
Miten puhumme itsestämme 

ja kuinka haluamme meille 

puhuttavan 

-Autismin syrjimätön sanasto 

 

Käännetyt sanat: Määritelmä: Suomenkielinen 
sanavastine: 

1. Meltdown* 1. Ylikuormittumisesta aiheutuva 
tunneromahdus 

1. Tunneromahdus, melttari 

2. Shutdown* 2. Ylikuormittumisesta aiheutuva 
sulkeutuminen 

2. Sulkeutuminen, suttari  

3. ADL-taidot (activities of 
daily living) 

3. Toimintakykyä tukevat arkitaidot 3. Arkitaidot 

4. Savant 4. Erityislahjakas, usein 
neurovähemmistöön kuuluva 
henkilö 

4. Erityislahjakas 

5. Stroke 5. Fyysinen ja psyykkinen palaute 5. Palaute 
6. Fyysinen stroke Kosketuspalaute, eli fyysinen 

palaute (esim. halaus) 
6. Kosketuspalaute 

7. Psyykkinen stroke 7. Kannustava sanallinen palaute 
(esim. kehu) 

7. Kannustava palaute 

8. Negatiivinen stroke 8. Kielteinen palaute (esim. 
arvostelu) 

8. Kielteinen palaute 

9. Nollastroke 9. Sivuuttaminen, ihmisen 
jättäminen kokonaan huomiotta 

9. Mitätöinti 

10. Arfid (avoidant 
restrictive food intake 
disorder) 

10. Syömisvaikeudesta tai 
aistiherkkyydestä johtuva 
syömisongelma 

10. Syömisvaikeus 

11. Neurominority  Neutraali ilmaisu 
neuromonimuotoisuudelle 

11. Neurovähemmistö 

12. Splinter skill  Asioiden tai aihepiirien 
hahmottaminen yksityiskohdista 
käsin ilman kokonaiskuvan 
muodostumista tai 
kokonaisvaltaista ymmärrystä 
aiheesta  

12. Irrallinen hahmottaminen 

13. Person first language 13. Henkilölähtöinen 
lähestymistapa, jossa diagnoosin 
ohella korostetaan ihmisyyttä, 
autismikirjon henkilö 

13. Henkilölähtöinen puhe  

14. Identity first language 14. Identiteettilähtöinen 
autismikäsitys, jossa autismi 

14. Identiteettilähtöinen puhe 



nähdään merkittävänä osana 
henkilön identiteettiä, autisti (vrt. 
autismikirjon henkilö) 

15. Person centered therapy  15. Terapiasuuntaus, jossa 
lähtökohtana on asiakkaan itse 
määrittelemät tarpeet 

15. Henkilölähtöinen terapia 

16. Low arousal approach 16. Alhaisen kuormitustason 
menetelmä, jolla pyritään 
säätelemään autistisen henkilön 
kuormitusta 

16. Alhaisen kuormittumisen 
menetelmä 

17. Frenpocket* 17. Yleinen autistinen 
ystäväkäsitys: ystäväksi mielletyillä 
henkilöillä on erityinen paikkansa 
"kamutaskussa" 

17. Kamutasku 

18. Intensive world*  18. Aistiherkkyydestä johtuva 
vahva ympäristön aistiminen 

18. Intensiivinen maailma  

19. Double empathy 
problem*  

19. Neuroenemmistön ja 
neurovähemmistön vaikeus 
ymmärtää toisiaan erilaisesta 
hahmottamistavasta johtuen 

19. Myötätuntokuilu  

20. Ableism, ableismi 20. Vamman tai vammaisuuden 
perusteella syrjiminen 

20. Syrjintä, ableismi 

21. Samefood 21. Luottoruokalaji, joka koetaan 
turvalliseksi ja mielekkääksi 
(samefood) 

21. Luottoruoka 

22. Tokenism, tokenismi 22. Neurovähemmistön näennäistä 
osallistamista ilman aitoa 
yhdenvertaisuutta 

22. Näennäinen osallistaminen, 
tokenismi 

23. Masking, maskaaminen* 23. Ilmiö, jossa autisti pyrkii 
välttämään autismityypillistä 
käyttäytymistä 

23. Mukautuminen, 
maskaaminen 

24. Camouflaging*  24. Käyttäytymistä, jossa autisti 
pyrkii sulautumaan 
neuroenemmistöön välttelemällä 
autismin esiintuomista 

