
Opas lapsen aistisäätelyn 
tukemiseen



Lukijalle

Aistirikas arki -opas on tarkoitettu pienen lapsen vanhempien käyttöön. 
Oppaan tarkoituksena on antaa vinkkejä lapsen aistisäätelyn 
tukemiseen.  Ohjeistukset sopivat parhaiten 6-12 kuukauden ikäiselle 
lapselle. 

Opas sisältää pienen teoriaosuuden aistitiedon käsittelystä, 
aistisäätelyn pulmista sekä aistien merkityksestä. Näiden jälkeen 
löytyvät konkreettiset, kotioloissa toteutettavat keinot, joiden 
tarkoituksena on tukea lapsen aistisäätelyn kehittymistä. 

Lapset ovat yksilöllisiä ja voivat reagoida aistimuksiin eri tavoin, tämä 
on hyvä muistaa oppaan keinoja kokeillessa. Aktivoivat keinot saattavat 
joistakin lapsista tuntua rauhoittavilta. Kokeilemalla jokaiselle lapselle 
löytyvät sopivat keinot.

Aistitiedon käsittelyn pulmat eivät ole vanhempien aiheuttamia. 
Aistitiedon käsittely kehittyy läpi eliniän ja sen puutteellisuutta voi 
ilmetä jokaisella. Viitteitä puutteellisuudesta voidaan havaita jo pienellä 
lapsella, mutta siihen on helppo vaikuttaa, koska ensimmäisen vuoden 
aikana aistitoimintojen kehitys ja muovautuminen on nopeaa.

Opas on tuotettu Savonia ammattikorkeakoulun fysioterapeutin 
tutkinto-ohjelman opinnäytetyönä 2017.



Mitä on aistitiedon käsittely?

Aistitiedon käsittely (= sensorinen integraatio) tapahtuu 
tiedostamatta aivoissa ja tarkoittaa sitä, että osaamme käsitellä ja 
jäsentää kehostamme ja ympäristöstä aistien kautta tulevaa 
tietoa. Sen ollessa sujuvaa, tunnemme olomme tyytyväiseksi ja 
osaamme reagoida tilanteisiin tarkoituksenmukaisesti. 
Toimintamme on jouhevaa, automaattista ja tehokasta esim. lapsi 
näkee lelun, joten hän kääntyy ja alkaa kurotella sitä. Täydellisesti 
toimivaa tai täysin puuttuvaa aistitiedon käsittelyä ei ole, vaan 
sen kehittyminen alkaa jo kohdussa ja jatkuu koko eliniän. Se 
muodostaa perustan uusien taitojen oppimiselle. 

”Kuvittele olevasi kesämökillä. Seisot 
laiturilla ja valmistaudut astumaan 
kanoottiin. Lasket jalkasi kanoottiin, ja 
kun alat astua pois laiturilta, kanootti 
keinahtaa. Korjaat automaattisesti 
asentosi säilyttääksesi tasapainon ja 
istuudut rauhallisesti keskelle
penkkiä.”

Sensorisen integraation eli aistitiedon käsittelyn prosessin voi kuvata viidellä vaiheella:

 Sensorinen rekisteröinti tarkoittaa aistimuksen havaitsemista ensimmäistä kertaa.
“Sensorinen kynnys” eli herkkyys havaita aistimuksia voi vaihdella päivän aikana 
riippuen omasta vireystilasta. 
 Rekisteröintiä seuraa orientaatio, jolloin valikoidaan aivoihin saapuneista 
aistimuksista ne olennaisimmat, joihin täytyy kiinnittää huomiota. 
 Seuraavaksi aivot tulkitsevat aistimuksia eli pohtivat, millainen aistimus on 
luonteeltaan, onko se vaarallinen vai vaaraton ja tarvitseeko siihen reagoida. 
 Kun tulkitsemisessa on todettu reagoinnin olevan tarpeellista, aivot organisoivat 
reaktiotapoja ja päättävät, mikä niistä on sopivin. Edellisten vaiheiden toimivuus 
vaikuttaa reagointiin: jos aistimuksen luonne ja merkitys on epäselvä, reagointi ei voi 
olla asianmukaista. 
 Reaktion toteuttaminen on sensorisen integraation prosessin viimeinen vaihe.
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Mikä on aistien tehtävä? 

Tunnetuimmat aistit ovat kuulo, näkö, 
maku, haju ja tunto. Ne reagoivat kehon 
ulkopuolelta tuleviin ärsykkeisiin, jonka 
vuoksi niitä kutsutaan myös kaukoaisteiksi.

