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Aluksi

Tavallisesti ihminen oppii jo varhain suuntautumaan tulevaan ja ennakoimaan pienistä vihjeistä seuraa-
van tapahtuman. Näin ihminen osaa valmistautua uusiin tilanteisiin. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön 
on usein vaikea kestää yllätyksiä, muutoksia ja tilanteita, joissa on paljon uutta ja jännittävää. Hän tarvit-
see ennakointia ja tukea siihen.  Ennakoimalla on mahdollista valmistautua oikealla tavalla muutoksiin. 
(Kerola 2009, 118-119.) 

HAASTE-prosessi muodostuu seuraavista osa-alueista:

HAASTE –prosessin tavoitteena on haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen.  
Ennakointi voi tässä toimia yhtenä onnistumisen mahdollistajana. 

Tämän oppaan tavoitteena on auttaa huomaamaan ennakoinnin tarve erityistä tukea tarvitsevien henki-
löiden kohtaamisessa. Tärkeää on huomioida oma asenne, muutosten esille tuominen ja tarvittaessa en-
nakoinnin apuvälineiden käyttäminen. Ennakoinnilla pystytään vaikuttamaan haastavien tilanteiden en-
naltaehkäisyyn ja vähentämiseen.

H Haastavan käyttäytymisen määrittely

E Ennaltaehkäisy

T Toiminta

S Syiden etsintä

A Analyysi

A Asian rajaus

Turvalli	4.suuden tunnetta luo tuttuus ja pysyvyys, tätä ei	4. tuli	4.si	4. ri	4.kkoa. 
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?

?

Ennakointi

Ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuuteen suuntautumista. Se on tulevaisuuteen luotaamista, tulossa ole-
van suunnittelua, tapahtumien jäsentämistä ja selkeyttämistä. Ennakointi on väline tai asenne, joka erityis-
tä tukea tarvitsevan henkilön kanssa työskennellessä helpottaa molempien kommunikointia ja ymmärrystä 
toisen tavasta ajatella sekä toimia.

 y Kui	4.nka i	4.tse toi	4.mi	4.si	4.t, jos et ti	4.etäi	4.si	4. mi	4.tä seuraavaksi	4. tapahtuu? Mi	4.tä si	4.nulta odote-
taan? Mi	4.ksi	4. si	4.nun tulee tehdä jotai	4.n asi	4.aa? Mi	4.nne menemme ja tulemmeko takai	4.-
si	4.n? Kui	4.nka kauan tekemi	4.nen kestää? Kenen kanssa lähden? Ymmärränkö asi	4.an ja 
sen, mi	4.tä mi	4.nulle puhutaan?

 y Mi	4.tä väli	4.nei	4.tä tarvi	4.tsen, jos en ymmärrä, mi	4.tä mi	4.nulta odotetaan? 

 y Onko huomi	4.oi	4.tu asi	4.oi	4.ta, joi	4.ta eri	4.tyi	4.stä tukea tarvi	4.tseva henki	4.lö ei	4. kykene ennakoi	4.-
maan ja ymmärtämään? Johtavatko nämä henki	4.lön haastavaan käyttäytymi	4.seen? 

 y Onko mi	4.eti	4.tty ennakkoon kei	4.noja, joi	4.lla henki	4.lö selvi	4.ää yllättävi	4.ssä ti	4.lantei	4.ssa?

Mikäli et itse pystyisi saamaan vastausta yllä oleviin kysymyksiin, miltä sinusta tuntuisi? 

Haastavasti käyttäytyvän henkilön kohtaamisessa ennakoinnilla on suuri merkitys, jotta hän ymmärtää syy-
seuraussuhteet ja pystyy vaikuttamaan oman elämänsä tapahtumiin. Ennakoinnilla voidaan auttaa erityis-
tä tukea tarvitsevaa henkilöä hallitsemaan omaa käyttäytymistään ja hän saa mahdollisuuden suhteuttaa 
omaa toimintaansa tilanteeseen sopivaksi. 

Kun kaaos iskee päälle, minusta tuntuu pahalta! 