24. Sulautuminen, 
maastoutuminen 

25. Sensory filtering/gating 
deficit 

25. Aistipoikkeama, jossa ihminen 
saa liikaa aistitietoa, koska ei 
kykene suodattamaan tai 
vaimentamaan aistiärsykkeiden 
määrää  

25. Aistikäsittelyvaikeus 

26. Medikalisointi 26. Käsitys, jossa autismi nähdään 
yksinomaan neuropsykiatrisena 
häiriönä  

6. Autismin 
lääketieteellistäminen, 
medikalisointi 

27. Flat affect 27. Tunteiden ilmaisuhaasteista 
johtuva vähäilmeisyys  

27. Vähäilmeisyys 

28. Takiwatanga* 28. Maorin kielinen autismia 
tarkoittava sana, joka tarkoittaa 
kirjaimellisesti "omassa ajassaan ja 
tilassaan". 

28. Omamaailmaisuus 

*) Lisätietoja sanasta käsitteiden taustaa -osiossa 



 

Lääketieteelliset 
termit: 

Määritelmä: Selkokielinen 
sanavastine: 

29. Konkreetti 29. Asioiden ymmärtäminen 
kirjaimellisesti 

29. Sananmukainen 
ymmärtäminen 

30. Ekolalia 30. Henkilö toistaa kuulemansa 
asiat automaattisesti 

30. Kaikupuhe 

31. Misofonia 31. Erityisesti syömiseen ja 
hengittämiseen liittyvä 
ääniherkkyyden muoto 

31. Ääniärsytys 

32. Hyperakusia 32. Voimakas kuulo- ja 
ääniherkkyys, jossa kuuloaisti 
on erityisen tarkka ja äänet 
saattavat aiheuttaa kipua 

32. Voimakas ääniherkkyys 

33. Sentraalinen koherenssi 33. Asiayhteyksien ja -
kokonaisuuksien 
muodostaminen 
yksityiskohdista käsin 

33. Kokonaisuuksien 
hahmottaminen 

34. Stimmaaminen* 34. Aistijärjestelmän 
rauhoittamista itse tuotettujen 
asento-, ääni- tai 
liiketuntoaistimusten avulla 

34. Aistirauhoittaminen, 
stimmaaminen 

35. Sensorismi* 35. Stressin lievittäminen 
itserauhoittamisen avulla 

35. Itserauhoittaminen 

36. Allistinen 36. Neurotyypillinen tai -
monimuotoinen henkilö, joka 
ei ole autistinen 

36. Ei-autistinen henkilö 

37. Mutismi 37. Tilapäinen tai pysyvä 
puhumattomuus 

37. Puhumattomuus 

38. Selektiivinen mutismi 38. Ylikuormituksesta johtuva 
ajoittainen puhumattomuus 

38. Ajoittainen 
puhumattomuus 

39. Neuraalinen  39. Hermostollinen toiminta, 
kuten hermostollinen säätely 

39. Hermostollinen 

40. Sensomotoriikka 40. Ihmisen aisti- ja 
liiketoiminnot 

40. Aisti- ja liiketoiminnot 

41. Prosodia 41. Puhutun kielen vivahteet, 
kuten äänensävy ja -korkeus 

41. Kielen vivahteikkuus 

42. Kontekstitaju 42. Kyky ymmärtää 
asiayhteydet 

42. Kyky ymmärtää 
asiayhteydet 

43. Kontekstisokeus 43. Asiayhteyksien 
muodostamisen vaikeus 

43. Vaikeus ymmärtää 
asiayhteyksiä 

44. Systemointi 44. Rutiinien, lajittelun ja 
järjestelemisen toistaminen  

44. Järjesteleminen 

45. Neurodiversiteetti 45. Neuromoninaisuus 45. Neuromoninaisuus 
46. Neurodivergentti 46. Neuromoninainen ihminen 46. Neuromoninainen 
47. Komorbiditeetti 47. Kahden tai useamman 

itsenäisen oirekirjon 
esiintyminen samanaikaisesti 

47. Liitännäisdiagnoosi 



48. Autismikirjo 48. Autismikirjo eli autismi 48. Autismi, autismikirjo 
49. Autismikirjon henkilö* 49. Autismikirjon henkilö eli 

autisti 
49. Autisti, autismikirjon 
henkilö 

*) Lisätietoja sanasta käsitteiden taustaa -osiossa 

 