Ne aistit, joista emme ole niin hyvin 
tietoisia, ovat lähi- eli piiloaisteja. Taktiilinen
aisti käsittelee tuntoaistimuksia, jotka 
tulevat ihon kautta. Proprioseptiivinen aisti 
käsittelee aistimuksia asennoista, joita 
saadaan lihasten, nivelsiteiden ja nivelten 
kautta. Vestibulaarinen aisti käsittelee 
aistimuksia tasapainosta, painovoimasta ja 
liikkeestä, mitkä tulevat sisäkorvan kautta.

Lähiaisteja emme pysty hallitsemaan, mutta 
ne ovat kuitenkin elintärkeitä ja luovat 
perustan lapsen kokonaisvaltaiselle 
kehitykselle. Kehon ja aistien toimiessa 
yhtenä kokonaisuutena, aivojen on helppo 
oppia uusia asioita.

Lapsen voidaan kuvitella olevan puu, jonka 
juuret ovat perusta uuden oppimiselle. 
Juurten pitää olla vahvat ja niiden tulee 
saada riittävästi ravintoa voidakseen 
kasvattaa vehreän puun.
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Mitä ovat aistitiedon käsittelyn pulmat?

Aistitiedon käsittelyn häiriöstä puhutaan, kun aivot 
eivät kykene käsittelemään aistimuksia tarpeeksi 
tehokkaasti. Tällöin aivot eivät pysty ohjaamaan 
myöskään kehon toimintaa tehokkaasti, joten 
reagointi ja toiminta on epäjohdonmukaista.

Aistitiedon käsittelyn pulmat voidaan jakaa 
aistisäätelyn häiriöön, aistitiedon käsittelyyn 
liittyvään motoriseen häiriöön ja aistitiedon 
erottelun häiriöön.  On hyvä muistaa, että 
häiriöstä puhutaan vasta, kun se vaikeuttaa 
päivittäisistä toiminnoista selviytymistä.  
Aistisäätely tarkoittaa kykyä vastata ympäristön 
aistiärsykkeisiin ja ylläpitää vireystilaa. Jos 
aistisäätelyssä on pulmaa, se ilmenee 
yliherkkyytenä, aliherkkyytenä ja 
aistihakuisuutena tai näiden yhdistelmänä. 

”Kuvittele, että aivot
ovat suurkaupunki ja aistimukset ovat siellä
kulkevia autoja. Kun liikenne on sujuvaa, 

pääsevät autot määränpäähänsä nopeasti. Jos taas 
syntyy liikenneruuhka, autot jäävät jumiin. Aistitiedon 
käsittelyn häiriö on kuin liikenneruuhka, jolloin
aistimukset eivät löydä perille. Tällöin aivojen
osat eivät saa tietoa, jota ne tarvitsisivat      

suorittaakseen niille kuuluvan tehtävän.” 
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Yleisiä ohjeita

o Varhaisella  vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhemman välistä yhdessä 
tekemistä, kokemista ja olemista. 

o Hyvä varhainen vuorovaikutus ei vaadi erityisiä tekoja, se koostuu tavallisesta lapsiperheen arjesta, 
jossa huolehditaan lapsen perustarpeista ja osoitetaan rakkautta ja hyväksyntää.

o Lapsi tarvitsee vuorovaikutusta kokonaisvaltaiseen kehitykseen. 
o Varhainen vuorovaikutus luo pohjan lapsen ihmissuhteiden luomiselle sekä hyvän itsetunnon ja 

empatiakyvyn kehittymiselle tulevaisuudessa.
o Ota katsekontakti ja juttele lapsellesi. Jos lapsesi innostuu juttelemaan, anna hänellekin 

puheenvuoro.
o Laula tai kerro runoja ja loruja, äänesi on lapsellesi tuttu ja turvallinen.
o Ilmeet ja eleet vaikuttavat myös vuorovaikutussuhteen rakentumiseen.
o Omalla hengityksellä voi rauhoittaa tai nostaa lapsen vireyttä.

o Varaa sopivat ajankohdat päivästä, jolloin toteutat suunniteltua toimintaa lapsesi kanssa ja pyri 
pitämään se säännöllisenä. 

o Karsi ympäristön liialliset ja häiritsevät ärsykkeet pois.
o Ympäristöä ja toimintarutiineja on hyvä välillä muuttaa, jotta tulisi vaihtelua. 
o Kysy terapeutilta silloin tällöin ovatko suunnittelemasi aistikokemukset tarkoituksenmukaisia ja 

vastaavatko ne lapsesi tarpeita.
o Opettele tuntemaan lapsesi, tarkkaile lapsen mieltymyksiä.
o Oma käytöksesi ja mielialasi vaikuttavat myös lapseen. Ole rauhallinen, sillä lapsesi aistii sen.
o Pyri olemaan vuorovaikutuksessa lapsesi kanssa. Hyödynnä erilaisia lauluja ja loruja.

Varhainen vuorovaikutus



Körö körö kirkkoon

Körö körö kirkkoon, 
papin muorin penkkiin,

ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kirjavalla kissalla. 

