mukaan (puuesineet, karvaiset esineet) 

 tekstin mukaan (= kirjallisen ohjeen mukaan) 

 painon tai muun fyysisen ominaisuuden mukaan 
 
2.2.  Kuvien tai sanojen lajittelu 
 

 muodon mukaan (sana pyöreä yhdistetään ympyrään) 

 koon mukaan 

 värin mukaan 

 toiminnan mukaan 

 määrän mukaan 

 materiaalin mukaan 

 tekstin mukaan 

 yläkäsitteen mukaan 

 mikä ei kuulu joukkoon? 
 
 
3.  Ryhmittely/luokittelu/rakentelu  
 

 kaksi esinettä yhteen 

 ryhmän kokoaminen ohjeen mukaan 

 esineen/tuotteen kokoaminen ohjeen mukaan 

 ryhmän kiinnittäminen yhteen renkaalla, narulla, paperiliittimellä, liimalla 

 ryhmittely ruuvaamalla 

 purkaminen, jos ryhmittely ja kokoaminen eivät vielä onnistu 

 sukupuolen mukaan 

 kehon osat 
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4.  Pakkaaminen  
 

 astioihin ilman kansia 

 kannellisiin astioihin (painettavat/käännettävät kannet) 

 muovipusseihin 

 vetoketjullisiin kasseihin/laukkuihin 

 erikokoisiin kirjekuoriin 

 kannellisiin laatikoihin 

 meikki-, toalettipusseihin 

 
Jos täytyy pakata tietty määrä esineitä, on hyvä käyttää apuna jotakin lokerikkoa (tyhjä muna-

kenno), jossa on yhtä monta lokeroa kuin esineitä, jotka on tarkoitus pakata pussiin tai purk- 

kiin. Esineet asetellaan ensin lokeroihin ja sitten pusseihin tai purkkeihin. 
 
 
5.  Järjestely/sarjoittaminen/jaksottaminen  

 
 kuviot kuvakorttien mukaan 

 toistuva järjestys visuaalisen mallin mukaan 

 muistinvarainen järjestäminen, esim. aakkoset, numerot, kirjaimista sanoiksi, viikon-

päivät, kuukaudet 

 päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosiohjelman järjestely  

 päivä- ja työjärjestykset (strukturoitu opetus) 
 
 

6.  Toimistotyöt  
 

 taittelu (paperit puoliksi, kolmeen osaan) 

 kirjekuorien täyttäminen (erikokoiset kuoret) 

 postimerkkien ja tarrojen liimaaminen 

 kuorien sulkeminen (eri tavat) 

 osoitetarrojen liimaaminen 

 vertailu (aakkosten mukaan, sivunumerot) 

 arkistointi (värin, numeron, kirjaimen mukaan) 

 aakkostaminen 

 numerojärjestys  

 toimistotarvikkeiden lajittelu 
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7.  Päivittäiset taidot  
 

 riisuminen tai pukeutuminen, esim. kengännauhojen solmiminen, nappien, vetoketju-

jen, solkien, neppareiden, hakasten, tarranauhojen, painonappien avaaminen ja sulke-

minen 

 ruoan valmistus, esim. ruoka-aineiden mittaaminen 

 tiskaaminen, esim. astioiden ja ruokailuvälineiden lajittelu, pinoaminen 

 laastarin käyttö: leikkaaminen, avaaminen, laitto haavan päälle 

 erilaisten kotitalouskoneiden purkaminen ja kokoaminen (vatkaimet, raastimet) mal-

liesineen, kuvan tai sanallisen ohjeen mukaan 

 seteleiden, kolikoiden ja korttien laittaminen lompakkoon 
 
 

8.  Akateemiset taidot/äidinkieli  
 

 kirjainten tunnistaminen ja nimeäminen, erilaiset lajittelutehtävät 

 sanojen lajittelut, yhdistämiset 

 sanojen tunnistaminen ja yhdistäminen esineisiin/kuviin, erilaiset matsaustehtävät 

 oma nimi, muiden nimet 

 kaksisanaiset lauseet, useampisanaiset lauseet, yhdistäminen samoihin lauseisiin 

 lauseiden yhdistäminen kuviin/kuvasarjoihin 

 yksinkertaisten kirjallisten ohjeiden noudattaminen (kuvat aluksi apuna) 

 kirjoitetut ohjeet (päivä-, työjärjestykset, säännöt, aikataulut, TV-ohjelmat,  

 puhelinluettelo, sanakirja) 

 
 

9.  Akateemiset taidot/matematiikka  
 

 numeroiden tunnistaminen ja nimeäminen, erilaiset lajittelutehtävät 

 esineiden laskeminen 

 lukumäärän ja numeron yhdistäminen, matsaaminen 

 yhteen- ja vähennyslasku (alle 10, yli 10…) 

 raha 

 aika 

 mittaaminen 
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10.  Vapaa-ajan taidot  
 

 piirtäminen mallin mukaan 

 kirjan lukeminen 

 palapelit 

 väritys- ja puuhakirjat (vain sivu kerrallaan) 

 leikkaa/liimaa-tehtävät 

 askartelut  

 satu- ja musiikki CD:n kuunteleminen 

 nukkeleikit (ks. nuken pukeminen) 

 rakentelu 

 ristisanatehtävät, sudokut 

 pelikorttien lajittelu 

 lotto- ja dominopelit 

 keräilykortit ja -tarrat 

 autoleikit 

 ompelukuvat  

 vohvelikangastyöt 

 View Master 

 ulkoleikki- ja pelivälineiden lajittelu 

 koritehtävät liikuntatunnilla (myös ulkona) 
 

Se, kuinka kauan tehdään, esim. piirretään, kuunnellaan, leikitään, ilmaistaan ajastimella 

(munakello, tiimalasi) tai koriin pannaan yksi kirja, kaksi piirustuspaperia, CD:lle äänitetään  

vain kuunneltava satu tai laulu jne. 
 
 
11.  Työtaidot  

 
 erilaisten kojeiden kokoaminen (taskulamppu) 

 koneiden käyttö (kodin pienkoneet) 

 viikkaaminen (pyyhkeet, tyynyliinat) 

 kostutuspullon käyttäminen 

 esitteiden taittelu 
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 paloittelu tai pilkkominen 
 

Käytetään mallina valmista esinettä/asiaa, kuvaa tai kirjoitettua ohjetta. 

 
 
12. Sosiaaliset taidot/sosiaaliset tarinat  

 
 miten kuljetaan linja-autolla 

 mitä tehdään, kun joku tuttu ihminen tulee vastaan 

 miten toimitaan kaupassa 

 miten leikitään leikkejä: avaimen piilotus, kapteeni käskee… 

 mitä tehdään, kun esim. koira tulee vastaan (koirapelko) 

 mitä tehdään, kun jokin menee rikki (astia, pesukone) 
 

Sosiaaliset käyttäytymismallit ovat etenkin autistisille ja Asperger-lapsille vaikeita. Visuaali-

sen kanavan kautta näitä asioita harjoitellaan yhdessä aikuisen kanssa, minkä lisäksi loogiset  

kuvasarjat soveltuvat hyvin itsenäisiksi tehtäviksi. (Heikura-Pulkkinen,.& Kujanpää. 2006). 
 