Aistisanasto: Määritelmä: Sanavastine: 
50. Aistirauha 50. Sisäinen tai ulkoinen tila, jossa 

aistit eivät ylikuormitu 
50. Aistirauha 

51. Aistiesteettömyys 51. Aistiystävälliset tilat, joista on 
poistettu yleiset 
aistiylikuormituksen aiheuttajat 

51. Aistiesteettömyys 

52. Aistiesteellisyys 52. Tila, jossa on aistiesteitä, 
aistiesteettömyyden vastakohta 

52. Aistiesteellisyys 

53. Aistieste 53. Aistiärsyke, joka voi aiheuttaa 
aistiherkälle kipua ja tehdä tilasta 
aistiesteellisen 

53. Aistieste 

54. Aistiyliherkkyys 54. Henkilö, jonka aistijärjestelmä 
on poikkeuksellisen herkkä 

54. Aistiherkkyys 

55. Aistiärsyke 55. Liiallinen aistiärsykkeiden 
määrä, joka voi aiheuttaa 
aistijärjestelmän 
ylikuormittumisen 

55.Liiallinen aistiärsyke, 
ärsyketulva 

56. Ääniyliherkkyys 56. Ääniherkkyys, jossa äänet 
aiheuttavat kipua 

56. Ääniherkkyys, 
kuuloherkkyys 

57. Väriyliherkkyys 57. Voimakkaiden tai räikeiden 
värien aiheuttama aistien 
ylikuormitus 

57. Väriherkkyys 

58. Valoherkkyys 58. Herkkyys kirkkaalle 
(auringon)valolle 

58. Valoherkkyys 

59. Graafinen yliherkkyys 59. Herkkyys, jossa erilaiset kuviot 
tuntuvat hyvin epämiellyttäviltä 

59. Kuvioherkkyys 

60. Kosketusyliherkkyys 60. Allodynia eli tuntoherkkyys, 
jossa tuntoaistimukset 
aiheuttavat kipua 

60. Kosketusherkkyys, 
tuntoherkkyys 

61. Synestesia 61. Yksittäinen aistihavainto 
aistitaan moniaistisesti, kuten 
numeroiden näkeminen väreissä 

61. Yhteisaistiminen 

62. Erillisaistiminen 62. Yhtenäisen aistikokemuksen 
pirstaloituminen, kuten 
yksittäisten sadepisaroiden 
aistiminen iholla 

62. Pirstaleaistimus 

63. Multisensorisuus* 63. Monen aistin kautta 
yhtäaikaisesti saatu aistikokemus 

63. Moniaistikokemus 

64. Aistimushakuisuus 64. Henkilö pyrkii tuottamaan 
itselleen voimakkaita, selkeästi 
aistittavia aistimuksia 

64. Aistihakuisuus 



65. Ärsyketurtumus 65. Henkilö ei aisti jotakin 
aistimusta yhtä voimakkaana kuin 
muut 

65. Vähäaistiminen 

66. Moniaistillinen haaste 66. Aistijärjestelmän 
ylikuormituksesta johtuva 
tilapäinen vähäaistiminen 

66. Aistiuupumus 

67. Kokonaiskuormitus 67. Aistijärjestelmän 
kokonaiskuormittuminen 

67. Kokonaiskuormitus 

68. Kuormittuvuus 68. Neuromonimuotoisten 
ihmisten taipumus uupua ja 
rasittua ärsykkeistä 

68. Kuormittuvuus 

69. Kuormitushallinta 69. Menetelmä, jossa tietoisesti 
rajataan kuormittavia tekijöitä 

69. Kuormituksen hallinta 

   

*) Lisätietoja sanasta käsitteiden taustaa -osiossa 

 

Muu sanasto: Määritelmä: Sanavastine: 
70. Kevennetty 
vuorovaikutus/kanssakäyminen 

70. Vähäkuormittavien 
vuorovaikutusmuotojen 
hyödyntäminen 

70. Kevytvuorovaikutus 

71. Sosiaalinen kuormitus 71. Sosiaalisesta 
kanssakäymisestä aiheutuva 
kuormitus  

72. Sosiaalinen kuormitus 

72. Sosiaalinen kuormitus* 72. Ihmisten tuottamista 
aistiärsykkeistä johtuva 
uupumus 

72. Ihmisperäinen 
kuormitus 

73. Toiseuttaminen 73. Sosiaalinen 
syrjintäprosessi, jossa normista 
poikkeavat luokitellaan valtaa 
pitävän ryhmän toimesta 
ulkopuolisiksi määrittelemisen, 
nimeämisen, ulossulkemisen 
poikkeavina ominaispiirteinä 
nähtyjen ominaisuuksien 
jatkuvana toistamisena. 