Kukko puuron keittää, 
mirri maidon lämmittää,

linnut lusikat pesee,
harakka halot hakkaa,
pulmu puut pilkkoo,

västäräkki suolat heittää,
varis ottaa vastaan.

Kultakalat

Pikkuiset kultakalat lammessa ui,
pikkuinen kalaäiti huolestui,

uikaa, uikaa, jos osaatte,
ja ne uivat ja uivat sen uskotte.

Hop hop däpä däpä
hop hop hui

hop hop däpä däpä
hop hop hui

hop hop däpä däpä
hop hop hui

ja ne uivat ja uivat,
sen uskotte!

Tuiki tuiki tähtönen

Tuiki tuiki tähtönen,
iltaisin sua katselen.

Korkealla loistat vaan, 
katsot alas maailmaan.

Tuiki tuiki tähtönen,
iltaisin sua katselen.

Kaikki lapset maailman, 
tähtösiä katselee.

Miettivät miks loistaa ne, 
maahan asti valaisee.

Kaikki lapset maailman, 
tähtösiä katselee.



Aistimuksille heikosti reagoiva lapsi ei 
tunnu reagoivan ympäristön 
ärsykkeisiin, vaan reagointi on vähäistä 
verrattuna tilanteen vaatimuksiin. 
Toiminnan aikaansaaminen kestää 
kauemmin ja vaatii suuremman 
ärsykkeen. Pysyäkseen 
vuorovaikutuksessa ja toimiakseen 
asianmukaisesti lapsi tarvitsee tavallista 
enemmän ja voimakkaampia 
aistiärsykkeitä.

Lapsi on usein omiin maailmoihinsa 
vetäytyvä, hiljainen ja hillitty, itsekseen 
viihtyvä persoona. Nämä piirteet 
mielletään kuuluvan “helpon lapsen” 
ominaisuuksiin, joita pidetään 
positiivisina ja toivottuina. Tämän vuoksi 
alireagoivan lapsen ongelmat ovat 
hankalammin havaittavissa. 

Aliherkästi reagoivan lapsen lihastonus 
eli jäntevyys ja vireystaso ovat usein 
matalalla. Hän vaikuttaa veltolta ja 
passiiviselta, eikä ole kiinnostunut 
tutkimaan itseään ja ympäristöään. 

Liikkuminen on hidasta, eikä hän innostu 
vauhdikkaista leikeistä tai uusien 
taitojen opettelusta. Lapsi pitää 
enemmän rauhallisista leikeistä, 
esimerkiksi lelun tarkasta tutkimisesta.

Lapsen vireystasoa voivat nostaa kirkas 
valaistus, raitis ilma ja kylmällä vedellä 
leikkiminen. Myös nopeat liikkeet esim. 
sylissä hyppyyttäminen ja reaktiiviset 
lelut, joista tulee erilaisia ääniä ja valoja 
ovat hyviä keinoja lapsen vireystilan 
kohottamiseen. 

Aistimuksiin aliherkästi reagoiva lapsi



Jalkapohjien kutitus. Anna 
lapsellesi aistikokemuksia 
jalkapohjien kautta esim. 
vauvaharjalla tai taputtelemalla 
lapsen jalkapohjia yhteen. 
Jalkapohjissa on herkkä tunto ja 
sitä kautta tulevat ärsykkeet 
herättelevät aistitoimintoja ja 
lisäävät lapsen jäntevyyttä.

Sively. Sivele lapsesi 
kehoa erilaisilla 
materiaaleilla, voit 
kokeilla myös paljaalle 
iholle. Tämä kehittää 
ihon kautta tulevien 

aistimusten kokemista.

Tutinaa.
Hyödynnä täriseviä 
leluja. Tärinä antaa 
syväpainetuntemusta, 
joka herättelee aisteja 
ja kehittää 
kehotietoisuutta.

Aktivoivat keinot



Aistimuksiin yliherkästi reagoiva lapsi 
kokee aistimukset voimakkaammin, 
nopeammin ja/tai pidemmän aikaa kuin 
muut lapset. Hän kokee ahdistusta ja 
epämukavuutta tilanteissa ja 
toiminnoissa, jotka eivät häiritse muita 
lapsia esimerkiksi pukeutuminen, hiusten 
harjaaminen tai paljain jaloin oleminen. 
Yliherkkyyttä voi ilmetä yhden tai 
useamman aistin kohdalla.

Lapsi toimii mukavuusalueellaan ja välttää 
muutoksia sekä yllättäviä tilanteita 
yrittäen näin suojautua aistimustulvalta. 
Joutuessaan kohtaamaan epämiellyttävän 
tuntemuksen lapsi reagoi hyvin vahvasti ja 
negatiivissävytteisesti. Hän voi olla 
itkuinen, kiukkuinen tai hätääntynyt.

