
HAASTE-toimintamalli 

käyttöön!



HAASTE-hanke
• Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen 2011-

2014 (RAY-hanke)

• Organisaatiot 

– Autismisäätiö

– Keskuspuiston ammattiopisto

– Helsingin kehitysvammatuki 57 ry

– Uudenmaan vammaispalvelusäätiö

– Kolpeneen palvelukeskus

• www.autismiliitto.fi/haastemanuaali

http://www.autismiliitto.fi/haastemanuaali


Positiivinen lähestymistapa





Haastava käyttäytyminen

- Poikkeaa tilanteen tai ympäristön normeista 

- Aiheuttaa konkreettista haittaa 

- henkilölle itselleen, 

- muille ihmisille tai 

- fyysiselle ympäristölle

- Haitta voi olla

- fyysistä

- psyykkistä

- sosiaalista

- Taloudellista

- Eettinen pohdinta





Stressitekijöitä

• Vaikeus hahmottaa kokonaisuuksia

• Toiminnanohjauksen vaikeudet

• Struktuurin puute

• Unihäiriöt

• Aistien ylikuormittuminen

• Päivittäisen elämän vaatimukset

• Teini-ikäisyys

• Yksinäisyys, vieraantuminen

• Kipu

• Suuret elämäntilanteet

• Konfliktit

• Kykenemättömyys tehdä itsensä 
ymmärretyksi

• Äkillinen melu

• Yllättävät muutokset

• Juhlat ja tapahtumat

• Rajoitukset

(Elvén 2010: No fighting, No biting, No screaming.)



Stressitaso

Kaaosraja

Varoitusmerkkiraja

Aika aamu keskipäivä iltapäivä ilta yö

Tuleva koe koulussa

Riita pikkuveljen kanssa

Lähestyvä reissu perheen kanssa

Hälinä kahvilassa

Ärtyisyys

Legojen rakentelu
Tehtävä myöhässä

Ärtyisyys, levottomuus

Karjuminen, tavaroiden heittely

Hieronta, 
hiljainen musiikki



Wingin autistinen triadi ja Elvénin stressin varoitusmerkit, 
Korventaival 2012



Stressin varoitusmerkit

merkitys/vaikutus 

stressiin

esimerkiksi ympäristön vastuu

Positiiviset 

stressin 

varoitusmerkit

laskevat stressitasoa mielenkiinnonkohteisiin syventyminen, 

lisääntynyt väsymys, kynsien pureminen

huomioitava

Negatiiviset 

stressin 

varoitusmerkit

nostavat stressitasoa ärtymys, aggressiivisuus, unihäiriöt puututtava

Ns. neutraalit 

stressin 

varoitusmerkit

eivät vaikuta 

stressitasoon

alentunut oppimiskyky huomioitava (tilanne 

palautuu 

normaaliksi, kun 

stressitaso laskee)

Elvén (2010) jakaa stressin varoitusmerkit positiivisiin, negatiivisiin ja ”neutraaleihin” merkkeihin 
sen mukaan, mikä merkitys niillä on henkilön stressitasolle.



Tie muutokseen: HAASTE -prosessi

H

• Haastavan käyttäytymisen määritteleminen 

• Miten käyttäytyminen ilmenee ja kenet se haastaa? 

A

• Asian rajaaminen

• Mihin käyttäytymisen muotoon pyritään vaikuttamaan?

• Haastavan käyttäytymisen seurannan aloittaminen

A

• Analyysi 

• Taustalla vaikuttavien tekijöiden ja vahvuuksien tunnistaminen

S

• Syiden etsiminen 

• Tiedon yhteen kokoaminen ja haastavan käyttäytymisen syiden etsiminen  

T

• Toiminta 

• Tavoitteen asettaminen

• Yhteisen suunnitelman laatiminen, toteuttaminen ja arviointi

E

• Ennaltaehkäiseminen 

• HAASTE-passi, taitojen ylläpito, seurantasuunnitelma



H = Haastavan käyttäytymisen 
määritteleminen

• Vaiheen tarkoituksena on löytää yhteinen näkemys haastavasta 
käyttäytymisestä

– Miten haastava käyttäytyminen ilmenee tämän henkilön 
kohdalla?

– Miten haastava käyttäytyminen koetaan eri ympäristöissä?

– Mikä on haastavaa käyttäytymistä ja mikä vain ei-toivottua 
käyttäytymistä?



A = Asian rajaaminen

• Vaiheen tarkoituksena on valita yksi käyttäytymisen muoto (se 
eniten haittaa aiheuttava) työskentelyn kohteeksi.

• Kehävaikutus: vaikuttamalla yhteen käyttäytymisen muotoon, 
haastava käyttäytyminen vähenee tavallisesti myös muilla osa-
alueilla.

• Viimeistään tässä vaiheessa aloitetaan haastavan 
käyttäytymisen seuranta.





A = Analyysi
• Vaiheen tarkoituksena on tunnistaa valitun haastavan käyttäytymisen 

taustalla vaikuttavia tekijöitä

• Mitä ovat henkilön vahvuudet ja miten ne voisivat auttaa haastavan 
käyttäytymisen vähentämisessä?