 
13.  Aistiharjoituksia  

 
 tuntoaisti:  makaronien/riisien/herneiden/hiekan seasta etsitään marmorikuulia tai mui-

ta esineitä (munakenno tms. lokerikko ilmaisee täyttyessään, että kaikki esineet ovat 

löytyneet) 

 kuuloaisti: äänipurkit (esim. tyhjissä filmipurkeissa erilaisia ääniä tuottavia esineitä), 

joita kuunnellen etsitään parit tai esim. kuvassa oleva esine, äänilotto 

 makuaisti: makupurkit (tutustutaan uusiin makuihin; kuva mukana opettaa myös visu- 

aalisesti yhdistämään aineen ja sen maun) 

 hajuaisti: hajupurkit samalla tavalla kuin edellä 

 näköaisti: kaleidoskooppi, erilaiset mosaiikit, kolmiulotteiset kuvat (valokuvat, 

tietokonegrafiikka) 
 

Kuhunkin tehtävä- tai työtuokioon on hyvä sisällyttää tehtäviä useammilta eri toiminta-

alueilta. Näin lapsen kiinnostus säilyy pitempään. 
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ESIMERKKI KORITEHTÄVIEN JATKUMOSTA  
 

Pitkän ajan tavoitteena on oppia käymään kaupassa ja suorittamaan tarvittavat ostokset itse-

näisesti (päivittäiset/omatoimisuustaidot). 

 

1.  Lajittelutehtävät rahoilla tai rahojen kuvilla (lajittelu) 
 

2.  Rahamäärä: laskeminen rahoilla (matematiikka) 
 

3.  Rahamäärän ja rahayksikön vastaavuus (matematiikka) 
 

4.  Kauppaleikki (tavarat erillisellä pöydällä/hyllyllä, josta haetaan koriin) ilman maksa- 

  mista: kauppalista kuvina, joita yhdistetään vastaavaan kuvaan ja tavaraan (yhdistämi- 

  nen) 

5.  Kauppalista kuvina, joita yhdistetään pelkkiin tavaroihin 
 

6.  Kauppalistassa kuva ja sana (äidinkieli) 
 

7.  Kauppalista kirjoitettuna (äidinkieli) 
 

8.  Kauppatavara + hinta: oikea rahamäärä vaihdetaan tavaraan (matematiikka, äidinkieli) 

 

Kaikki edelliset voidaan toteuttaa koritehtävinä, kunhan ne on ensin opetettu. Niistä jatketaan 

esimerkiksi seuraavasti: 

 
1.  Vuorovaikutuksellinen kauppaleikki: aikuinen + lapsi 

 
2.  Vuorovaikutuksellinen kauppaleikki: lapsi + lapsi  

 
3.  Oikeassa kaupassa ostaminen kauppalistan ja rahan kanssa  

 

Seuraavilla sivuilla on esitelty erilaisia visuaalisesti strukturoituja tehtäviä eli koritehtäviä. 

Kaikkia ei ole rakennettu korin muotoon, sillä kunkin lapsen kohdalla tulee tehtävän organi-

sointi yksilöllisesti. 
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ESINEEN YHDISTÄMINEN ESINEESEEN  
 
Välineet:  lajittelulaatikko sekä erilaisia esineitä vähintään kaksi kappaletta kutakin, jolloin 
yhdet niistä on lokeroissa malliesineinä 
 
Tehtävän tarkoitus:  samanlaisuuden ymmärtäminen (kognitiivinen, ei-sanallinen, silmän ja 
käden yhteistoiminta) 
 
 
ESINEEN YHDISTÄMINEN KUVAAN  
 
Välineet:  lajittelulaatikko, jonka lokeroiden pohjissa on esineitä vastaavat kuvat ja esineet 
 
Tehtävän tarkoitus:  esineiden yhdistäminen niitä vastaaviin kuviin, samanlaisuus (kognitii-
vinen, ei-sanallinen toiminta) 
 
Tehtävää voidaan vaikeuttaa käyttämällä erivärisiä esineitä tai kuvina lehdistä leikattuja kuvia 
tai kuvasymboleja 
 
Edeltäviä tehtäviä:  erilaiset lajittelutehtävät ja esineen yhdistäminen esineeseen -tehtävät  
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VÄRIEN YHDISTÄMINEN  
 
Välineet:  kuvakortteja, joiden yhdessä nurkassa on tarra, sekä värilappuja, joissa on vastatar-
ra 
 
Tehtävän tarkoitus:  oikeanvärisen värilapun yhdistäminen kuvaan, värien erottelu (kogni-
tiivinen, ei-sanallinen toiminta) 
 
Jatkotehtävä:  1) värien tunnistaminen ja 2) värien nimeäminen 

 



 54 

SANAN YHDISTÄMINEN KUVAAN  

 
Välineet:  erilaisia kuvakortteja, joissa on tarra, sekä sopivia sanalappuja, joissa on vastatarra 
 
Tehtävän tarkoitus:  sanalapun yhdistäminen tarralla oikeaan kuvaan (äidinkieli/lukeminen, 
sanojen tunnistaminen, muistaminen) 
 
Käytettäviä vihjeitä:  kuten oheisessa kuvassa rinnalla toinen kuva, jossa sana valmiina, tai 
esim. sama pohjaväri kuvassa ja sanalapussa 
 
Motivointi:  käytetään aluksi kuvia henkilölle läheisistä ja mieluisista asioista (mieliruoat, -
harrastukset, mielenkiinnon kohteet) 
 
Edeltäviä tehtäviä:  kuva- ja/tai sanakorttien lajittelut 
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KUVAN KOKOAMINEN PALOISTA/PALAPELI  
 
Välineet:  erilaisia kuvia (piirrettyjä, lehdistä ja kirjoista leikattu tai suurennettu PCS- ja pos-
tikorttikuvia), jotka on leikattu osiin 
 
Tehtävän tarkoitus:  kuvan osien yhdistäminen kokonaisuudeksi (kognitiivinen, ei-
sanallinen, silmän ja käden yhteistoiminta)  
 
Edeltävä tehtävä:  kuvan repiminen/leikkaaminen yhdeksi tai useammaksi osaksi ja osien 
liimaaminen yhteen 
 
Seuraavia tehtäviä:  erilaisten palapelien kokoaminen 
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KUVIEN YHDISTÄMINEN TOISIINSA  
 
Välineet:  erilaisia kuvia kortteina tai laattoina, joissa on tarra, sekä taulu, jossa on mallikuva 
ja vastatarrat 
 
Tehtävän tarkoitus:  samanlaisuuden ymmärtäminen ja kahden samanlaisen kuvan yhdistä-
minen toisiinsa (kognitiivinen, ei-sanallinen toiminta, silmän ja käden yhteistoiminta)  
 
Edeltävä tehtävä:  tarraharjoitukset, helpot lajittelut, yhdistämiset kuvan päälle – tässä tehtä-
vässä yhdistetään viereen 
 
Käytettäviä vihjeitä:  

 eriväriset taustat 
 vastauskortin paikka merkitty kyseisen kortin värillä 
 täysin erilaiset kuvat 
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KUVAN YHDISTÄMINEN SANAAN/ADJEKTIIVIT  

 
Välineet:  kuvia olo- ja tunnetiloista ja valokuvataskut, joissa on kirjoitettuna niitä vastaavat 
adjektiivit 
 
Tehtävän tarkoitus:  olo- ja tunnetilojen tunnistaminen kuvista ja olo- tai tunnetilaa esittävän 
kuvan yhdistäminen sitä vastaavaan sanaan (kognitiivinen, ei-sanallinen toiminta, äidinkie-
li/lukeminen, hienomotoriikka) 
 
