
d a n s k  p s y k o l o g i s k  f o r l a g
k o n g e v e j e n  1 5 5  •  2 8 3 0  v i r u m  •  t l f .  + 4 5  3 5 3 8  1 6 5 5  •  f a x  + 4 5  3 5 3 8  1 6 6 5  •  i n f o @ d p f . d k  •  w w w . d p f . d k

hinnASTO

Tuote-             Tuotteen nimi     Kappalemäärä  hinta  hinta 
numero    Tanskan kr Euro

0419-00 ADOS Kokonaispaketti  14.495,00 1.945,60

0370-01 ADOS Käsikirja, amerikkalainen        645,00 86,60

0419-11 ADOS moduuli 1 10       220,00 29,50

0419-12 ADOS moduuli 2 10       220,00 29,50

0419-13  ADOS moduuli 3 10       220,00 29,50

0419-14 ADOS moduuli 4 10       220,00 29,50

0370-80 ADOS harjoitus-DvD, englanninkielinen     5.220,00 700,70

Aikaisemmat ADOS ja Pre-Linguistic Autism Diagnostic Observation 
Schedule (PL-ADOS) -testi ovat yhdistetty tässä versiossa.

ADOS on puolistrukturoitu ja standardisoitu havainnointimenetelmä, jolla 
arvioidaan henkilöiden, joilla epäillään olevan autismi tai autismispektrin 
häiriö, kommunikaatiota, sosiaalista vuorovaikutusta, leikkiä sekä kykyä 
luovaan materiaalin käyttöön. ADOS:lla voidaan arvioida eri kehitys- ja 
ikätasolla olevia henkilöitä pikkulapsista aikuisiin, heidän kielellisestä ta-
sostaan riippumatta. ADOS-testin tarkoituksena on saada standardisoitua 
tietoa tutkittavan sosiaalisesta käyttäytymisestä, ääntelystä/puheesta 
ja eleiden käytöstä  sosiaalisissa tilanteissa, kuten leikkien ja harras-
tusten parissa. ADOS:n pohjalta voidaan tehdä autismidiagnoosi. ADOS:n 
strukturoidut tilanteet ja käytettävä materiaali luovat standardoidun tes-
titilanteen, jolloin sosiaalista vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja muuta 
autismispektrin häiriöille tyypillistä käyttäytymistä voidaan havainnoida.

Koska ADOS:lla voidaan havainnoida hyvinkin erilaisia lapsia ja aikuisia, so-
pii se käytettäväksi kouluissa, klinikoissa ja sairaaloissa, joissa arvioidaan 
henkilöitä, joilla epäillään olevan kehityshäiriö. ADOS on kansainvälisesti 
tunnettu työväline, jota käytetään sekä tutkimus- että käytännöntyössä. 
Lisäksi sitä voidaan käyttää apuna perheiden ja ammattihenkilöiden ope-
tuksessa ja neuvonnassa.

Eri kohderyhmien moduulit

ADOS koostuu neljästä moduulista, joiden kunkin suorittamiseen menee 
aikaa noin 45-60 minuuttia. Jokainen tutkittava arvioidaan yhden moduu-
lin avulla, joka valitaan tutkittavan kielellisen tason ja kronologisen iän 
perusteella. ADOS-käsikirja ohjaa oikean moduulin valinnassa.

Moduuli 1 on tarkoitettu lapsille, joilla ei ole jokapäiväisessä käytössä •	
kommunikoivaa puhetta.
Moduuli 2 on tarkoitettu lapsille, joiden kommunikatiivinen puhe koos-•	
tuu lähinnä yksinkertaisista lauseista.
Moduuli 3 on tarkoitettu lapsille, jotka puhuvat sujuvasti monimutkai-•	
siakin lauserakenteita käyttäen.
Moduuli 4 on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka puhuvat sujuvasti •	
monimutkaisiakin lauserakenteita käyttäen.

TArKOiTuS
Autismin diagnosointi

KOhDEryhMä
Lapset ja aikuiset

PiSTEiDEn LASKu
Manuaalinen

TESTin JOhTO
yksilöllinen

TESTiAiKA
45-60 minuuttia

TESTiä SAAvAT KäyTTää
Psykologit, lääkärit, logopedit, 
fysioterapeutit, sosiaalityönte-
kijät, erityisopettajat, tervey-
denhoitajat jne.
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AuTiSM DiAGnOSTiC OBSErvATiOn SChEDuLE
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Yksinkertaisella testillä on nyt mahdollista arvioida  
tutkittavan mahdollista autismia tai autismispektrin  
häiriötä riippumatta tutkittavan iästä, kehitystasosta  
tai kielellisistä taidoista.



Moduuleissa 1 ja 2 tutkittava on vapaasti huoneessa käyttäen erilaisia 
leikkikaluja. Moduuleissa 3 ja 4 painoarvo on leikkiä enemmän keskuste-
luissa, joita voidaan käydä pöydän ääressä. ADOS-arvioinnissa kirjataan 
havainnoinnit ylös, jotta ne voidaan koodata jälkikäteen. ADOS-arvioinnin 
videointi on suositeltavaa. havainnointien pohjalta tehdään mahdollinen 
diagnoosi. Jokaisessa moduulissa on diagnostinen algoritmi, joka sisältää 
raja-arvot laajemmalle autismispektrin häiriölle sekä autismille.

