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1 Johdanto 
 

Inkluusio kasvatusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa on ollut 90-luvun puolivälistä saak-

ka kuuma puheenaihe ja on tälläkin hetkellä päivän sana kasvatuskeskustelussa. 

Suomessa ja maailmalla sekä koululaitosta että varhaiskasvatusta on viety inklusiivi-

sempaan suuntaan. Inkluusiossa pyrkimyksenä on, että kasvatusjärjestelmä uudelleen-

rakennetaan (Ainscow, 1995, s. 147; Frederickson & Cline, 2009, s. 71; Mittler, 2006, 

s. 10) siten, että kaikki lapset, niin erityistä tukea tarvitsevat kuin muutkin, ovat yhdessä 

normaaleissa suurryhmissä (Saloviita, 2009, s. 12–13), ja jokaisen yksilölliset tarpeet 

tulevat kohdatuksi (Ainscow, 1995, s. 147; Ashman, 2015, s. 7; Takala, 2016, s. 16). 

Inkluusiosta on uutisoitu julkisuudessa paljon (mm. Helsingin Sanomat, YLE), ja se on 

ilmiönä herättänyt paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. Vahvoista mielipiteistä kerto-

vat esimerkiksi uutisotsikot ”Erityisluokkien vähentäminen toi kouluihin kaaoksen: Lap-

selle se voi olla heitteillejättö ja opettajalle hyppy syvään päähän” (Tolkki, 24.2.2019) ja 

”Suomi siirsi erityisoppilaat suuriin luokkiin, eivätkä kaikki opettajat pidä muutoksesta: 

”En ole koskaan ollut näin väsynyt”” (Mäntymaa, 18.2.2019). Keskustelun perusteella 

vaikuttaa siltä, että inkluusion periaate ei aina tai vielä ole toteutunut aivan kivuttomasti, 

esimerkiksi puutteellisen resursoinnin takia. Puutteellista resursointia on uutisoitu esi-

merkiksi Helsingin Sanomissa otsikolla ”Selvitys: Vantaan opettajat kokevat itsensä riit-

tämättömiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa – Kaupunki lupailee tukea, mutta 

ei rahaa” (Aalto & Salomaa, 16.4.2019). 

 

Tässä tutkimuksessa inkluusiota tarkastellaan nimenomaan varhaiskasvatuksen kon-

tekstissa ja tarkemmin autismikirjolla olevien lasten inkluusion näkökulmasta. Noin joka 

sadannen henkilön on arvioiden mukaan ajateltu olevan autismikirjolla. Jokaisen kas-

vattajan on hyvä tuntea autismikirjon häiriön ominaispiirteet, jo senkin takia, että autis-

mikirjon ihmisiä on melko paljon. Autismikirjon häiriö näkyy monella tavalla henkilön 

elämässä ja arjessa, erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen ominaispiirteiden kautta. 

Autismikirjon häiriön piirteet tuntemalla kasvattaja voi tukea lasta selviytymään arjen ti-

lanteissa. Autismikirjon häiriö on historiallisesti jatkuvasti muuttuva ilmiö ja tälläkin het-

kellä diagnoosina suurten muutosten keskellä. Tässä tutkimuksessa olen valinnut au-

tismikirjon häiriön tarkastelukohteeksi juuri muuttuvan luonteensa ja uuden tuoreen 

määrittelynsä takia, osittain henkilökohtaisesta kiinnostuksesta, ja osittain siksi, että 

tiettyyn ryhmään tarkemmin keskittymällä voidaan mahdollisesti saada hieman syvempi 

käsitys myös inkluusiosta yleensä. Kuitenkin tarkoituksena on, että vaikka tutkimusase-
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telma on rakennettu niin, että aihetta katsotaan autismikirjon kontekstista, löydetään 

myös yleisiä lainalaisuuksia ja periaatteita, jotka koskevat kaikkia lapsia.  