Edeltäviä tehtäviä:  tapahtumakuvien ja tunnetilakuvien yhdistäminen, esim. lapsi kaatuu 
pyörällä, lasta sattuu, lapsi itkee tai lapsi rikkoo äidin silmälasit, äiti on vihainen 
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RENGASKORKKIEN LAJITTELU  

 
Välineet:  erivärisiä rengaskorkkeja rasiassa + tappilauta, jossa tappien määrä = korkkien 
värien määrä 
 
Tehtävän tarkoitus:  värien erottaminen ja rengaskorkkien lajittelu värin mukaan (kognitii-
vinen, ei-sanallinen toiminta, hienomotoriikka, silmän ja käden yhteistoiminta) 
 
Edeltäviä tehtäviä:  renkaiden, helmien yms. asettelu tappiin, tankoon tai nauhaan (silmän ja 
käden yhteistoiminta, keskittyminen) 
 
Työn organisoinnista huomioitavaa:  voidaan rakentaa ns. yhden korin tehtäväksi eli kork-
kirasia (vasemmalla) ja tappilauta (oikealla) kiinni toisissaan 
 
Käytettäviä vihjeitä:  mallikorkki valmiina tapissaan, korkkien väriset tapit tai värimerkki 
kunkin tapin alla laudassa 
 
Samalla mallilla voi lajittelutehtävän rakentaa erilaisista renkaista, helmistä, nauhoista, mutte-
reista, prikoista, rannerenkaista, sormuksista. Erilaiset mielenkiintoiset ja vaihtuvat materiaalit 
motivoivat ja opettavat yleistämään. 
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MUODON JA VÄRIN MUKAAN LAJITTELU  

 
Välineet:  erimuotoisia purkkeja, joissa on värilliset kannet, sekä purkkien muotoisia ja kan-
sien värisiä lappuja 
 
Tehtävän tarkoitus:  värin ja muodon erottaminen, hienomotoriikka (kansien sulkeminen) 
 
Käytettävät ja/tai poistettavat vihjeet: 

 poistetaan värivihje (purkeissa yksiväriset kannet), jolloin lajittelu tapahtuu vain muo-
don perusteella ja/tai 

 kaikki lajittelupurkit samanmuotoisia 
 
Työn organisointi: tehtävän suorittaminen helpottuu, kun siitä tehdään yhden korin tehtävä eli 
kiinnitetään korit toisiinsa, tehtäväsuunta vasemmalta oikealle: 
 
 

1. kori,  
jossa on  
tyhjät purkit 

2. kori,  
jossa on  
muotolaput 

3. kori,  
jossa on  
kannet 

4. kori,  
johon valmiit 
laitetaan
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LAJITTELU/PURKAMINEN  

 
Välineet:  erilaisia kortteja, joihin on kiinnitetty pyykkipoikia, sekä kannellinen laatikko, jos-
sa on sopivat aukot korteille ja pyykkipojille 
 
Tehtävän tarkoitus:  hienomotorinen harjoitus, pyykkipoikien ja korttien irrottaminen toisis-
taan ja lajittelu oikeisiin koloihin 
 
Edeltävä tehtävä:  pyykkipoikien irrottaminen esim. laatikon reunasta 
 
Seuraavia tehtäviä:  

 pyykkipoikien kiinnittäminen kortteihin yms. 
 pyykkipojalla kiinnittäminen (päivittäiset toimet/pyykinpesu) 

 
Motivointi:  korteissa käytetään mieluisia kuvia, esim. Muumit, dinosaurukset, lentokoneet, 
mieliruoat 
 
Työn organisointi:  kolojen on oltava sopivan kokoiset. Toimii yhden korin tehtävänä, kun 
myös korteille + pyykkipojille on oma paikkansa kannessa 
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RUOKAILUVÄLINEIDEN LAJITTELU  

 
Välineet:  ruokailuvälineitä (muovisia tai metallisia) sekä valmiina saatava tai esim. pahvilaa-
tikosta rakennettu lokerikko 
 
Tehtävän tarkoitus:  ruokailuvälineiden lajittelu paikoilleen (silmän ja käden yhteistoiminta, 
päivittäiset taidot) 
 
Käytettävät vihjeet:  

 malliesineet tai kopioidut kuvat kiinnitettyinä lokeroihin  
 kukin ruokailuväline on oman värisensä 

 
Seuraava tehtävä:  ruokailuvälineiden tyhjennys keittiössä astianpesukoneesta lusikkalaatik-
koon  
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HELMIEN LAJITTELU VÄRIN MUKAAN  

 
Välineet:  erivärisiä helmiä rasiassa, pieniä kannellisia purkkeja, kullekin värille omansa 
 
Tehtävän tarkoitus:  löytää samanväriset helmet ja panna ne oikeaan purkkiin, värien erot-
taminen ja samanväristen yhdistäminen, kansien avaaminen ja sulkeminen (kognitiivinen, ei-
sanallinen toiminta, silmän ja käden yhteistoiminta, hienomotoriikka) 
 
Tehtävän vaikeuttaminen/helpottaminen: 

 hienomotorisesti tehtävä on sitä vaativampi, mitä pienempiä helmet ovat  
 alkuvaiheessa käytetään vain kahta väriä 
 myös helmien määrällä on merkitystä (tehtävän kesto, pitkäjännitteisyys) 

 
Motivointi:  passiivisen tai haluttoman lapsen kanssa lajittelutehtävässäkin on syytä lähteä 
liikkeelle hänelle mieluisilla esineillä tai asioilla 
 
Työn organisointi:  kuvan tehtävässä helmirasia, purkit ja valmiit-laatikko ovat kaikki erilli-
sinä pöydällä. Helpompi, yhden korin tehtävä siitä saadaan laittamalla kaikki kenkälaatikon 
kanteen, joka voidaan vielä selkeästi jakaa pahvisuikaleilla neljään osaan: helmi-, purkki-, 
kansi- ja valmiit -lokero, jolloin lapsen on helppo suorittaa tehtävä alusta loppuun (vasemmal-
ta oikealle) 
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LEGO/DUPLO-RAKENTELU  

 
Välineet:  erivärisiä palikoita (esim. DUPLOja tai Legoja) rasiassa sekä mallit 
 
Tehtävän tarkoitus:  mallin mukaan rakentaminen, hienomotoriikka, silmän ja käden yhteis-
toiminta, värien erottaminen, leikkivälineiden tarkoituksenmukainen käyttö 
 
Kolme erilaista tehtävää: 

1. mallina valmis rakennelma 
2. mallina piirretty kuva 
3. mallina kirjoitettu järjestys (äidinkieli/lukeminen) 

 
Seuraavat tehtävät:  rakentelu vapaa-ajan toimintana, myös sosiaalisena vuorovaikutustilan-
teena 
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RUUVAAMINEN  

 
Välineet:  ruuveja, prikkoja ja muttereita rasioissaan, malliesine tai -kuva 
 
Tehtävän tarkoitus:  ruuvin, prikan ja mutterin liittäminen toisiinsa mallin mukaan (hieno-
motoriikka, silmän ja käden yhteistoiminta) 
 