• Taustalla vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen apuna voidaan käyttää 
erilaisia arviointi- ja analysointivälineitä, esimerkiksi:

– Henkilöltä itseltään ja ympäristön ihmisiltä saatava tieto

– Ammattilaisten tekemät arvioinnit

• Lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, 
puheterapeutti, opettaja, muut erityisasiantuntijat

– HAASTE –analyysi: erityiset tuen tarpeet, ympäristön valmius vastata 
tarpeisiin



HAASTE-analyysi

• Tarkoituksena on huomioida erityiset tuen tarpeet sekä ympäristön 
valmius vastata tarpeisiin.

• Sisältää vinkkejä, lisätietoa ja linkkejä.

• Kyseessä ei ole arviointiväline, vaan ajatusta ja huomiota ohjaava 
työkalu.

• Aina, jos lomakkeen täyttäjä on epävarma vastauksesta, on asiaan 
syytä kiinnittää huomiota.



Kommunikaatio
• Oikeus ilmaista itseään, tulla 

ymmärretyksi ja ymmärtää muita; ajasta, 

paikasta ja kumppanista riippumatta!

Kuvat:  
Nivarpää-Hukki, Tanskanen, Tarpila
2012



Vuorovaikutus

• Yksilöllinen tarve vuorovaikutukseen

• Yksilöllinen tapa olla vuorovaikutuksessa

• Riittävät vuorovaikutustaidot



Fyysinen hyvinvointi

Riittävä uni, kivuttomuus, sopivat 
lääkkeet, oikeat apuvälineet, sopiva 
ravinto…



Psyykkinen hyvinvointi

• Itsetunto, yksilöllisyys, kokemus 
itsestä

• Unirytmi, mieliala, tunteet, 
ruokahalu, stressi…



Toiminnanohjaus

• Suunnitella, toteuttaa, 
muuttaa ja arvioida omaa 
toimintaansa

• Ennakointi, strukturointi

• Arjen hallinta



Aistit



Seksuaalisuus

• Riittävät tiedot ja taidot

• Oikeus seksuaalisuuteen

• Avoimuus



Vamma- tai sairauskohtaiset rajoitteet
• Yksilölliset tuen tarpeet

• Vaikutukset fyysiseen ja kognitiiviseen 
toimintakykyyn

• Vamman tai sairauden ominaispiirteet



Analyysi
• Mitä vahvuuksia henkilöllä on?

• Mitä erityisiä mielenkiinnonkohteita tai hänelle 
tärkeitä asioita henkilöllä on?

• Mitkä arjen tilanteet sujuvat erityisen hyvin?



S = Syiden etsiminen

• Kootaan yhteen edellisissä vaiheissa saatua tietoa 
ja etsitään sen joukosta syitä haastavaan 
käyttäytymiseen
– Arvioidaan taustalla vaikuttavien tekijöiden 

suhteita keskenään sekä sitä, mihin tekijöihin 
voidaan vaikuttaa

• Valitaan löydetyistä syistä keskeisimmät, näihin 
pyritään vaikuttamaan Toiminta-vaiheessa

• Stressitekijöiden ja stressin varoitusmerkkien 
tunnistaminen

• Haastavan käyttäytymisen seurannan 
purkaminen





T = Toiminta

1.Tavoitteen 
asettaminen

2.Suunnitelman 
laatiminen

3.Toteuttaminen ja 
seuranta

4.Arviointi



1. Tavoitteen asettaminen

Haluttu 
käyttäytyminen

Positiivinen 
seuraus



Pia-Maria Ala-Kihniä

Stressitaso

Kaaosraja

Varoitusmerkkiraja

Aika aamu keskipäivä iltapäivä ilta yö

Tuleva koe koulussa

Riita pikkuveljen kanssa

Lähestyvä reissu perheen kanssa

Hälinä kahvilassa

Ärtyisyys

Legojen rakentelu
Tehtävä myöhässä

Ärtyisyys, levottomuus

Karjuminen, tavaroiden heittely

Hieronta, 
hiljainen musiikki

= TAIDOT JA TUKI!

TUNNISTA – HUOMIOI!

POS. PALAUTE JA 
PALKITSEMINEN

VAHVUUKSIEN, 
MIELUISTEN ASIOIDEN JA 

HYVIN SUJUVIEN 
TILANTEIDEN 

HYÖDYNTÄMINEN

2. Suunnitelman laatiminen



3. Toteuttaminen ja seuranta,  
4. Arviointi

3. Toteutetaan suunnitelmaa ja seurataan vaikutusta.

4. Arvioidaan, onko alussa määriteltyyn tavoitteeseen päästy.

- Jos vaikutusta ei ole saatu, tehdään uusi suunnitelma

- Jos vaikutusta on saatu, siirrytään Ennaltaehkäisy –vaiheeseen.



E = Ennaltaehkäisy

• Kootaan prosessin aikana kerätty tieto ja kokemukset yhteen.

• Tavoitteena tiedostaa ja huomioida ympäristössä ja arjessa 
haastavaan käyttäytymiseen johtavat tekijät.

• Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy mahdollistaa henkilön 
osallisuuden ja hyvinvoinnin.

– Ympäristön aktiivinen rooli

– Osaamisen siirtäminen

• Esimerkiksi HAASTE-passi



People who can behave, will!
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