Aikataulujen muutokset ärsyttävät. 
Jos töihin meno aika muuttuu. Sitten 
kiukuttaa.

Jos kotipäivä peruutetaan, ahdistaa ja 
tulee huono mieli.

Jos töissä ollaan tavallista pidem-
pään, tulee rasittavaa ja väsynyt olo.

MILTÄ TUNTUU MUUTOS?
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Ennakoinnin merkitys

 y Erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä 
on erilainen tapa havainnoida ympä-
ristöään, tulevaisuuttaan, toimintojaan 
ja syy/seuraussuhteita. 

 y Ennakoinnilla poistetaan kaaosta. 

 y Ennakointi auttaa henkilöä arjen 
toiminnoissa sekä mahdollistaa omien 
mielipiteiden ja tahdon esille tuomi-
sen. 

 y Ennakoinnin avulla henkilön on hel-
pompi varautua muutoksiin.

 y Ennakoinnin avulla toiminnan ja teke-
misen merkitys selkeytyy; tavoitteet ja 
seuraukset on helpommin ymmärret-
tävissä.

 y Ennakoinnin avulla henkilö kykenee 
itse suunnittelemaan elämäänsä.

 y Ennakoinnin avulla henkilö kykenee 
muodostamaan mielipiteitä elämäänsä 
kuuluvista asioista ja tapahtumista ja 
vaikuttamaan valinnoilla niihin.

Henkilöllä voi olla vaikeuksia hahmottaa tulevia tapahtumia ja niiden vaikutusta, mikä voi aiheuttaa tur-
vattomuutta ja heikentää henkilön osallisuutta.

Ennakointi on tärkeää 
arjen rutiinien 

toimimisessa: sillä 
luodaan turvallisuutta, 

tuetaan syy-
seuraussuhteita ja 

autetaan tunnesäätelyn 
oppimista. Näin 

rauhoitetaan henkilön 
käyttäytymistä ja 
sisäistä olotilaa.
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 Ennakoinnin keinot 

Ennakoinnin tarkoituksena on tapahtumien kulun jäsentäminen. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi päi-
väjärjestystä, kuvitettuja toimintaohjeita, piirtämistä ja sosiaalisia kuvatarinoita. Näiden keinojen avulla 
selkeytetään erityistä tukea tarvitsevan henkilön omaa ymmärtämistä ja syy-seuraussuhteita. Henkilön 
pystyessä ennakoimaan tulevaa, mahdollistuu myös hänen mielipiteiden ja tahdon esille tuominen sekä 
kielteisten ja positiivisten mielipiteiden ilmaiseminen.

 Muutos

Meistä jokaisen on joskus vaikea suunnitella ja toteuttaa omaa toimintaa. Eri-
tyistä tukea tarvitsevalle henkilölle se on haastavaa tavallista useammin, sillä 
muutosten hyväksyminen ja ymmärtäminen on vaikeaa. Henkilö tarvitsee ai-
kaa miettiä ja suhtautua tuleviin tapahtumiin. Mikäli muutokset tapahtuvat liian 
yllättäen, henkilö ei välttämättä kykene varautumaan tulevaan ja seurauksena 
voi olla kieltäytyminen tai vastustaminen, vaikka kysymyksessä olisi mielekäskin 
tekeminen. Liian tiukkojen vaatimusten esittäminen voi aiheuttaa juuttumista tai 
haastavaa käyttäytymistä. Henkilön tavalliseen struktuuriin tulevat muutokset on hy-
vissä ajoin suunniteltava ja esitettävä henkilölle. 

Ennakoimalla mielekästä toimintaa, henkilö saa mahdollisuuden muuttaa omaa rutiininomaista toimintaa 
ja suhtautua muutokseen. Näin hän saa myös positiivisen kokemuksen kivasta tekemisestä/tapahtumasta.

Kuvallisen päiväohjelman muuttuessa, voidaan käyttää muutosta osoittavaa korttia, siinä 
kohden missä muutos päiväohjelmassa tapahtuu.  Esimerkiksi, jos päiväohjelman ratsastus 
muuttuu uinniksi, käytetään muutoskorttia kertomaan toiminnon muuttumisesta. 