73. Toiseuttaminen 

74. Maailmatietoisuus* 74. Autistinen 
kokonaisvaltainen tapa 
huomioida ja havainnoida 
ympäristöä 

74. Maailmatietoisuus 

75. Lapsikuntoinen 75. Lapsilähtöinen tapa 
arvioida oppimisympäristöä, ja 
lasten toimintakykyä siellä 
huomioimalla myös 
oppimisympäristön 
mahdollisen esteellisyyden 

75. Lapsikuntoinen 

76. Vähemmistöstressi 76. Yhteiskunnallisen syrjinnän 
vähemmistöille aiheuttama 
kuormitus ja huonommuuden 
tunne 

76. Vähemmistöstressi 



77. Neurotyypillinen, nentti 77. Neurotyypillinen henkilö 77. Neurotyypillinen, nentti 
78. Henkinen poistuminen* 78. Kuormitushallintakeino, 

jossa liiallista kuormitusta 
hillitään kääntymällä 
sisäänpäin 

78. Henkinen poistuminen 

79. Nentismi* 79. Neurovähemmistön 
syrjiminen 

79. Nentismi 

80. Rinnakkaispuhe* 80. Rinnakkaisiin 
yksinpuheluihin perustuva 
vuorovaikutus 

80. Rinnakkaispuhe 

81. Kompetenssikieli 81. Voimavaroja ja kyvykkyyttä 
korostava viestimistapa 

81. Pystyvyyspuhe 

*) Lisätietoja sanasta käsitteiden taustaa -osiossa 

 

Sanastoprojektin taustaa: 
 
Suomen Autismikirjon Yhdistys ry ASYlla on menossa kolmivuotinen Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen -
hanke, joka edistää autismikirjon ihmisten osallisuutta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. 
Hankkeen puitteissa on tuotettu yhteisöllisesti uusi autismi- ja neurokirjon sanasto. Uudistukset ovat 
tervetulleita ja tarpeellisia, sillä neuromonimuotoisuutta käsittelevä termistö on monin osin puutteellinen, 
vanhentunut tai leimaava. Nyt luoduissa käsitteissä on pyritty kunnioittavan ja omaa kokemusta 
heijastelevan kielen kehittämiseen. Toivomme, että sanasto saadaan yleiseen käyttöön.  
 
Koko projekti käynnistyi tunneromahduksesta, sillä viime talvena Suomen Autismikirjon Yhdistyksen eli 
ASYn yhteisöllisissä keskusteluissa nousi esiin kysymys ”mikä on ”melttari” suomeksi”? Meltdown, eli 
kotoisasti melttari, on kirjolaisille tuttu sana, mutta nerotyypillisille vieras käsite. Asiaa pohdittaessa 
havaittiin, että on runsaasti neuromonimuotoisuutta käsitteleviä englanninkielisiä sanoja ja ilmaisuja, joille 
ei ole suomenkielistä vastinetta. Siksi AAVA-hankkeessa päätettiin luoda yhteisöllisesti suomenkielinen 
sanasto sekakielisten melttareiden, maskaamisten ja stimmausten tilalle.   
 
Sanatyöstäminen alkoi suomenkielisten käsitteiden luomisella. Koska monelle sanalle oli puhekielessä 
muodostunut jo joku vakiintunut termi, kuten melttari, ne sisällytettiin sanastoon. Myös sanojen 
merkityksen määritteleminen ymmärrettävästi oli tärkeää, sillä neurovähemmistöllä on paljon kokemuksia 
väärinymmärretyksi tulemisesta. Sen vuoksi jokaiselle sanalle tehtiin erillinen määritelmä ja shutdownin 
suomenkieliseksi vastineeksi tuli ylikuormittumisesta johtuva sulkeutuminen, jota puhekielessä kutsutaan 
suttariksi. Seuraavaksi pureuduttiin vaikeaselkoisiin, lääketieteellisiin termeihin. Sanat, kuten misofonia, 
ekolalia ja prosodia, haluttiin muokata helppotajuisimmiksi. Sen vuoksi vierasperäisille käsitteille luotiin 
selkeä suomenkielinen vastine; misofonia ”suomennettiin” ääniärsytykseksi, ekolalia kaikupuheeksi ja 
prosodia kielen vivahteikkuudeksi. 
 