 

Tässä tutkimuksessa on haastateltu viittä helsinkiläistä erityislastentarhanopettajaa, 

joilla on kokemusta autismikirjolla olevien lasten kanssa työskentelystä varhaiskasva-

tuksessa. Tutkimuksen ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on kuvata ja selvittää, mi-

tä inkluusio erityislastentarhanopettajien näkemyksen mukaan autismikirjolla olevista 

lapsista puhuttaessa oikeastaan on. Tarkoituksena on siis selvittää millaisia merkityk-

senantoja erityislastentarhanopettajat tässä kontekstissa puheessaan inkluusiolle anta-

vat, ja miten nämä merkitykset suhteutuvat siihen, miten inkluusiota yleisesti määritel-

lään. Toisena tutkimuskysymyksenä on tutkia ja selvittää, mitkä tekijät tuntuvat tuotta-

van erityisen tuen tarvetta autismikirjolla olevien lasten suhteen. Mikä siis tuottaa ja 

kasvattaa tunnetta, että toiset lapset ovat muita lapsia erityisempiä, että joidenkin las-

ten olisi yhä parempi olla erillisessä tukijärjestelmässä, tai että kaikki lapset eivät sovi 

tai kykene inkluusioon? Miksi inkluusion kaunis ideaali lipuu kauemmas? Vaikuttaa 

myös siltä, että vaikka peruskoulun puolella puhutaan tällä hetkellä paljon inkluusiosta, 

annetun erityisen ja tehostetun tuen määrät ovat kasvaneet peruskoulujärjestelmäs-

sämme (Tilastokeskus 2018a; Tilastokeskus 2018c). Annetun erityisen ja tehostetun 

tuen määrät eivät myöhemmin tässä tutkimuksessa esittelemieni ja tekemieni laskelmi-

en ja taulukoiden (ks. taulukko 1; taulukko 2) perusteella näytä kuitenkaan kasvaneen 

varhaiskasvatuksen puolella ainakaan esiopetuksessa, jossa asiaa on tilastoitu. Tä-

mänkin takia on kiinnostavaa tarkastella kerättyä tutkimusaineistoa valitsemieni tutki-

muskysymysten näkökulmasta.  

 

Yhteenvetona kumpikin tutkimuskysymys lisää ymmärrystä siitä, miten inkluusio tällä 

hetkellä suomalaisessa varhaiskasvatusjärjestelmässä toteutuu. Tutkimus osallistuu 

keskusteluun inkluusiosta sekä normaalin ja erityisyyden suhteesta ja erityisyyden tuot-

tamisesta varhaiskasvatusjärjestelmässämme. Tutkimuksen tulokset tuovat kiinnosta-

via näkökohtia myös siihen, miten erityisyyttä tuottavia ja inkluusiota estäviä tekijöitä 

voidaan varhaiskasvatuksessa paremmin tunnistaa ja purkaa. Kyse on lopulta siitä, mi-

ten voidaan luoda yhä inklusiivisempi varhaiskasvatusjärjestelmä, jossa kaikilla on hy-

vä olla, ja jokaisella on oma hyväksytty paikkansa yhteisössä.  

 

Aikaisempaa aiheeseeni liittyvää tutkimusta on tehnyt esimerkiksi Teräväinen (2011), 

joka tutki Asperger-erityisoppilaan sosiaalista integraatiota, Niemi (2015), joka tarkaste-

li erityisen tuen tarpeen merkityksiä ja oppilaan aseman rakentumista peruskoulun jäl-

keisellä koulutuspolulla, sekä Niemelä (2015), joka tutki inkluusiota esikoulukontekstis-
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sa inkluusiota estävien ja mahdollistavien tekijöiden näkökulmasta. Oman tutkimukseni 

haastatteluaineistoa on luettu ja analysoitu aikaisempaan inkluusiota käsittelevään tut-

kimuskirjallisuuteen peilaten. 
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2 Inkluusiosta, erityisopetuksen ja erilaisuuteen suh-
tautumisen historiallisesta muutoksesta sekä anne-
tun erityisen tuen ja tehostetun tuen määrien kas-
vusta 

 

Historian saatossa on tapahtunut yhteiskunnallisia muutoksia, ja samalla yhteiskunnan 

arvot ja vallitsevat ajattelutavat ovat muuttuneet. Erilaisuuteen ja vammaisuuteen suh-

taudutaan nyt eri tavalla kuin aiemmin. Segregaatiosta on siirrytty integraatioon ja in-

kluusioon. Myös erityisopetus on muuttunut, ja perusopetuksessa ja esiopetuksessa on 

otettu käyttöön uusi kolmiportaisen tuen malli. Vaikka on siirrytty kohti inkluusiota, näyt-

tää kuitenkin siltä, että inkluusio herättää mielipiteitä puolesta ja vastaan ja ei ole vielä 

toteutunut tarkoitetulla tavalla. Tarjotun erityisen ja tehostetun tuen määrä kasvaa tilas-

tojen mukaan peruskoulussa (Tilastokeskus 2018a; Tilastokeskus 2018c), vastaavaa 

kehitystä ei ole nähtävissä kuitenkaan varhaiskasvatuksessa, ainakaan esiopetuksen 

tilastojen suhteen (ks. taulukko 1; taulukko 2). Avaan tässä luvussa tarkemmin edellä 

mainittua poikkeavuuteen suhtautumisen ja erityisopetuksen historiaa ja nykytilannetta, 

inkluusion, integraation ja segregaation käsitteitä sekä annetun tehostetun ja erityisen 

tuen määrien kasvua. 