Motivointi:  

 käytetään erikokoisia ja eripainoisia ruuveja ja muttereita (pienet esineet vaativat 
enemmän hienomotoriikkaa, kun taas suuret ja painavat vaativat kunnollista tarttu-
misotetta) 

 tehtävä vaikeutuu, kun käytetään monenkokoisia ruuveja ja muttereita samanaikaisesti 
 jos lapsi on erittäin heikosti motivoitavissa, mutta hän pitää esim. makeisista, voidaan 

prikan sijasta aluksi käyttää renkaanmuotoisia muroja tai makeisia, jolloin tehtävä on 
avaamistehtävä 

 
Seuraava tehtävä:  erilaisten osien kiinnittäminen yhteen ruuvilla ja mutterilla käsin tai eri-
laisia työkaluja apuna käyttäen (esim. jako- ja kiintoavaimet) 
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LAIVAN RAKENTAMINEN  

 
Välineet:  puinen laivan pohja, erimuotoisia ja erivärisiä palikoita rasiassa ja mallitaulut 
 
Tehtävän tarkoitus:  laivan rakentaminen mallikortin avulla nelikulmaisista ja pyöreistä pa-
likoista (silmän ja käden yhteistoiminta), värien ja muotojen erottaminen (kognitiivinen, ei-
sanallinen toiminta), lelujen käytön harjoittelu 
 
Motivointi:  

 lapsen kiinnostuksen mukaan valitaan, laiva, auto, juna, talo yms. 
 hypotuntoista (hypo = aivoihin ei tule riittävästi tuntoärsykkeitä, jolloin vireystila las-

kee) lasta saattavat kiinnostaa karkea-, pehmeä- tai tahmeapintaiset palikat 
 palkkioksi leikitään laivalla tehtävien lopuksi yhdessä 

 
Käytettäviä vihjeitä:  

 mallikuvan tilalla aluksi malliesine 
 laivan pohjaan kiinnitetään palikoiden väriset ja/tai muotoiset tarrat 
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VÄRIN MUKAAN RYHMITTELY  

 
Välineet:  tappitaulu, erivärisiä tappeja ja malli 
 
Tehtävän tarkoitus:  järjestää ja pistellä tapit tauluun värimallin mukaan (silmän ja käden 
yhteistoiminta, hienomotoriikka, hahmottaminen) 
 
Edeltävät tehtävät:  

 erilaisten ja eriväristen esineiden paneminen purkkiin erikokoisista ja erimuotoisista 
aukoista  

 tappien pistely tauluun ilman mallia summittaisessa järjestyksessä (hienomotoriikka: 
pinsettiote) 

 tappitauluun väritetään alueet tappien väreillä (harjoitellaan värien erotte-
lua/yhdistämistä) 

 
Motivointi:  esim. pahviseen kenkälaatikon kanteen voidaan piirtää lasta kiinnostava kuva, 
jonka ääriviivat rei’itetään tapeille sopiviksi 
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ELÄINTEN JÄRJESTÄMINEN KOON/SANALLISEN JÄRJESTYKSEN 

MUKAAN  

 
Välineet:  muovisia tai puisia leikkieläimiä ja kirjoitetut järjestyskortit, joissa lukee esim. 
”lehmä kulkee ensimmäisenä”, ”kana kävelee koiran edessä”, ”koira on jonon viimeinen” 
 
Tehtävän tarkoitus:  eläinten tunnistaminen ja järjestäminen tiettyyn järjestykseen (kognitii-
vinen, ei-sanallinen toiminta, silmän ja käden yhteistoiminta, äidinkieli tai lukeminen), järjes-
tystä ilmaisevien sanojen harjoitteleminen 
 
Tehtävän helpottaminen tai vaikeuttaminen:  

 valmis lokerikko, jossa on esim. eläinten väriset merkit 
 lokerot erikokoisia; lokerot suurenevat eläinten koon mukaan 
 järjestyskorteissa on pieni vihjekuva 
 järjestyskortit on kiinnitetty oikeaan järjestykseen 
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HELMIEN PUJOTTELU KUVAMALLIN MUKAAN  
 

Välineet:  pujottelunauha, erikokoisia ja erimuotoisia helmiä, kuvamalli  
 
Tehtävän tarkoitus:  helmien pujottaminen nauhaan kuvamallin mukaisesti (hienomotoriik-
ka, silmän ja käden yhteistoiminta) 
 
Tehtävän helpottaminen/vaikeuttaminen:  

 helmien koolla on hienomotorisesti merkitystä 
 käytetään yhdenvärisiä/erimuotoisia tai yhdenmuotoisia/erivärisiä helmiä 
 kuvamallin sijaan on kosketeltava valmis helminauha 

 
Edeltäviä tehtäviä:  

 helmien pujottaminen puu- yms. tikkuihin, jotka voidaan pystyttää tukevaan alustaan 
(tällöin ei tarvitse osata käyttää molempia käsiä yhdessä) 

 nauhan pujottaminen reiälliseen tauluun (ks. oheinen kuva) 
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PALIKOIDEN PAKKAAMINEN MUOVIPUSSEIHIN  
 

Välineet:  erivärisiä palikoita, suljettavia muovipusseja sekä mallikuvat 
 
Tehtävän tarkoitus:  palikoiden pakkaaminen pusseihin mallikorttien avulla (työtai-
dot/pakkaaminen, päivittäiset taidot, akateemiset taidot/matematiikka, hienomotoriikka) 
 
Käytettäviä vihjeitä: 

 mallikortissa lukumäärä sekä numeroina että kuvioina/merkkeinä 
 tiettyä lukumäärää vastaavat tietyn väriset palikat 
 apuvälineenä voidaan käyttää esim. tyhjää munakennoa, josta on ylimääräinen leikattu 

pois – jäljellä on vain pakattavien esineiden määrä koloja 
 
Seuraavia tehtäviä:  erilaiset pakkaustehtävät mallin tai kirjoitetun ohjeen mukaan 
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KENGÄNNAUHOJEN SOLMIMINEN  
 

Välineet:  puukapula, johon on kiinnitetty (nitojalla tai naulaamalla) yksi tai useampi ken-
gännauha 
 
Tehtävän tarkoitus:  kengännauhojen solmimisen harjoittelu (päivittäiset taidot, silmän ja 
käden yhteistoiminta, hienomotoriikka) 
 
Autistisella henkilöllä on usein aistipulmia:  hän kärsii melusta, hajuista, kuumuudesta, 
kosketuksesta yms.; hänen taitojensa täytyy olla erittäin vahvat (yliopitut), että hän pystyy 
suoriutumaan tilanteissa, joissa em. ärsykkeitä esiintyy; tästä esimerkkinä pukeutuminen läm-
pimässä eteisessä, ahtaalla penkillä toisten melutessa ja töniessä; hänen täytyy osata kengän-
nauhojen solmiminen hyvin, jotta hän suoriutuu siitä ylimääräisistä ärsykkeistä huolimatta 
 
Nauhojen solmimista harjoitellaan useassa eri vaiheessa: 

1. nauhojen avaaminen 
2. solmun tekeminen 
3. rusetin tekeminen (lenkit eli ”jäniksen korvat” kiinnitettyinä teipillä valmiiksi) 
4. rusetin tekeminen ilman edellistä 

 
On huomioitava tapa, jolla tätäkin taitoa opetetaan. Jos on kyse pienestä lapsesta, käytetään 
samaa tapaa kuin kotona (”jäniksen korvat”/toisesta nauhasta lenkki, joka kierretään toisella 
nauhalla ympäri solmuksi). Tehtäväanalyysin avulla löydetään oikeat vaiheet solmimiseen. 
 