Sanastoprojektin lähtökohtana oli paitsi uusien käsitteiden luominen, myös kielen uudistaminen. 
Lääketieteellisen terminologian epäkohtana on negatiiviset mielleyhtymät ja piiloasenteellisuus. Esimerkiksi 
selektiivinen mutismi eli valikoiva puhumattomuus antaa ymmärtää, että vaikeneminen on imisen tietoinen 
valinta. Niin ei kuitenkaan ole ja siksi uudeksi termiksi määriteltiin ajoittainen puhumattomuus. Se koettiin 
neutraaliksi ja toteavaksi tavaksi ilmaista, että henkilöllä esiintyy ylikuormittumisesta johtuvaa ajoittaista 
puhumattomuutta. Aistiyliherkkyyskäsitteistä puolestaan poistettiin ”ylisanat”, koska ne eivät aiheudu 
ylireaktioista, vaan herkästä aistijärjestelmästä. Asiallisemmaksi vastineeksi nähtiin aistiherkkyys.  
 



Sanastoon sisällytettiin myös neuromonimuotoisuutta kuvaavia uusia sanoja, kuten omamaailmaisuus, 
kamutasku, intensiivinen maailma, maailmatietoisuus, kevytvuorovaikutus, rinnakkaispuhe ja 
ihmisperäinen kuormitus. Omamaailmaisuus tarkoittaa autistien vahvaa, sisäistä maailmaa, kamutasku 
omaleimaista ja mutkatonta tapaa ystävystyä, intensiivinen maailma kuvaa aistiherkkyydestä johtuvaa 
ympäristön vahvaa aistimista ja maailmatietoisuus kokonaisvaltaista tapaa huomioida ympäristö. Myös 
vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen kuvaamiseen luotiin uusia käsitteitä. Kevytvuorovaikutus 
on kanssakäymistä vähäkuormittavien vuorovaikutuskeinojen avulla, rinnakkaispuhe kuvaa autistista tapaa 
käydä dialogista rinnakkaiskeskustelua ja ihmisperäinen kuormitus on tärkeä käsite, sillä vuorovaikutuksen 
ohella myös ihmisten tuottamat aistiärsykkeet ovat monelle uuvuttavia. 
 
Suomen Autismikirjon Yhdistys vertaa autismikirjoa osuvasti tilkkutäkkiin, sillä neuromonimuotoisuudelle ei 
ole yhtä määritelmää tai kuvausta. Aihetta voikin tarkastella niin lääketieteellisesti, kokemuksellisesti kuin 
yhteiskunnallisestikin. Myös ihmisten itsemäärittelytapa vaihtelee: osalle neurokirjon häiriöt ovat 
sairauksia, toiset mieltävät ne ensisijaisesti ominaisuuksiksi. Sanat ovat voimallisia ja niillä luodaan 
todellisuutta. Asenteellinen lääketieteellinen termistö ylläpitää neurovähemmistön toiseuden kokemusta, 
sillä kieli on sekä kommunikaatiotyökalu että sosiaalisen todellisuuden luomisen väline. Toistuva 
diagnoosilähtöinen puhe, toimintarajoitteiden väärinymmärtäminen ja moitteet voivat johtavat siihen, että 
neuromonimuotoiset ihmiset näkevät itsensä vääränlaisina tai epäonnistuneina. Sanastoprojektin 
pyrkimyksenä on ollut luoda kaunis ja kunnioittava tapa puhua neuromonimuotoisuudesta. Maorin-kielessä 
autismia kuvaava sana on Takiwatanga, ”omassa ajassaan ja paikassaan”. Sanastoon se lyhennettiin 
muotoon omamaailmaisuus. Käsite kuvaa hienosti kirjon ihmisten omaa maailmaa; rikasta ja 
merkityksellistä sisäistä todellisuutta.  
 