Moduuleissa käytettävät toiminnat ja materiaalit ovat lueteltu allaole-
vassa taulukossa. 

Moduuli 1

vapaa leikki•	
nimeen reagoiminen•	
Jaettuun huomioon reagoiminen•	
Saippuakuplaleikki•	
Esineiden käyttötarkoituksen ennakointi•	
hymyyn vastaaminen•	
Sosiaalisten rutiinien ennakointi•	
Toiminnallinen ja symbolinen matkiminen•	
Syntymäpäiväjuhlat•	
välipala•	

Moduuli 2

rakennustehtävä•	
nimeen reagoiminen•	
Kuvitteluleikki•	
yhteinen vuorovaikutteinen leikki•	
Keskustelu•	
Jaettuun huomioon reagoiminen•	
Demonstrointitehtävä•	
Kuvasta kertominen•	
Tarinan kertominen kirjasta•	
vapaa leikki•	
Syntymäpäiväjuhlat•	
välipala•	
Esineiden käyttötarkoituksen ennakointi•	
Saippuakuplaleikki•	

Moduuli 3

rakennustehtävä•	
Kuvitteluleikki•	
yhteinen vuorovaikutteinen leikki•	
Demonstrointitehtävä•	
Kuvasta kertominen•	
Tarinan kertominen kirjasta•	
Sarjakuvat•	
Keskustelu ja kertominen•	
Tunteet•	
Sosiaalisen vaikeudet ja ärsyyntyminen•	
Tauko•	
ystävät ja avioliitto•	
yksinäisyys•	
Tarinan keksiminen•	

Moduuli 4

rakennustehtävä•	
Tarinan kertominen kirjasta•	
Kuvasta kertominen•	
Keskustelu ja kertominen•	
Tämänhetkinen työ tai opiskelu•	
Sosiaaliset vaikeudet ja ärsyyntyminen•	
Tunteet •	
Demonstrointitehtätävä•	
Sarjakuvat•	
Tauko•	
Arkielämä•	
ystävät ja avioliitto•	
yksinäisyys•	
Suunnitelmat ja unelmat•	
Tarinan keksiminen•	

ADOS-testin käyttö

ADOS-testiä saavat käyttää vain ne henkilöt, joilla on hyvät tiedot autis-
mispektrin häiriöistä, kokemusta autismispektrin häiriöiden diagnosoimi-
sesta tai jotka arvioivat ja hoitavat työssään henkilöitä, joilla on autismi. 
Arvioijan taidot ja ADOS-testin tuntemus ovat ratkaisevan tärkeitä testauk-
sen kannalta. henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään ADOS:ia, 
kehotetaan osallistumaan ADOS-kurssille tai ainakin hankkimaan DvD-
materiaali, jonka voi ostaa testin yhteydessä. 

Jos on kiinnostunut käyttämään ADOS-menetelmää tutkimustyössä, 
vaaditaan sitä varten käymään testintekijöiden hyväksymä ADOS-kurssi 
ja suorittamaan dokumentoitu inter-rater reliabiliteetti sellaisen henkilön 
kanssa, jonka testintekijät ovat siihen valtuuttaneet. 

Lisätietoa ADOS-kusseista löydät tanskalaisen psykologien kustannuksen 
kautta (www.dpf.dk tai salg@dpf.dk).

Materiaalit

Kaikkien neljän moduulin suomenkieliset pöytäkirjat kirjallisine ohjeineen 
on tuottanut Dansk psykologisk Forlag. Materiaaleja käytetään yhdessä 
amerikkalaisen käsikirjan ja testivälineistön kanssa.

ADOS Moduuli 4
Sujuva puhe – Nuori/Aikuinen

D A N S K  P S Y K O L O G I S K  F O R L A G

Havainnointi/Koodaus

 1.  Rakennustehtävä*

 2.  Tarinan kertominen kirjasta

 3.  Kuvasta kertominen*

 4.  Keskustelu ja kertominen

 5.  Tämänhetkinen työ tai opiskelu*

 6.  Sosiaaliset vaikeudet ja ärsyyntyminen

 7.  Tunteet

 8.  Demonstrointitehtävä

 

 9.  Sarjakuvat*

 10.  Tauko

 11.  Arkielämä*

 12.  Ystävät ja avioliitto

 13.  Yksinäisyys

 14.  Suunnitelmat ja unelmat

 15.   Tarinan keksiminen

* vapaavalintainen

Pöytäkirja

Tutkittavan nimi ____________________________________________________________________________________

Syntymäaika _________________________________________________________________________________________

Sukupuoli ________________________________________________________________________________________________

Arviointipäivä  ________________________________________________________________________________________

Tutkija ______________________________________________________________________________________________________

Tutkittavan ikä _______________________________________________________________________________________

Muu tieto  ________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________