Seuraava tehtävä:  kengällä harjoittelu pöydän ääressä 
 
Käytettäviä vihjeitä:  nauhan päissä on eriväriset helmet tai nauhan puoliskot on värjätty 
erivärisiksi, jolloin niistä näkee selvemmin, kumpi puoli kulloinkin on alla tai päällä. 
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NAPITTAMINEN/NAPINLÄPIHARJOITUS  
 

Välineet:  maito- tai mehutölkistä tehty ”napinläpi”, purkki napeille ja toinen purkki, johon 
käytetyt napit pannaan, sopivan kokoisia nappeja 
 
Tehtävän tarkoitus:  napin pujottamisen harjoittelu kaksikätisesti (toinen käsi työntää napin 
aukosta ja toinen käsi ottaa sen vastaan) 
 
Työn organisointi:  yhden korin tehtävä, jossa kaikki osat on kiinnitetty toisiinsa 

 vasemmalla tölkin pohjasta leikattu purkki nappeja varten 
 keskellä tölkin yläosasta leikattu osa, johon on puhkaistu napin mentävä reikä (riittä-

vän tiukka, jolloin lapsi joutuu käyttämään molempia käsiä) 
 oikealla tölkin pohjasta leikattu purkki, johon on taiteltu avattava kansi – kannessa on 

aukko, johon pujotetut napit laitetaan: tehtävä on lopussa, kun napit vasemmasta pur-
kista ovat lopussa 

 



 73 

NAPITUSKAULURI  
 

Välineet:  kankaasta ommeltu pitkä kauluri, jossa on napinlävet ja napit 
 
Tehtävän tarkoitus:  napittamisen harjoittelu (päivittäiset taidot, hienomotoriikka, silmän ja 
käden yhteistoiminta, kärsivällisyys, pitkäjänteisyys)  
 
Työn organisointi:  huomioitava kätisyys, oikeakätiselle napit vasemmalle ja napinlävet oi-
kealle puolelle 
 
Ensin harjoitellaan nappien avaamista, seuraavaksi kiinni panemista. 
 
Edeltävä tehtävä:  napinläpiharjoitus  
 
Seuraava tehtävä:  löysä, isonappinen paita tai pusero koritehtävänä 
 
Samalla tavalla voidaan valmistaa vetoketju-, neppari-, painonappi-, hakas-, tarranauha- yms. 
kauluri riippuen siitä, millainen kiinnitys oppijan vaatteissa on. 
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NUKEN PUKEMINEN  
 

Välineet:  nukke, nukenvaatteet, kuva puetusta nukesta 
 
Tehtävän tarkoitus:  pukemisen harjoittelu, leikkitaitojen harjoittelu (päivittäiset taidot, va-
paa-ajan taidot, silmän ja käden yhteistoiminta, hienomotoriikka) 
 
Motivointi:  valitaan nukke kiinnostuksen mukaan eli vauva-, poika-, tyttö-, Barbie-nukke, 
avaruushahmo, nalle tms. 
 
Aloitetaan harjoittelu yksilöllisesti, jo olemassa olevat taidot huomioiden. Yleensä riisumisen 
opettelu on helpompaa, ja se opetetaan ennen pukemista. Jos taitoja ei vielä ole riittävästi, 
otetaan koritehtävään useampi nukke, joilla on esim. yksi, helposti riisuttava vaatekappale 
yllään. 
 
Vapaa-ajan taitona nuken pukeminen ja riisuminen toimii leikki-ikäisellä lapsella.  
 
Sekä pukeutumis- että leikkitaitona riisumista ja pukemista harjoitellaan riittävän pitkään ko-
ritehtävinä, että ne automatisoituvat ja etenkin aistipulmainen lapsi suoriutuu niistä kaikissa 
tilanteissa ympäröivistä ärsykkeistä riippumatta. 
 
Tehtävää voidaan helpottaa käyttämällä mallikuvan asemasta malliesinettä eli samanlaista 
puettua/riisuttua nukkea. Nuken koolla on myös merkitystä (hienomotorinen tehtävä). 
 
Tehtävän organisointi:  yhden korin tehtävä rakennetaan kenkälaatikon kanteen tai matala-
reunaiseen laatikkoon/rasiaan, jossa on lokerot seuraavasti: 
 

 
vasemmalla nukke  

ilman vaatteita 

 

lapsi ottaa nuken 

 

 

 

keskellä nuken 

vaatteet 

 

lapsi pukee nuken 

 

 

 

oikealla valokuva  

puetusta nukesta 

 

lapsi panee puetun nu-

ken valokuvan päälle, 

tehtävä on lopussa
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PÖYDÄN KATTAMINEN  
 

Välineet:  pienoisesine, kattamisalusta 
 
Tehtävän tarkoitus:  pöydän kattamisen harjoittelu, kotileikin harjoittelu (päivittäiset taidot, 
vapaa-ajan taidot, silmän ja käden yhteistyö)  
 
Työn organisointi:  kattamisalusta voidaan piirtää sopivan kokoisen laatikon kanteen, jonka 
keskelle tai vasempaan reunaan kiinnitetään purkki astioille (yhden korin tehtävä) 
 
Käytettäviä vihjeitä:  astioiden ja ruokailuvälineiden paikat piirretään ja väritetään oikean 
värisiksi 
 
Tehtävää helpotetaan kattamalla esim. lasit, haarukat ja veitset valmiiksi tarranauhalla tai sini-
tarralla kiinnittäen, ja näin tehtäväksi jää vain lautasten kattaminen. Voidaan käyttää myös 
valmista mallia tai mallikuvaa. 
 
Tehtävä vaikeutuu, kun jätetään astia kerrallaan niiden paikat piirtämättä – kannattaa käyttää 
kuitenkin esim. sinitarraa, että astiat pysyvät paikoillaan (tekijä ei hermostu ja tehtävä on 
helppo myöhemmin tarkastaa). 
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MUOVAILU/MUOTEILLA LEIPOMINEN  
 

Välineet:  erivärisiä muovailuvahoja, muotteja, kaulin, mallikuvat 
 
Tehtävän tarkoitus:  muovailun harjoittelu, muottien käytön harjoittelu, tuntoaistin harjoit-
taminen (päivittäiset taidot/leipominen, vapaa-ajan taidot/leikki ja askartelu, kognitiivinen, ei-
sanallinen toiminta, silmän ja käden yhteistoiminta) 
 
Käytettäviä vihjeitä:  muovailuvaha, mallikuva ja mahdollisesti myös muotti ovat samanvä-
riset 
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SANAN YHDISTÄMINEN KUVAAN/PÄIVÄJÄRJESTYS  
 
Välineet:  päiväjärjestykseksi sopivia kuvia ja niitä kuvaavat sanat lapuilla (kiinnitystarrat) 
 
Tehtävän tarkoitus:  sanalapun yhdistäminen siihen sopivaan kuvaan, tutustuminen päiväjär-
jestyskuviin, lukemisen harjoittelu (akateemiset taidot/äidinkieli) 
 

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN KOKOAMINEN  
 
Välineet:  kuvat päivän toiminnoista ja tarranauha, johon kuvat kiinnitetään 
 
Tehtävän tarkoitus:  harjoitella päiväjärjestyksen rakentamista, opettaa tekemään valintoja, 
kehittää muistia (kognitiiviset, ei-sanalliset ja päivittäiset taidot) 
 
Tehtävän eteneminen: 