Lisätietoja sanastosta ja AAVA-hankkeesta: Niina Kettunen, niina.kettunen@asy.fi tai 044-01 01 162 
 

Käsitteiden taustaa: 

 
1.Tunneromahdus, melttari 
Sanastoprojekti käynnistyi tunneromahduksesta, sillä viime talvena Suomen Autismikirjon Yhdistyksen eli 
ASYn yhteisöllisissä keskusteluissa nousi esiin kysymys ”mikä on ”melttari” suomeksi”? Meltdown, eli 
tunneromahdus, tai kotoisammin melttari,on tila,  jossa henkilö ylikuormittuu ja kuormitustila ilmenee 
esimerkiksi suuttumuksena, ahdistuksena tai itkuisuutena. Ylikuormittunut henkilö tarvitsee aistirauhallisen 
tilan, jotta kuormitustila voi purkautua.    
 
2.  Sulkeutuminen, suttari 
Sulkeutuminen eli suttari on ”sisäänpäin kääntynyt” ylikuormittumisen muoto, jossa henkilö usein lakkaa 
puhumasta ja liikkumasta, ei reagoi tai ota kontaktia ympäristöön ja saattaa nukahtaa. Sulkeutumista 
hoidetaan kuten ylikuormittumista. Tunneromahdus on yleensä varsin lyhytkestoinen. Sulkeutumistila voi 
sen sijaan kestää useita vuorokausia ja loppua itsestään, kun kuormitus on purkautunut. 
 
17. Kamutasku 
Kamutasku kuvaa autistista tapaa ystävystyä. Kun autisti toteaa pitävänsä jostakusta, kiintymyksen kohde 
”laitetaan kamutaskuun” ja kohdellaan ystävänä siitä eteenpäin. Termi heijastelee myös autistien nopeaa 
tapaa ystävystyä. Ystävystymistä vauhdittaa osaltaan autistien suosima rinnakkaispuhe. Sen luoman 
turvallisen ilmapiirin turvin autistit jakavat usein jo tutustumisvaiheessa omaehtoisesti hyvin 
henkilökohtaisiakin asioita. Kamutasku kuvaa myös autististen ystävyyssuhteiden pysyvyyttä. Kamutaskussa 
olevat ystävät ”ovat ja pysyvät taskussa”, jolloin pidempikään tauko yhteydenpidossa ei tarkoita ystävyyden 
loppumista. Ystävyyssuhteissa voi turvallisin mielin ottaa aikalisän, mikäli oma elämäntilanne on 
kuormittava tai sosiaaliseen kanssakäymiseen ei hetkellisesti riitä energiaa. Kun kanssakäymiseen on jälleen 
voimavaroja, ystävyyttä yksinkertaisesti jatketaan entiseen tapaan. 

mailto:niina.kettunen@asy.fi


 
18. Intensiivinen maailma 
Vuonna 2010 julkaistiin uusi teoria autismista, jonka mukaan autismi ei johdu yksilön puutteellisuudesta tai 
vajavaisuudesta (Markram&Markram). Teoria esitti, että autistisen kokemuksen taustalla on äärimmäisen 
herkkä aisti- ja tunnejärjestelmä. Neurotyypillisiin ihmisiin verrattuna autistit ovat jatkuvasti äärimmäisen 
tietoisia ympäröivästä maailmasta ja sekä kokevat että havaitsevat sen intensiivisesti (intensiivinen 
maailma). Ympäristön aistimista korostava näkökulma on saavuttanut suosiota autistiyhteisössä, sillä moni 
kokee sen vastaavan omaa kokemustaan.  
 