Muutosten ja uusi	4.en sosi	4.aali	4.sten 
ti	4.lantei	4.den ennakoi	4.nti	4. 

auttaa si	4.etämään poi	4.kkeukset.(Huotari	4. & Tamski	4. 2011)
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 Strukturointi

Struktuurilla tarkoitetaan asioiden pilkkomista ja jäsentämistä pienempiin helposti hahmotettaviin osiin 
esimerkiksi kuvien avulla. Strukturointi tarkoittaa paikan, ajan, henkilöiden ja tehtävien säännönmukaista 
järjestämistä (Huotari & Tamski 2011).

Struktuurien avulla pyritään selventämään mitä tehdään, paikkaa missä 
tehdään, milloin tehdään, kuka tekee ja kenen kanssa.

Henkilölle selkeytyy mitä tapahtuu nyt, seuraavaksi ja sen jälkeen.

Esimerkiksi ensin pestään kädet, sitten syödään ja sen jälkeen leikitään. Asioita pyritään järjestämään struk-
tuurien avulla niin, että henkilö pystyy toimimaan paremmin. Struktuuri antaa turvalliset ja selkeät puitteet 
toiminnalle ja mahdollistaa keskittymisen olennaiseen, oppimiseen ja itsenäiseen toimintaan. 

Käsien pesu

Ensin

Ruokailu

Sitten

Leikkiminen

Sen jälkeen
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Sosiaalinen tarina

Sosiaaliset tarinat on hyvä väline syy-seuraussuhteiden opettamiseen ja oppimiseen. Tarinoiden avulla 
voidaan auttaa ymmärtämään miten erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa toimitaan ja kommunikoidaan ti-
lanteeseen sopivalla tavalla.

Sosiaalisia tarinoita voi käyttää esimerkiksi:

Ympäristö
Tuttu ja turvallinen ympäristö mahdollistaa henkilön itsenäisen toimimisen. Kotona henkilö oppii tietä-
mään missä syödään, katsotaan televisiota tai peseydytään. Tutut toiminnot ovat lähellä ja tutuissa paikois-
sa. Siirryttäessä uuteen paikkaan erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä saattaa olla vaikeuksia sopeutua 
uusiin tiloihin. Hänelle on annettava aikaa rauhassa totutella ja tutustua uuteen ympäristöön. Ympäristön 
antamat vihjeet, esimerkiksi kahvinkeittimen porina tai ruoan tuoksu auttavat ennakoimaan tapahtumia ja 
helpottavat näin sopeutumisessa tulevaan. 

Jokainen meistä haluaa elää ympäristössä, jossa viihtyy. Myös erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ym-
päristön tulee olla henkilölle mieleinen. Jotkut pitävät selkeästä ja yksinkertaisesta ympäristöstä, toiset 
taas haluavat enemmän tavaraa ja muuta ympärilleen. Ympäristön tulee olla henkilön tarpeet huomioiva. 
Ihmisellä tulee olla tila, jossa hän voi viettää aikaa itsenäisesti sekä tila, jossa voi toimia yhdessä toisten 
kanssa. Ympäristön rakenteessa tulee huomioida turvallisuus ja henkilön yksilöllisyys.

Ympäristöön kuuluu myös ympärillä olevat ihmiset ja heidän antamansa vihjeet erityistä tukea tarvitsevalle 
henkilölle. Haastava käyttäytyminen voi johtua siitä, etteivät ympärillä olevat henkilöt ennakoi ja anna vih-
jeitä tulevasta toiminnasta. Vihjeitä aikomuksistaan voi antaa esinekommunikaation tai kehonkielen avulla, 
jos henkilön on vaikea ymmärtää puhuttua kieltä tai kuvia. Erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle voidaan 

tuoda esine tai asia merkiksi tulevasta tapahtumasta tai toiminnasta. Esimerkiksi 
yöpukua näytetään illalla ennen kuin lähdetään iltapesuille. Näin henkilö tie-

tää, että hän on menossa nukkumaan. 