Lapsi saattaa itkeä ja huutaa vaippaa ja 
vaatteita vaihdettaessa tai silloin, kun 
häntä kannetaan paikasta toiseen. Sylissä 
pitäminen tai keinuttaminen eivät auta 
tilanteeseen, vaan päinvastoin ne 

tuntuvat lisäävän lapsen itkuisuutta. 
Rauhoittumisessa ja nukahtamisessa voi 
myös olla vaikeuksia. Muita tilanteita, 
jotka lapsi saattaa kokea 
epämiellyttäviksi, voivat olla esimerkiksi 
vatsamakuulla oleminen tai karkean ruuan 
syöminen.

Mukavuusalueellaan toimiessaan lapsi ei 
ponnistele taitojensa ylärajoilla eikä 
kokeile uusia asioita, mikä jarruttaa 
motoristen taitojen oppimista. Esimerkiksi 
lapsi ei lähde konttaamaan, koska 
ihotunto kämmenissä on herkkä. 

Aistimuksiin yliherkästi reagoiville lapsille 
on hyötyä hermostoa rauhoittavista 
keinoista. Proprioseptiikan ja 
syväpainetunnon on todettu laskevan 
yliherkkyyttä.

Aistimuksiin yliherkästi reagoiva lapsi



Rauhoittavat keinot

Pesässä pötköttely.
Asettele esim. huopa 
tai pyyhe lapsesi 
ympärille pesäksi. Näin 
lapsi tuntee kehonsa 
rajat, mikä auttaa 
rauhoittumaan.

Juurruttaminen.
Lapsen ollessa esim. 
konttausasennossa 
painattele napakasti 
hartioista tai lantiosta. 
Nivelpintojen 
lähentyminen on 
rauhoittavaa.

Vauvahieronta. 
Silitä lapsesi selkää ja 
raajoja tasaisin vedoin 
syväpainetuntoa 
herätellen. 
Syväpainetunto peittää 
pinnallisemmat 
epämiellyttäviltä 
tuntuvat aistimukset.



Aistihakuisella lapsella on loputon tarve 
saada vahvoja aistikokemuksia. Uusien 
kokemuksien hankkiminen on edellytys 
lapsen kehitykselle, mutta aistihakuinen 
lapsi ei tunnu saavan niitä tarpeeksi. Hän 
tarvitsee voimakkaamman aistimuksen 
pystyäkseen toimimaan. 

Aistihakuisuus esiintyy usein taktiilisen, 
vestibulaarisen ja proprioseptiivisen
aistijärjestelmän yhteydessä. Lapsella voi 
olla myös yliherkkyys taktiilisille
aistimuksille, joita hän yrittää peittää 
hakemalla muita voimakkaita aistimuksia.
Voimakkaiden aistimusten hakeminen voi 
johtua myös siitä, että ilman niitä lapsi ei 
hahmota omaa kehoaan. 

Lapsella on tarve liikehtiä paljon 
esimerkiksi kierimällä, hän pitää 
hyppyyttelystä ja keinuttamisesta. Hän 
tykkää kosketella ja tunnustella erilaisia 
materiaaleja, jotka saattavat olla muiden 
mielestä epämiellyttäviä. Hän saattaa 

käyttää myös paljon suutaan esineiden 
tutkiskeluun, koska suu antaa 
voimakkaammin ja herkemmin aistitietoa 
kuin kädet.

Lapsen aistimusten tarve olisi hyvä 
tyydyttää. Lapsen omat keinot 
aistimusten hankintaan eivät aina ole 
jäsentäviä ja kehittäviä, joten hän
tarvitsee aikuisen apua sopivien 
kokemusten saamiseen.

Aistihakuinen lapsi



Vahvoja tuntemuksia

Seisominen. 
Tue lapsesi seisomaan ja varmista, 
että jalkapohjat ovat kokonaan 
lattiassa. Seisoessa tulee 
voimakas paineen tunne niveliin ja 

lihaksiin.

Tunnustelua. 
Anna lapsesi leikkiä eri 
materiaaleista valmistetuilla 
leluilla ja tunnustella erilaisia 
pintoja. Ne lisäävät käsien kautta 
tulevia aistikokemuksia.

Keinuminen. 
Keinuta lasta sylissäsi. 
Edestakainen rauhallinen liike 
on terapeuttista. Keinuessa 
lapsi saa kokemuksen 
jatkuvasta ja laajasta 
liikkeestä, mikä kehittää 
liikeaistia.



Mukavia  hetkiä           
lapsesi kanssa ! 

Emmi Honkanen, Oili Koikkalainen
Savonia-ammattikorkeakoulu

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma
Syksy 2017

Kiitokset kuvatuille!
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