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Tutkittavan nimi:_____________________________________________ Ikä:_________ 

 

Tutkittavan henkilötunnus:__________________________________________________ 

 

Arvioija, suhde tutkittavaan:_________________________________________________ 

 

Arviointipäivämäärä:_______________________________________________________ 

 
 

Ei pidä paikkaansa = 0 Pitää jossain määrin paikkansa = 1 Pitää paikkansa = 2 

 

Lapsi/nuori eroaa muista samanikäisistä lapsista/nuorista seuraavilla tavoilla: 

 

Ympyröi sopiva vaihtoehto 

 

   

1. Vaikuttaa pikkuvanhalta 0 1 2 

2. Muut lapset pitävät ”professorina” 0 1 2 

3. Elää jossain määrin omassa maailmassaan rajoittuneiden, omalaatuisten kiinnostuksen kohteiden parissa 0 1 2 

4. Oppii hyvin helposti ulkoa valtavia tietomääriä, mutta on vaikeuksia selostaa asioiden merkityksiä 

tai yhteyksiä (vaikeuksia löytää ”punaista lankaa”) 

 

0 

 

1 

 

2 

5. Tulkitsee kirjaimellisesti moniselitteiset, vertauskuvalliset ilmaisut (käsittää väärin esim. kehotuksen 

”muistapa olla kunnolla hyvän sään aikana”) 

 

0 

 

1 

 

2 

6. Puhuu muodollisesti, turhankin perusteellisesti, pikkuvanhasti, ”robottimaisesti” 0 1 2 

7. Keksii omalaatuisia sanoja ja ilmaisuja 0 1 2 

8. Ääni, äänenkäyttö tai puhetapa on epätavanomaista 0 1 2 

9. Ääntelee tahattomasti (rykii, murahtelee, maiskuttelee, huudahtelee) 0 1 2 

10. Hämmästyttävän hyvä joissakin asioissa ja hämmästyttävän huono toisissa 0 1 2 

11. Puhuu ja ilmaisee itseään vaikeuksitta, mutta ei pysty sopeutumaan tilanteeseen 

tai eri kuulijoiden tarpeisiin 

 

0 

 

1 

 

2 

12. Empatiakyvyn (eläytymiskyvyn) puutetta 0 1 2 

13. Tekee naiiveja (lapsellisia) ja kiusallisia huomautuksia 0 1 2 

14. Poikkeava katsekontakti 0 1 2 

15. Haluaisi seurustella luokkatovereiden tai muiden samanikäisten lasten kanssa, mutta ei tiedä miten 0 1 2 

16. Voi olla muiden lasten kanssa, mutta vain omilla ehdoillaan 0 1 2 

17. Ei ole ”henkiystävää” 0 1 2 

18. Puuttuu tervettä (maalais)järkeä 0 1 2 



19. On huono joukkuepeleissä (ei ymmärrä yhteistyön periaatteita, laatii omia sääntöjä) 0 1 2 

20. Liikkeet tai eleet ovat kömpelöitä, huonosti koordinoituja tai epätavallisia 0 1 2 

21. Tahattomia kasvojen tai vartalon liikkeitä 0 1 2 

22. Vaikeuksia suorittaa loppuun yksinkertaisia, jokapäiväisiä askareita, 

koska toistaa pakonomaisesti tiettyjä toimintoja (juuttumistaipumus) 

 

0 

 

1 

 

2 

23. Erityisiä rutiineja, joita ei saa muuttaa 0 1 2 

24. Kiintyy esineisiin tai asioihin omalaatuisella tavalla 0 1 2 

25. Joutuu muiden lasten kiusaamaksi 0 1 2 

26. Huomattavan erikoisia kasvojen ilmeitä 0 1 2 

27. Huomattavan erikoisia kehon asentoja 0 1 2 

28. Matkii sinua, tekemisiäsi ja/tai sanomisiasi (voi olla hienovaraista) 0 1 2 

29. On ollut tai on ongelmia ruuan suhteen  

(esim. ei syö päivällistä, tekee itse omat ruokansa tai on kausia, jolloin ei syö ollenkaan) 

 

0 

 

1 

 

2 

30. Ei ole ajantajua (ei osaa suunnitella ajankäyttöään, ei tunne kelloa, ei välitä ajasta) 0 1 2 

31. Aivan ”liian” empaattinen (säälii kaikkia, joilla on vaikeaa, esim. vammaisia, häkkieläimiä). 

Kaikenlainen alistaminen herättää voimakasta myötätuntoa 

 

0 

 

1 

 

2 

32. On äärimmäisen kiinnostunut bändeistä, ihmisjoukkoja kohdanneista katastrofeista 

tai tuntee kaikki TV-sarjat 

 

0 

 

1 

 

2 

33. Välttelee vaatimustilanteita (esim. valittamalla kipuja) 0 1 2 

34. On joustamaton periaatteissaan 0 1 2 

35. Valintojen tekeminen on vaikeaa tai välttelee valintatilanteita 0 1 2 

36. Ei osaa huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan 0 1 2 

37. On välinpitämätön tai korostuneen tarkka ulkonäöstään tai vaatteistaan 0 1 2 

38. On estoton (liian tuttavallinen) 0 1 2 

39. Menee fyysisesti liian lähelle muita ihmisiä 0 1 2 

40. Viettää aikaa ja viihtyy nuorempien lasten seurassa, ikätoveriseurassa on ”perässäkulkijan” roolissa 0 1 2 

41. Altistaa itsensä vaaroille 0 1 2 

42. Mielikuvitus on liiankin vilkas 0 1 2 

43. Puhuu vailla tuntumaa puheensa merkityksestä ja sisällöstä (ulkoa opittua, kysymysten toistelemista, 

vuolasta puhetta, jossa ei ole ”päätä eikä häntää”) 

0 1 2 

44. Kirjoittaa paljon, toisinaan pitkiäkin tarinoita (voi olla ristiriidassa puhetavan kanssa) 0 1 2 

45. Näyttelee ja eläytyy erilaisiin rooleihin (TV-/elokuva- tai pelihahmot, eläimet) 0 1 2 

     

Yhteispisteet: ___________ 

 

Kerro muita huomioita yllä olevien lisäksi: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________    

__________________________________________________________________________________________ 
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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