19. Myötätuntokuilu 
Vuonna 2012 julkaistiin teoria autistien ja neurotyypillisten henkilöiden vuorovaikutuksen eroavaisuuksista, 
joka kyseenalaisti olemassa olevia käsityksiä vuorovaikutushaasteiden taustasyistä (Milton). Autistien ja 
neurotyypillisten välisiä vuorovaikutussuhteita tutkittaessa havaittiin, että autistit ymmärtävät toisiaan 
pääosin vaivatta aivan kuten neurotyypillisetkin. Sen sijaan neuroenemmistön ja -vähemmistön välisessä 
vuorovaikutuksessa on herkemmin haasteita ja väärinkäsityksiä. Siksi myötätuntokuilu-teorian 
lähtökohtana onkin, että autismiin liittyvät ymmärretyksi tulemisen vaikeudet eivät johdu autismipiirteistä 
tai sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvistä haasteista. Sen sijaan ongelmia aiheuttaa se, että sekä 
neurotyypillisten että autistien on vaikea ymmärtää toistensa tapoja hahmottaa tilanteita sekä kokemuksia. 
Siksi kaksisuuntaisissa, eri neurotyyppien välisissä vuorovaikutustilanteissa molemminpuolisen 
väärinväärinymmärryksen ja myötätuntokuilun riski kasvaa. Käsite on saavuttanut suosiota 
autistiyhteisössä, sillä moni kokee sen vastaavan omaa kokemustaan.  
 
23. Mukautuminen, maskaaminen 
Mukautuminen tarkoittaa käyttäytymistä, jossa henkilö yrittää välttää autisminsa esiin tuomista. Tämä ei 
ole läheskään aina tiedostettua, eikä välttämättä edes vapaaehtoista. Monesti mukautuminen onkin 
tiedostamaton selviytymismekanismi, kuten vaikkapa pyrkimys välttää autismin esiin tuomista 
leimautumisen pelossa esimerkiksi työhaastattelutilanteessa.  
 
24. Sulautuminen, maastoutuminen 
Siinä missä mukautuminen tarkoittaa pyrkimystä käyttäytyä mahdollisimman neurotyypillisesti tietyssä 
tilanteessa, sulautumisen eli maastoutumisen taustalla on toive solahtaa valtaväestöön ja naamioida 
autistiset piirteet ja olla herättämättä huomiota. Autismi ei näy ihmisestä päälle päin ja moni autisti pyrkii 
päivittäin sulautumaan neuroenemmistöön, koska pelkää tulevansa väärin ymmärretyksi.   
 
28. Omamaailmaisuus eli takiwatanga   
Maorin kielen autismia kuvaava sana, takiwatanga, tarkoittaa suoraa käännettynä ”omassa ajassaan ja 
paikassaan”. Suomenkielinen termi omamaailmaisuus pyrkii kuvaamaan autistien kaunista sisäistä 
maailmaa ja kokemusta. Jatkuva havaintotulva tekee ympäristön aistimisen autisteille monesti hyvin 
intensiiviseksi. Siksi maailmatietoisuus on monelle uuvuttavaa ja sisäinen maailma, takiwatanga, on 
tervetullut lepopaikka. Se on merkityksellinen ja kaunis mielikuvituksen sekä mielenrauhan tyyssija. 
Neurotyypillinen ja autistinen kokemus todellisuudesta eroavat toisistaan. Omamaailmaisuus kuvaa 
hienosti erilaisen kokemisen tarjoamia mahdollisuuksia. Autistien elämä voi näyttäytyä ulkopuoliselle jopa 
tylsänä ja virikeköyhänä. Omamaailmaisuus tuo kuitenkin elämään paljon lisämerkityksiä ja rikkautta, sillä 
Takiwantangassa jokainen päivä on erilainen.  
 
34. Aistirauhoittaminen, stimmaaminen 
Autistinen tapa rauhoittaa aistijärjestelmää itse tuotettujen asento-, ääni- tai liiketuntoaistimusten avulla. 
 
35. Itserauhoittaminen 
Moni käsittää aistirauhoittamisen ja itserauhoittamisen kuvaavan samaa asiaa. Stimmauksen tavoitteena 
on tyynnyttää aistijärjestelmää, kun taas itserauhoittaminen eli sensorismi on stressinhallintamenetelmä. 
 



49. Autisti 
Autisti on identiteettilähtöinen termi. Moni suosii sitä sen helppotajuisuuden ja kokonaisvaltaisuuden 
vuoksi. Yhtä lailla on kuitenkin ihmisiä, jotka määrittelevät itsensä autismikirjon henkilöiksi. Jokaisella 
ihmisellä on itsemäärittelyoikeus. Siksi onkin tärkeää kunnioittaa yksilöiden itsemäärittelytapaa ja omaa 
kokemusta heijastavia ilmaisuja.  
 