Erityistä tukea tarvitseva henkilö, jolla on vaikeuksia hahmottaa tilaa ja 
siihen liittyviä toimintoja, tarvitsee ympäristön, joka on selkeä ja helpos-
ti hahmotettavissa. Ympäristön tulee tukea henkilön mahdollisuutta it-
senäisempään toimintaan. Struktuurien avulla voidaan auttaa henkilöä 
hahmottamaan tilan tarkoitus ja siihen liittyvät toiminnot. Tilan hahmot-

taminen on usein opittu käytännön toiminnan kautta ja toimintojen hah-
mottamista voidaan tukea struktuurien ja yksittäisten kuvien avulla. 

Kun ympäri	4.stö toi	4.mi	4.i	4. 
johdonmukai	4.sesti	4. ja 
asi	4.at ennakoi	4.daan, 

henki	4.lö voi	4. luottaa 
ympäri	4.stöönsä.

 y ennakoitaessa tapahtumia ja toiminto-
ja: mitä tapahtuu, missä, kenen kanssa, 
miten tulee käyttäytyä jne.

 y apuna rutiinien oppimisessa 

 y opeteltaessa kuinka toimitaan sosiaali-
sissa tilanteissa 

 y opeteltaessa pyytämään 

 y opeteltaessa kuinka reagoida kiukkua 
herättävissä tilanteissa
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Pohdittavaa

Ennakointi koostuu asenteesta, käyttäytymisestä, ympäristöstä ja mahdollisuudesta kommunikoida sekä 
osallistumisesta oman elämän suunnitteluun. 

 y Miten kohtaan haastavasti käyttäyty-
vän henkilön?

 y Miten osaan ennakoida tilanteen?

 y Mitä tunnen ja toimin haastavissa 
tilanteissa? 

 y Missä tilanteissa ennakointi on  
hyödyksi?

 y Miten voin ennakoida muuttamalla 
omaa käytöstä ja näin ennaltaehkäistä 
haastavien tilanteiden syntymistä? 

 y Mitä välineitä ja taitoja tarvitsen?

 y Nämä kysymykset voivat auttaa enna-
koinnissa ja haastavan käyttäytymisen 
ennaltaehkäisemisessä.
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Lisätietoa ja kirjallisuutta

http://papunet.net

http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/neptunus.html

http://www.satshp.fi/sataehp/aune/aune-hanke.php 

Huotari, A. ja Tamski, E-L. 2011. Tammenterhon tarinoita, kirja valmennuksesta. Kopijyvä Oy. Jyväskylä

Kaski, M., Manninen, A. ja Pihko, H. 2012. Kehitysvammaisuus. SanomaPro. Helsinki.

Kerola, K., Kujanpää, S. ja Timonen, T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus. Jyväskylä 

Malm, M., Matero, M., Repo, M. ja Talvela, E-L. 2006. Esteistä mahdollisuuksiin, vammaistyön perusteet. 
WSOY. Helsinki. 

Partanen, K. 2010. Voimaa autismin kirjon kuntoutukseen. Autismisäätiö. Helsinki. 



HAASTE-hanke luo tapoja tunni	4.staa teki	4.jöi	4.tä, jotka ai	4.heuttavat haastavaa 
käyttäytymi	4.stä. Haastavan käyttäytymi	4.sen taustalla vai	4.kuttavi	4.en teki	4.jöi	4.den 

tunni	4.stami	4.sen avulla ympäri	4.stöä voi	4.daan muokata ni	4.i	4.n, että se ennaltaehkäi	4.see 
ja vähentää haastavaa käyttäytymi	4.stä.

 

AUTISMISÄÄTIÖ

HAASTE-hanke on viiden vammaisalan organisaation yhteistyöhanke. 
Hanketta hallinnoi Autismisäätiö ja se toteutetaan yhteistyössä Keskuspuiston 

ammattiopiston, Uudenmaan vammaispalvelusäätiön, Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kolpeneen palvelukeskuksen kanssa.
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