1. aluksi annetaan valmis malli päiväjärjestyksestä: yhdistäminen 
2. seuraavaksi mallipäiväjärjestykseen merkitään vain ns. pakolliset, joka päivä tapahtu-

vat toiminnot ja lapsi saa itse valita ja asettaa loput (motivaatio, valintojen tekeminen) 
3. lukutaidon kehittyessä kuvat (joissa alusta pitäen myös sanat) vaihdetaan yksi kerral-

laan sanoiksi 
 
Esineillä kommunikoiva/esinetasolla toimiva lapsi aloittaa esinepäiväjärjestyksellä. 
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HUONEEN SISUSTAMINEN  
 

Välineet:  tarrapohja, jossa on jokaiselle huoneelle omat ruudut ja niihin sopivat kirjoitetut 
kortit huonekaluista yms. välineistä (tarrat) 
 
Tehtävän tarkoitus:  sanalappujen ryhmittely huonekohtaisesti (kognitiivinen, ei-sanallinen 
toiminta, äidinkieli/lukeminen, päivittäiset taidot) 
 
Tehtävän helpottaminen/vaikeuttaminen:  

 sanalappujen sijasta kuvat, jolloin ei tarvitse osata lukea 
 pohjapiirros 
 käytetään eri värejä erottamaan sitä, mitkä asiat kuuluvat mihinkin huoneeseen 

 
Seuraava tehtävä:  tilan (huone) ja siellä tehtävän toiminnan tai toimintasarjan yhdistäminen, 
esim. vessa ja pissata 
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KIRJAN KATSELU  
 

Välineet:  kuvakirja, jonka sivuista otettu kopiot (värilliset tai mustavalkoiset), tai kuvien 
värit värilappuina 
 
Tehtävän tarkoitus:  

 kirjan katselun oppiminen yhdistelytehtävän avulla 
 samanlaisten kuvien yhdistäminen toisiinsa, joko 1) värillisen kuvan yhdistäminen vä-

rilliseen kuvaan tai 2) mustavalkoisen kuvan yhdistäminen värilliseen kuvaan 
 värien erottelu ja värilapun yhdistäminen samanväriseen kuvaan 

 
Edeltäviä tehtäviä:  värien ja kuvien yhdistämis- ja lajittelutehtävät 
 
Seuraavia tehtäviä:  sana- ja lauselappujen yhdistäminen kirjan tekstiin 
 
Monet autistiset henkilöt hakevat näköaistiärsykkeitä selaamalla toistuvasti lehtiä ja kirjoja, 
mikä tämän tehtävän avulla muutetaan hyödylliseksi toiminnaksi. 
 
Työn organisointi:  kuvien kiinnittämiseen käytetään tarroja, jolloin tehtävä on myös helppo 
jälkikäteen tarkistaa 
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KIRJAINTEN YHDISTÄMINEN  
 

Välineet:  alusta ja tarralla kiinnitettäviä kirjainkortteja tai muovikirjaimia, kaksi kutakin 
 
Tehtävän tarkoitus:  samanlaisuuden ymmärtäminen, parien löytäminen ja yhdistäminen 
(kognitiivinen, ei-sanallinen toiminta, silmän ja käden yhteistoiminta) 
 
Tehtävän helpottaminen tai motivointi:  

 heikkonäköiselle kirjaimet valmistetaan esim. hiekkapaperista 
 tuntoaistin mukaan ottaminen saattaa olla myös innostavaa 

 
Seuraavia tehtäviä:  

 kirjainkorttien lajittelu 
 pien- ja suuraakkosten yhdistäminen yhteen (akateemiset taidot/äidinkieli) 
 kirjaimista siirrytään kaksikirjaimisiin sanoihin, omaan nimeen jne. 

 
Käytettäviä vihjeitä:  kullakin kirjaimella tai kirjainkortilla on oma värinsä 
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KIRJAIMISTA SANOIKSI  
 

Välineet:  ruudutettu pohjataulu ja tarvittavat kirjaimet sekä kuva haettavasta sanasta (tai esi-
ne) – tässä tapauksessa voisi olla omakuva 
 
Tehtävän tarkoitus:  oman nimen hahmottaminen valmiilla kirjaimilla (akateemiset tai-
dot/äidinkieli) 
 
Motivointi:  oma nimi motivoi (jos tunnistaa sen), samoin kaikki tärkeät asiat ja henkilöt (äiti, 
jäätelö, Muumit jne.), joten niistä kannattaa aloittaa 
 
Käytettäviä vihjeitä: 

 kirjainten ääriviivat pohjataulussa 
 mallisana erillisellä kortilla 
 pohjaruudussa on sama väri kuin kirjainkortissa, kullakin kirjaimella omansa 

 
Huomioitavaa: lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen tapoja on käytössä monenlaisia, ja ne 
on huomioitava koritehtäviä suunniteltaessa – vasta silloin koritehtävät tukevat ja vahvistavat 
oppimista; päinvastaisessa tapauksessa ne sekoittavat ja vaikeuttavat sitä 
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TAVUISTA SANOIKSI  
 

Välineet:  kirjoituspohja, jossa kuva sanasta ja tavukortit 
 
Tehtävän tarkoitus:  sanojen kokoaminen kirjaimia suuremmista yksiköistä, tavuista (aka-
teemiset taidot/äidinkieli) 
 
Käytettäviä vihjeitä:  

 kuvakortissa on pienellä kirjoitettuna haettava sana 
 käytetään tavukorteissa eri värejä ilmaisemaan 1., 2., 3. jne. tavua 
 tavukortti on samanvärinen kuin kirjoituspohjassa oleva ruutu 
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SANAN JA KUVAN YHDISTÄMINEN  
 

Välineet:  tarra-alusta, kuvakortteja ja niitä vastaavat sanakortit 
 
Tehtävän tarkoitus:  sanan yhdistäminen kuvaan tai kuvan yhdistäminen sanaan, lukemi-
nen/sanojen tunnistaminen (akateemiset taidot/äidinkieli, kognitiiviset, ei-sanalliset taidot) 
 
Käytettäviä vihjeitä: 

 samanväriset kuva- ja sanakortit  
 kuvakortissa on pienellä vihjesana tai sanakortissa on pieni vihjekuva 
 erilliset kuvasanakortit tai listat niistä 
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SANOJEN LAJITTELU ALKUKIRJAIMEN MUKAAN  
 

Välineet:  pulloja tai purkkeja, joihin merkitty käytettävät alkukirjaimet (suur- tai pienaakko-
set), sekä sopivan kokoisia sanalappuja 
 
Tehtävän tarkoitus:  alkukirjaimen hahmottaminen ja sen mukaan sanalappujen lajittelu oi-
keisiin pulloihin tai purkkeihin (akateemiset taidot/äidinkieli, silmän ja käden yhteistoiminta, 
hienomotoriikka) 
 
Käytettäviä vihjeitä: 

 alkukirjain ja sana kirjoitetaan samalla värillä 
 alkukirjain ja sitä vastaava sanalappu ovat samanvärisiä 
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KUVAN JA SITÄ VASTAAVAN LAUSEEN YHDISTÄMINEN  
 

Välineet:  erilaisia kuvia ja niitä vastaavia lausekortteja, alusta 
 
Tehtävän tarkoitus:  kuvan yhdistäminen lauseeseen tai lauseen yhdistäminen kuvaan, lu-
keminen (akateemiset taidot/äidinkieli, silmän ja käden yhteistoiminta) 
 
