
26 Tuntoaistin häiriöt ja arki

Tunne, aisti, toimi!

Taulukko 1. esimerkkejä tuntoaistin ylireagoinnista. 

sosiaaliset tilanteet Yllättävä kosketus saa aikaan puolustus- tai pakoreaktion, tai 
aggressiivista käyttäytymistä.

Kättely tai halaaminen on vaikeaa. Lapsi vetäytyy tilanteesta pois 
tai työntää pois henkilön, joka koskettaa häntä. 

Lapsi vaatii suuren henkilökohtaisen tilan. Jonottaminen on 
vaikeaa ja voi aiheuttaa tönimistä.

Lapsi haluaa kosketella erilaisia pintoja, esineitä tai ihmisiä, jos 
se on mahdollista tehdä oma-aloitteisesti.

Leikkiminen Kutittelut, hypittelyt ja keinuttelut tuntuvat epämiellyttäviltä ja lapsi 
haluaa pois tilanteesta.

Lapsi ei halua osallistua pallotteluleikkeihin; hän ei esimerkiksi 
halua koskea palloihin käsillään.

Sormivärit ja muut käsin työstettävät materiaalit tuntuvat epä-
miellyttäviltä.

Peseytyminen ja 
henkilökohtainen 
hygienia

Suihkuvesi tuntuu iholla epämiellyttävältä tai jopa kivuliaalta. 
Kasvoihin osuvat vesipisarat tuntuvat inhottavilta.

Lapsi ylireagoi kylmään tai kuumaan, vesi tuntuu tulikuumalta tai 
jääkylmältä.

Hiusten peseminen, leikkaaminen ja harjaaminen tuntuvat kivuli-
ailta.

Kynsien leikkaaminen tuntuu epämiellyttävältä. 

Hampaiden pesu aiheuttaa oksennusreaktion.

Kiputuntemukset Lapsi ylireagoi kipuun. Pienikin naarmu saa lapsessa aikaan 
voimakkaan reaktion.

Ulostaminen tuntuu kivuliaalta ja lapsi välttelee ulostamista.

Vaatteet Vaatteiden laput ja saumat ärsyttävät ihoa.

Likaiset tai märät vaatteet pitää saada nopeasti pois päältä.

Lapsi haluaa riisua kaikki vaatteet pois ja on mielellään alasti.

Ruokailu Voimakkaasti maustetut ruuat ovat epämiellyttäviä.

Ruuassa ei saa olla "sattumia", vaan ruuan täytyy olla rakenteel-
taan ja lämpötilaltaan juuri oikeanlaista.

Kylmä ja kuuma ruoka eivät saa koskettaa toisiaan.
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Tunne, aisti, toimi!

Taulukko 2. esimerkkejä tuntoaistin alireagoinnista.

Tuntoaistimusten 
hakeminen, kivun 
kokeminen

Lapsi yrittää vahingoittaa itseään, esimerkiksi hakkaamalla 
päätään seinään, puremalla kättään, lyömällä, repimällä, raapi-
malla tai nipistelemällä itseään, saadakseen tuntoaistimuksia. 

Korkea kipukynnys; lapsi ei reagoi kipuun, ellei kipu ole erityisen 
voimakas.

Lapsi pitää tiukoista otteista, puristuksesta sekä kovasta hieron-
nasta, eikä siedä kevyttä kosketusta.

Lapsi saattaa koskettaa toista liian voimakkaasti, koska hänen 
voimansäätelynsä on puutteellinen. Hän ei välttämättä ymmärrä, 
että toiseen sattuu. 

Lapsi koskettelee jatkuvasti esineitä – ottaa koko ajan käteensä 
jotakin ja heittää pois, tai tunnustelee pintoja.

Lapsi kaivautuu mielellään peittojen ja tyynyjen alle, jotta saa 
tiukan puristuksen koko kehoonsa.

Liikkuminen Lapsi liikkuu vauhdikkaasti ja törmäilee helposti ihmisiin ja esi-
neisiin. 

Oman kehon hahmottaminen on vaikeaa.

Ruokailu, syöminen Lapsi suostuu syömään vain ruokia, joissa on tietynlainen 
koostumus. Ruuan pitää olla pureskeltavaa ja tuntua suussa 
kunnolla. 

Voimakkaan makuiset ruuat ovat mieluisia.

Lapsi ei tunne kylläisyyden tunnetta ja voisi syödä ruokaa rajat-
tomasti.

Lapsi laittaa suuhun myös ruuaksi kelpaamatonta. Hän hakee 
tuntumaa esineeseen tai materiaaliin, esimerkiksi syö hiekkaa, 
maistelee saippuaa tai puree hihojaan.

Peseytyminen, 
hygienia

Lapsi suihkuttelee mielellään itseään kuumalla vedellä.

Lapsi ei tiedosta vessassa käynnin tarvettaan. Hän ei tunne 
milloin virtsarakko tai suoli on täynnä.