 

2.1 Erityisopetuksen historiasta sekä erilaisuuteen ja vammai-

suuteen suhtautumisen historiallisesta muuttumisesta  

 

Yhteiskunnan ja ajattelun muutokset näkyvät myös erityisopetuksen historiassa. Taka-

lan (2016, s. 13) mukaan historiassa kulloinkin vallinneet ideologiat ja ajattelutavat, 

käytettävissä olevat rahalliset resurssit ja se, onko korostettu lapsen vai opetuksen jär-

jestäjän etua, ovat vaikuttaneet siihen, missä ja millä tavalla erilaisia lapsia on opetettu, 

ja miten erilaiset lapset on nähty esimerkiksi tasa-arvon suhteen. Pihlaja (2005, s. 123) 

tuo lisäksi esiin, kuinka eri kulttuureissa erilaisuus nähdään ja käsitetään myös eri ta-

voin. Frederickson & Cline (2009, s. 3, 5) toteavat, kuinka yhteiskunta on jatkuvasti 

muutosvoimien kohteena, ja aikaisemmin homogeenisemmassa yhteiskunnassa moni-

naisuus on lisääntynyt. Esimerkiksi kulttuurinen ja etninen moninaisuus on lisääntynyt, 

perheiden rakenteet ovat muuttuneet, työ- ja talouselämä ovat jatkuvassa liikkeessä ja 

sukupuolten tasa-arvoon, epäoikeudenmukaisuuksiin ja ihmisoikeuksiin kiinnitetään 

enemmän huomiota. Kaikissa edellisissä tekijöissä tapahtuneet muutokset heijastuvat 

myös siihen, miten koulutusjärjestelmä ja tukipalveluja tarjoavat tahot kohtaavat oppi-
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misvaikeudet tai vammaisuuden. Erityispedagogiikassa erilaisuuteen liittyviä olennaisia 

käsitteitä ovat muun muassa poikkeavuus ja vammaisuus (Moberg & Vehmas, 2015, s. 

48) sekä normaalius ja tavallisuus (Hausstätter, 2016, s. 179). Myös Mittler (2006, s. 1, 

12) korostaa, kuinka kasvatusjärjestelmä ja sen instituutiot, kuten koulut, ovat yhteis-

kunnan vaikutuksen alaisia. Yhteiskunta on konteksti, jossa kasvatusinstituutiot toimi-

vat, ja se, millaisia instituutiot ovat esimerkiksi arvoiltaan ja toiminnaltaan, heijastaa si-

tä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Mittler huomauttaa myös, kuinka yhteiskunnassa on 

tälläkin hetkellä todella paljon epäoikeudenmukaisuutta ja myös nämä epäoikeuden-

mukaisuudet näkyvät kasvatusjärjestelmässä.  

 

Putnam (1979) on useiden eri maiden erityisopetuksen kehittymistä vertailevassa tut-

kimuksessaan muodostanut erityisopetuksen kehityksen tasomallin. Mallin mukaan 

näyttää siltä, että useassa maassa erityisopetus on kehittynyt portaittain. Aluksi erityis-

opetuksessa on opetettu sokeita ja kuuroja, sitten henkisesti jälkeenjääneitä ja fyysi-

sesti vammaisia, tämän jälkeen tunne-elämän ja puhumisen vaikeuksista kärsiviä, ja 

sitten pikkuhiljaa mukaan on otettu myös lahjakkaita lapsia ja lapsia, joilla on lievempiä 

oppimisvaikeuksia. Täytyy huomioida, että kaikki edelliset Putnamin tutkimuksessa 

käyttämät erilaisuuteen viittaavat käsitteet eivät enää ole nykykäyttöön sopivia. Takala 