Käytettäviä vihjeitä: 

 kuvan ja lausekortin pohjaväri on sama 
 kuvakortissa on pieni teksti/lausekortissa on pieni kuva 
 kuvassa ja lausekortissa on sama numero tai pieni merkki 
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KYNÄNKÄYTÖN HARJOITTELU  
 
Välineet:  pahvista leikkaamalla tehtyjä sabloneja, kynä ja aluspaperi, jonka voi vaihtaa 
 
Tehtävän tarkoitus:  harjoittaa oikeaa otetta kynästä ja sillä jäljen tuottamista (hienomoto-
riikka, silmän ja käden yhteistoiminta) 
 
Tehtävän helpottaminen/vaikeuttaminen: 

 sablonin reunat ovat riittävän korkeat (pahvin sijasta voi käyttää esim. vaneria) ja väli 
kynän terän levyinen 

 sopivan paksuinen kynä tai liitu 
 aloitetaan suorasta viivasta tai ympyrästä (yksilöllisesti) 

 
Tehtävän organisointi:  kiinnitetään tarjottimeen tai kenkälaatikon kanteen tarralla kynä va-
semmalle ja kirjoitusalusta oikealle (yhden korin tehtävä)  
 
Edeltäviä tehtäviä: 

 erilaiset väritystehtävät (väritetään rajojen sisällä) 
 vapaa riipustelu 

 
Seuraavia tehtäviä:  kirjainten, numeroiden ja erilaisten kuvioiden ja kuvien piirtäminen 
sablonin avulla, myös oman nimen harjoittelu 
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NUMEROIDEN LAJITTELU  
 
Välineet:  lappuja, joissa numeroita, sekä purkkeja, joihin ne lajitellaan 
 
Tehtävän tarkoitus:  numeroiden erottaminen toisistaan ja lajittelu omiin purkkeihinsa (aka-
teemiset taidot/matematiikka, hienomotoriikka, silmän ja käden yhteistoiminta) 
 
Edeltäviä tehtäviä:  yksinkertaiset lajittelutehtävät 
 
Motivointi:  

 käytetään erilaisia purkkeja, pulloja ja rasioita, jolloin tehtävästä saadaan myös hie-
nomotorisesti vaativampi  

 käytetään erikokoisia, erimuotoisia ja erivärisiä lappuja/kortteja (numeroiden värillä 
saattaa myös olla merkitystä) 

 käytetään numeroiden sijasta lukusanoja (yksi, kaksi, kolme…), jolloin saadaan haas-
tetta lukutaitoiselle oppijalle 

 
Työn organisointi:  voidaan käyttää yksittäisiä purkkeja tai rasioita tai lajittelulaatikkoa (yh-
den korin tehtävä); avattavat kannet, joissa on vain pieni aukko, ilmaisevat selkeästi tehtävän 
keston ja helpottavat tarkastamista jälkeenpäin, ts. numerolaput ovat vasemmalla rasiassaan, 
josta ne yksi kerrallaan pannaan omaan purkkiinsa (ei edestakaisin, kun aukko on riittävän 
pieni); tehtävä on lopussa, kun numeropurkki vasemmalla on tyhjä 
 
Tehtävä aloitetaan sopivalla määrällä numeroita yksilöllisesti taitojen mukaan. Niiden ei tar-
vitse olla numerojärjestyksessä, sillä tässä vaiheessa ei numeron ilmaisemalla lukumäärällä 
ole vielä merkitystä. Myöhemmin voidaan lajitella kymmeniä, satoja, tuhansia. 
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LUKUMÄÄRÄN YHDISTÄMINEN NUMEROON I  
 

Välineet:  kahtia leikattuja kortteja, joiden toisessa puoliskossa on numero ja toisessa nume-
roa vastaava määrä ympyröitä 
 
Tehtävän tarkoitus:  numeron ja sitä vastaavan lukumäärän yhdistäminen (akateemiset tai-
dot/matematiikka, silmän ja käden yhteistoiminta) 
 
Käytettäviä vihjeitä: 

 numero ja lukumäärää vastaavat ympyrät ovat samanvärisiä 
 kullakin numerolla on erivärinen kortti (1 = punainen, 2 = sininen, 3 = keltainen, mo-

lemmat puoliskot samanvärisiä) 
 tässä käytetty vihje on erilaiset leikkauspinnat (palapelin palat) – jos kortit leikataan 

”suoraan”, tehtävä vaikeutuu 
 
Motivointi:  ympyrät voidaan valmistaa hiekkapaperista, karvasta tai sametista, jolloin se on 
mielekäs heikkonäköiselle tai lapselle, jolla on hypotuntoaisti (hypo = aivoihin tulee liian 
vähän ärsykkeitä ja vireystila laskee) 
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LUKUMÄÄRÄN YHDISTÄMINEN NUMEROON II  
 

Välineet:  kutakin tehtävässä olevaa numeroa vastaava alusta sekä numeroa vastaava määrä 
kuvakortteja (kiinnitetään tarroilla) 
 
Tehtävän tarkoitus:  numeroa vastaavan lukumäärän yhdistäminen numeroon (akateemiset 
taidot/matematiikka, silmän ja käden yhteistoiminta, pitkäjänteisyys) 
 
Käytettäviä vihjeitä:  

 kaikissa kutakin numeroa vastaavissa korteissa on sama kuva  
 numeroalusta ja siihen kuuluvat kuvakortit ovat samanvärisiä 
 numeroalustaan on piirretty oikea lukumäärä ruutuja (kuten oheisessa kuvassa) tai 

muulla tavalla merkitty paikat 
 



 91 

LUKUMÄÄRÄN YHDISTÄMINEN NUMEROON III  
 

Välineet:  numerokortit ja riittävä määrä pyykkipoikia 
 
Tehtävän tarkoitus:  kortin numeroa vastaavan määrän pyykkipoikia kiinnittäminen korttiin 
(akateemiset taidot/matematiikka, hienomotoriikka, silmän ja käden yhteistoiminta) 
 
Käytettäviä vihjeitä:  

 kukin numerokortti tai numero ja siihen kuuluvat pyykkipojat ovat samanvärisiä 
 kortin reunaan on merkitty paikat oikealle määrälle pyykkipoikia pyykkipoikien väril-

lä tai numeron värillä 
 kukin numerokortti kiinnitetään rasiaan, jossa oikea määrä pyykkipoikia 
 kussakin pyykkipojassa numero 

 
Motivointi:  numeroiden lisäksi tai sijaan voidaan käyttää mielenkiintoisia kuvia/kuvioita 
 
Seuraava tehtävä:  pienet pyykkipojat (hienomotorisesti vaativampi) 
 



 92 

LUKUMÄÄRÄN YHDISTÄMINEN NUMEROON IV  
 

Välineet:  numerolauta ja siihen kiinnitettävät numerolaatat ja objektilaatat, kiinnitys tarroilla 
(a: samassa laatassa koko lukumäärä/b: erillisiä yksikkölaattoja riittävä määrä) 
 
Tehtävän tarkoitus:  lukumäärän yhdistäminen vastaavaan numeroon (akateemiset tai-
dot/matematiikka, silmän ja käden yhteistoiminta) 
 
Käytettäviä vihjeitä:  numero tai numerolaatta ja objektilaatta ovat samanväriset 
 

 

 
 



YHTEENLASKU 
 

Välineet:  laskualusta ja numerokortteja (summa) sekä objektikortit (yhteenlaskettavat kuvi-
na/kuvioina) 
 