63. Moniaistikokemus 
Autismiin liittyy vahvasti erilaiset aistikokemukset. Joillakin aistijärjestelmä voi olla erityisen herkkä ja 
toisilla voi olla vähäaistimista. Moniaistikokemus kuvaa monen aistin kautta yhtä aikaa saatavia 
aistikokemuksia. Jatkuva ärsyke- ja aistihavaintotulva voi monesti olla uuvuttavaa ja kuormittavaa. 
 
72. Ihmisperäinen kuormitus 
Kuormitus, joka aiheutuu ihmisten kanssa olemisesta. Ihmiset aiheuttavat monesti autisteille stressiä ja 
kuormitusta niin aisti-, sosiaalisella kuin kognitiivisellakin tasolla. Neurotyypilliset mieltävät ihmisten 
tuottaman kuormituksen pääasiassa sosiaalisena kuormituksena. Ihmisperäisestä kuormituksesta 
puhuminen kuvaa kokemusta kuitenkin paremmin autistien näkökulmasta. 
 
74. Maailmatietoisuus 
Maailmatietoisuus kuvaa autistien tapaan tiedostaa oma ympäristönsä. Autisteille sosiaaliset suhteet ja 
ihmisten välinen vuorovaikutus eivät ole erityisessä asemassa, vaan kaikkeen havaittavissa olevaan, kuten 
ympäristöön, esineisiin ja luontoon. Neurotyypillinen tiedostaminen sen sijaan painottuu vahvemmin 
sosiaaliseen maailman hahmottamiseen ja tulkitsemiseen.  
 
78. Henkinen poistuminen 
Henkinen poistuminen on autistien käyttämä kuormituksenhallinnan keino. Liikakuormitusta paetaan 
sisäiseen maailmaan, mikäli havaintotulvaa ei ole muuten mahdollista välttää. Henkinen poistuminen on 
monelle autistille välttämätön säätelymekanismi, eikä kumpua välinpitämättömyydestä.  
 
79. Nentismi 
Nentismi (vrt. rasismi, ableismi) on syrjintää neuroerilaisuuden perusteella. Eritoten vammaisuuteen 
kohdistuvasta ableismista se poikkea siten, että nentistinen syrjintä ei kumpua toimintarajoitteista. 
Nentismi kohdistuu usein autismipiirteisiin, kuten poikkeavaan katsekontaktiin tai aistirauhoittamiseen. Se 
myös heijastelee näkemystä, jonka mukaan neurotyypillinen tapa hahmottaa, ajatella ja toimia on oikea ja 
autistista tapaa parempi. Monesti neurotyypillisyydestä poikkeavat piirteet tulkitaan yhä korostetun 
kielteisesti ja autismin ilmenemismuodot nähdään hävettävinä ja ongelmallisina.  Pahimmillaan autismi 
koetaan asiana, joka pitää piilottaa. Nentismiin liittyy myös oletuksia, joiden mukaan autistien tulee 
käyttäytyä mahdollisimman neurotyypillisesti voidakseen paremmin. Nentismin ytimessä onkin ajatus, että 
autismi on kielteinen asia, joka pitää pyrkiä parantamaan tai peräti poistamaan ihmiskunnasta. Muiden 
syrjinnän muotojen tapaan nentismikin voi olla sisäistettyä, jolloin vähemmistön jäsen ajattelee syrjivästi 
itsestään tai muista, tai rakenteellista, eli syrjintä on sisäänrakennettu yhteiskunnan rakenteisiin, kuten 
palvelujärjestelmään.  
 
80. Rinnakkaispuhe 
Rinnakkaispuhe on autistien tapa olla vuorovaikutuksessa. Siinä keskustelu etenee rinnakkain 
omaehtoisesti. Rinnakkaispuhe ei korosta henkilökohtaisten kysymysten esittämistä 
vuorovaikutustilanteissa, vaan lähtökohtana on, että ihmiset kertovat vapaasti sen minkä haluavat. 
Yksityisyyden kunnioittaminen nähdään hienotunteisuutena, sillä keskustelukumppanilta ei haluta kysyä 
tungettelevia kysymyksiä. Rinnakkaispuheeseen voi kuulua myös se, että keskustelijat jakavat vuorollaan 
omia kokemuksiaan ja peilaamisen avulla eläydytään yhdessä koettuihin asioihin. Rinnakkaispuhe poikkeaa 
perinteisestä dialogista myös siten, että päälle puhumista ei nähdä etikettivirheenä. 
 