(2016, s. 14) huomauttaa, että vaikka erilaiset oppilaat on asteittain otettu opetukseen, 

opetus on aluksi järjestetty hyvin segregoidusti niin, että erilaiset oppilaat ovat olleet 

muista lapsista erillään. Putnam (1979, s. 96) tuo kuitenkin esiin, kuinka kehityksessä 

kaikkein pisimmällä olevissa maissa on edellä mainittujen vaiheiden saavuttamisen jäl-

keen alettu siirtyä integraatioon ja siirtämään oppilaita erillisistä laitoksista oppimaan 

yhdessä muiden oppilaiden kanssa. Saloviita (2013, s. 88) huomauttaa, että Suomen 

järjestelmässä vaikeasti kehitysvammaiset on Putnamin mallista poiketen otettu erityis-

opetuksen piiriin viimeisimpinä, ja Takala (2016, s. 14) toteaa, että vaikeasti kehitys-

vammaiset ovat päässeet ylipäätään osaksi suomalaista koulujärjestelmää vasta vuon-

na 1997.  

 

Saloviita (2013, s. 88–95) esittää, kuinka erityisopetuksen muutoksen taustalla on, että 

eri aikoina poikkeavuuteen ja vammaisuuteen on suhtauduttu eri tavoin, ja kuinka 

asenteet ovat vähitellen muuttuneet positiivisemmiksi. Saloviita onkin luonut Suomen 

kontekstiin poikkeavuuteen suhtautumisen kehityksen makroteorian, jossa on kolme 

vaihetta. Jokaisessa vaiheessa muuttuneen ajattelun taustalla on myös yhteiskunnalli-

nen muutos, ensin maatalousyhteiskunnan teollistuminen, sitten jälkiteolliseen palvelu-

yhteiskuntaan siirtyminen ja lopuksi yhteiskunnan moniarvoistuminen. Ensimmäinen 

vaihe oli 1940-luvun puolivälistä 1960-luvun loppuun vallinnut laitosmalli, jossa vam-
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maisuus liitettiin ajatuksissa rikollisuuteen, pahuuteen, haitallisuuteen ja tyhmyyteen. 

Vammaiset olivat segregoituina laitoksiin, ja vammaisuudessa painottui lääketieteelli-

nen ajatus parantumattomasta vauriosta. Tässä vaiheessa vammaiset eivät saaneet 

opetusta tai korkeintaan erityiskouluissa sekä apukoulu- ja tarkkailuluokilla.  

 

Toinen vaihe oli 1960-luvun lopusta 1990-luvun puoliväliin kestänyt porrasmalli, jossa 

vammaiset nähtiin rikollisten sijaan sairaina ja lääketieteellisessä mielessä henkilöinä, 

joilla oli jokin toimintavajavuus, jota kuitenkin oli mahdollista kuntouttaa. Kuntoutus ta-

pahtui portaittaisten palvelujen avulla, ja tavoitteena oli päästä osaksi yhteiskuntaa. 

Kasvatuksen saralla lapsia alettiin integroimaan tavalliseen opetukseen, ja erityisope-

tusta annettiin, jos tavallisessa opetuksessa olo ei onnistunut. Viimeinen vaihe, 1990-

luvun puolivälissä alkanut tukimalli, on parhaillaankin käynnissä. Tässä vaiheessa aja-

tuksena on tarjota yksilöille heidän tarvitsemiaan tukitoimia palvelujen sijaan ja mahdol-

listaa niiden myötä, että kaikki henkilöt ovat täysivaltaisia, tasa-arvoisia ja osallisia kan-

salaisia. Tukitoimet yksilöllistetään kullekin henkilölle, kasvatus on inklusiivista, jolloin 

vain järjestelmää muutetaan, eikä lasta, ja vammaisuuden lääketieteellisestä selitys-

mallista otetaan etäisyyttä. Samalla Saloviita esittää, että uudessa inklusiivisessa tuki-

mallissa erityisopetuksella ei enää olisi sijaa. Putnamin, Saloviidan ja Takalan edellisis-

tä huomioista voidaan havaita, että historiassa on aluksi siirrytty segregaatiosta integ-

raatioon ja integraatiosta inkluusioon. Avaan nämä käsitteet seuraavassa alaluvussa. 