Tehtävän tarkoitus:  yhteenlaskun harjoitteleminen (akateemiset taidot/matematiikka) 
 
Motivointi:  kuvat valitaan mielenkiinnon kohteiden ja harrastusten mukaan 
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JATKUVA YHTEENLASKU  
 

Välineet:  kirjan muotoon taitettu kartonki, jonka kansiosaan on leikattu numerollisia luukkuja, ja 
näiden alla on numeroihin sopivat yhteenlaskut 
 
Tehtävän kulku  (kuvassa on kaksi samanlaista tehtävää):  

1. aloita kohdasta, jossa lukee ”aloita tästä”  
2. avaa luukku ja suorita yhteenlasku (luukku on irrotettu ja asetettu viereen kuvausta varten) 
3. etsi kannesta luku, jonka sait summaksi 
4. avaa tämä luukku ja suorita siinä oleva yhteenlasku 
5. jatka, kunnes löydät luukusta sanan ”hienoa” – käytetään niitä sanoja/kuvia/merkkejä, jotka 

palkitsevat 
6. tehtävä on lopussa 

 
Tehtävän tarkoitus:  yhteenlaskujen harjoittelu (kognitiivinen, ei-sanallinen, akateemiset tai-
dot/matematiikka) 
 
Tehtävän edistyminen:  alussa pienillä luvuilla (<10) muutama tehtävä, myöhemmin luvut kasva-
vat ja joukkoon voidaan lisätä myös vähennys-laskuja 
 



 95 

MITTAAMINEN  I  
 

Välineet:  lokerikko ja erivärisiä ja erimittaisia paperisuikaleita, joista on kiinnitetty mallimittaiset 
suikaleet lokerikon lokeroiden pohjiin 
 
Tehtävän tarkoitus:  
1. tehtävä:  yhdistää irralliset suikaleet lokerikossa oleviin ja lajitella ne oikeisiin  
  lokeroihin 
2. tehtävä:  mitata viivoittimella paperisuikaleet ja lajitella ne oikeisiin lokeroihin  

 (akateemiset taidot/matematiikka, silmän ja käden yhteistoiminta) 
 
Käytettäviä vihjeitä:  

 samanmittaiset suikaleet samanvärisiä 
 viivoittimella mitattavissa suikaleissa senttimetrit merkittyinä 

 
Vihjeistä luovutaan, kun tehtävä onnistuu. 
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MITTAAMINEN II  
 

Välineet:  vihko, johon piirretty eri mittoja ja paikka tulokselle, viivoitin, kynä ja kumi 
 
Tehtävän tarkoitus:  pituuksien (cm, mm) mittaaminen ja mittojen suhteiden ymmärtäminen ja 
harjoitteleminen (akateemiset taidot/matematiikka, silmän ja käden yhteistoiminta), keskittyminen 
 
Tehtävän eteneminen:  alkuun valitaan muutama mitattava kokonaisina senttimetreinä tai milli-
metreinä; myöhemmin ne yhdistetään, kun on opittu mittayksiköiden suhde (desimaalit) 
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KELLONAIKA  
 

Välineet:  leikki- tai opetuskello, jossa on liikkuvat viisarit, tehtäväpaperi, johon on merkitty a) 
kellotaulut, joissa viisarit osoittavat aikaa tai b) tyhjät kellotaulut, kynä ja kumi 
 
Tehtävän tarkoitus:  a) merkitä numeroin kellonajat tai b) piirtää leikkikelloa apuna käyttäen vii-
sarit oikeaan aikaan, kelloon tutustuminen (akateemiset taidot/matematiikka, silmän ja käden yh-
teistoiminta, hienomotoriikka)  
 
Edeltäviä tehtäviä: 

1. kellonaikakorttien lajittelu: kortteihin on piirretty eri kellonaikoja, jotka lajitellaan samaa ai-
kaa osoittavien korttien kanssa samoihin lokeroihin (matsataan samanlaisen päälle) – tässä 
tehtävässä ei tarvitse ymmärtää kellonaikaa, vain samanlaisuus! 

2. isot ja pienet viisarit (tunnit ja minuutit): valmiiksi leikattujen viisareitten liimaaminen tyh-
jiin kellotauluihin leikkikelloa apuna käyttäen 

 
Lisämateriaalia:  Pirinen, P. ,  Nieminen, A. & Leskinen, J. 2011. AIKA, Tulostettavia tehtäviä. 
Jyväskylä: Haukkarannan ohjauspalvelut. 
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MAKSAMINEN/HINTA JA SITÄ VASTAAVAT KOLIKOT  
 

Välineet:  kannellinen rasia (tässä tyhjä sikarilaatikko), jonka kanteen ulko- ja sisäpuolelle on mer-
kitty hinta sekä sisäpohjaan kopioitu hintaa vastaavat kolikot, kolikoita esim. rahapussissa 
 
Tehtävän tarkoitus:  eri rahamäärien harjoitteleminen ostamista varten (akateemiset tai-
dot/matematiikka, päivittäiset taidot, hienomotoriikka) 
 
Edeltäviä tehtäviä:  

 eri rahayksiköiden tai niiden kuvien yhdistäminen ja lajittelu 
 kolikoiden/seteleiden ja niitä vastaavien rahamäärien yhdistäminen  
 rahoilla yhteen laskemisen ja vähentämisen harjoittelu  

 
Motivointi:  mitä kyseisellä rahamäärällä saa (kuvana kannessa)/todelliseen elämään yleistäminen 
 
Vihjeet:  kopioidut tai piirretyt kolikoiden kuvat jätetään pois, kun rahamäärät ovat hallinnassa  
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PAPERI-/VANERINUKEN PUKEMINEN  
 

Välineet:  vanerista tai pahvista tehty tyttö- tai poikapalapeli tai paperinukke 
 
Tehtävän tarkoitus:  nuken pukeminen (päivittäinen/vapaa-ajan toiminta, silmän ja käden yhteis-
toiminta, oman kehon hahmottaminen) 
 
Tehtävän helpottaminen/vaikeuttaminen:  

 aluksi harjoitellaan riisumista = palapelin purkamista 
 kiinnitetään palat tarralla alustaan ja irrotetaan aluksi yksi tai vain muutama pala koottavaksi 
 pohjaan piirretään esim. puettavien päällysvaatteiden väriset alusvaatteet (väri toimii vihjee-

nä) 
 palapeli voidaan koota myös kirjallisen ohjeen mukaan (äidinkieli/lukeminen, toiminnan oh-

jaus) 
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AMMATIT  
 

Välineet:  tarrapohjat ja kuvia ammatinharjoittajista ja heidän työhönsä liittyvistä asioista 
(välineistä, vaatteista, työtiloista yms.) 
 
Tehtävän tarkoitus:  kuvassa olevan henkilön ja hänen ammattiinsa liittyvän asian yhdistä-
minen (kognitiivinen, ei-sanallinen toiminta) 
 
Käytettäviä vihjeitä:  

 henkilön ja häntä vastaavan asian kuvat ovat samanväriset 
 numero- tai alkukirjainvihje 
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LIITE 1  Sosiaaliset tarinat 

 
Miten käyttäydytään hampurilaisbaarissa? 
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LIITE 2  Leikin strukturoiminen  

 
Piiloleikki            Seuraa johtajaa -leikki 
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LIITE 3  Tilojen selkeys/tilojen strukturoiminen  

 

 