 

Moberg & Vehmas (2015, s. 49–53) tuovat aikaisempaa tutkimusta tiivistäen ja yhdis-

tellen esiin, että vammaisuus on historiassa nähty ensin yksilökeskeisten ajattelumalli-

en ja 1960-luvulta eteenpäin yhteisökeskeisten ajatusmallien kautta. Yksilökeskeisiin 

malleihin kuuluvat Mobergin ja Vehmaan mukaan uskonnollis-moraalinen, biomedikaa-

linen ja toiminnallis-pedagoginen malli. Uskonnollis-moraalisessa mallissa on ideana, 

että vammaisuus johtuu jostakin hyvän moraalin vastaisesta teosta. Biomedikaalisessa 

mallissa vammaisuus saa medikalisoidun lääketieteellisen selityksen, ja yksilöllä ajatel-

laan olevan esimerkiksi jokin geneettinen tai biologinen poikkeavuus. Palaan medikali-

saatioon tarkemmin luvussa 2.4.4. Toiminnallis-pedagogisessa mallissa ajatellaan, että 

yksilön toimintakyky on alentunut, ja sitä voidaan kasvattaa esimerkiksi kuntouttamalla 

tai terapian avulla. Yhteisökeskeisiä ajattelumalleja ovat ympäristöllinen malli ja ihmis-

oikeudellinen malli, ja ne ovat syntyneet lääketieteellisen vammaisuuden selitystavan 

kyseenalaistamisesta. Yhteisökeskeisissä malleissa ajatellaan, että vammaisuus on 

myös sosiaalinen ilmiö, johon ympäristö vaikuttaa, esimerkiksi asenteillaan ja rakenteil-

laan. (Moberg & Vehmas, 2015, s. 49–53.) Voidaan siis puhua vammaisuuden sosiaa-

lisesta mallista, ja Oliver (1996, s. 32–33) painottaa, kuinka tässä mallissa vammaisuus 
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ei siis kumpuakaan yksilöstä, vaan yhteiskunnasta ja siitä, että yhteiskunta ei kykene 

oikealla tavalla vastaamaan henkilön tarpeisiin. Vammaisuutta aiheuttaa siten esimer-

kiksi segregoiva koulutusjärjestelmä tai työelämä, esteelliset tilat ja ennakkoluulot. Ym-

päristöllisessä mallissa pyritään tekemään ympäristöstä kaikille esteetön ja ihmisoikeu-

dellisessa mallissa mahdollistamaan kaikkien täysivaltainen kansalaisuus ja osallisuus, 

esimerkiksi asenteisiin ja yhteiskunnan sekä kasvatusjärjestelmän rakenteisiin vaikut-

tamalla (Moberg & Vehmas, 2015, s. 49–53). 

 

Mittler (2006, s. 3) ilmaisee saman asian niin, että siirtyessämme inklusiiviseen kasva-

tusjärjestelmään, siirrytään vammaan, vajavuuteen ja puutteeseen perustuvasta mallis-

ta (defect model) vammaisuuden sosiaaliseen malliin (social model). Vammaan, vaja-

vuuteen ja puutteeseen perustuvassa mallissa oletuksena on, että oppimisvaikeus on 

sisäänrakennettuna lapseen, ja uskotaan, että lapselle on hyvä tehdä tarkka diagnoosi 

ja tarjota sen mukaiset tukitoimet. Ajatus tässä mallissa on integraatioperiaatteen mu-

kainen, eli lapsen mukauttaminen eikä kasvatusjärjestelmän muuttaminen. Vammai-

suuden sosiaalisessa mallissahan taas nähtiin, että ongelma on yhteiskunnassa (Mo-

berg & Vehmas, 2015, s. 49–53; Oliver 1996, s. 32–33), ja siten yhteiskuntaa pitää 

muuttaa esimerkiksi rakentamalla koulujärjestelmä uudelleen (Mittler, 2006, s. 3). 

 

2.2 Inkluusion käsitteen ja lähikäsitteiden määrittelyä 

 
Tässä alaluvussa avaan inkluusion ja sen lähikäsitteiden integraation ja segregaation 

käsitteitä ja ideologioita niiden taustalla. Inkluusiolla tarkoitetaan kasvatuksen yhtey-

dessä sitä, että kaikki lapset ovat samassa yhteisössä tai ryhmässä, kuten koulussa tai 

päiväkodissa, koulu- tai päiväkotiajan alusta lähtien (ks. esim. Ikonen, 2009, s. 12). 

Koulumaailman yhteydessä puhutaan muun muassa kaikille avoimesta koulusta (Taka-

la, 2016, s. 13; Saloviita, 2009, s. 12), ja saman voidaan katsoa pätevän hyvin myös 

varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Saloviita (2009, s. 12–13) painottaa vielä, kuin-

ka inkluusiossa kaikkien lasten, myös vaikeasti vammaisten, tulisi olla tavallisilla luokil-

la yhdessä. Inkluusio on myös lähikouluperiaatteen toteutumista. Lähikouluperiaate 

voidaan Saloviidan (2013, s. 176) mukaan ymmärtää inkluusion ja integraationkin sy-

nonyyminä. Ideana lähikouluperiaatteessa on Takalan (2016, s. 16) mukaan esimerkik-

si koulukontekstissa, että lapsi on alusta saakka omassa lähikoulussaan, jossa hänelle 

tarjotaan myös hänen tarvitsemansa tuki. Lähikouluperiaate on kirjattu myös esiopetus-

ta säätelevään perusopetuslakiin (1998), jossa painottuu mahdollisimman lyhyt matka 

kotoa kouluun tai päivähoitoon (6 §), ja pyrkimys myös erikoissairaanhoitoa saavien 

lasten opiskelemiseen lähipäiväkodissa tai –koulussa (4 a §).  
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Inkluusiossa moninaisuus nähdään positiivisena asiana (Gibson, 2009, s. 13). Ideolo-

giaan kuuluukin, että yksilö hyväksytään kaikkine piirteinensä sellaisenaan (Ashman, 

2015, s. 7), ja jokainen yhteisöön kuuluva yksilö nähdään arvokkaana ja tasavertaisena 

(Gibson, 2009, s. 13). Tähän eivät vaikuta mitään ulkoiset piirteet, kuten vammaisuus, 

ja erilaisuus, sukupuoli, sosioekonominen asema, seksuaalisuus, uskonto, kansallisuus 

tai yksilön kyvykkyys (Ashman, 2015, s. 7; Gibson, 2009, s. 13; Saloviita, 2009, s. 13). 

Inkluusiossa olennaista onkin syrjinnän torjuminen (Mittler, 2006, s. 2; Takala, 2016, s. 

13), ja että ketään ei jätetä ulkopuolelle yhteisistä yhteisöistä (Moberg & Savolainen, 

2015, s. 81; Saloviita, 2009, s. 13; Takala, 2016, s. 13). Inkluusio onkin myös osalli-

suutta, mikä näkyy esimerkiksi Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2018 

(Opetushallitus, 2016a, s. 13, 15) siten, että lapset saavat osallistua toiminnan suunnit-

teluun, heidän mielipiteensä tulevat kuulluksi, he ovat osa yhteisöä ja heitä kasvatetaan 

yhteiskunnan jäseniksi. Inkluusiossa tärkeää on jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden 

tunnistaminen ja niihin vastaaminen (Ainscow, 1995, s. 147; Ashman, 2015, s 7). Taka-

lan (2016, s. 16) mukaan inklusiivisessa kasvatuksessa jokaiselle lapselle tulisi siis tar-

jota yksilölliset tarpeet huomioivaa pedagogiikkaa. Esteettömyys nähdään yhtenä in-

kluusion tärkeänä toteuttamiskeinona, siis ympäristö muokataan erilaisille henkilöille 

sopivaksi. Toinen tärkeä keino on opetuksen eriyttäminen. (Saloviita, 2013, s. 104–

105.)  

 

Inkluusion taustalla olevia keskeisiä arvoja ovat tasa-arvo, sosiaalinen oikeudenmukai-

suus sekä demokratia (Viitala, 2005, s. 135; Moberg & Savolainen, 2015, s. 84; Mittler, 

2006, s. 12). Inkluusio voidaan ymmärtää myös vahvasti yksilön oikeuksiin liittyvänä 

asiana: Mittler (2006, s. 6) esittää, kuinka vammaiset ihmiset ja vammaisjärjestöt ovat 

kytkeneet inkluusion ihmisoikeuksiin liittyväksi ideologiaksi. YK:n ihmisoikeuksien julis-

tukseen (United Nations, 1948/2015, s. 54) on artiklan 26 kohtaan 1 kirjattu, että jokai-

sella on oikeus saada opetusta. Koulutus kaikille – maailman julistuksessa vuodelta 

1990 (UNESCO, 1994) tarkennetaan artiklassa kolme, kuinka perusopetusta on oikeu-

denmukaisuuden periaatetta korostaen tarjottava kaikille, niin aikuisille, nuorille ja lap-

sille, naisille ja tytöille, vammaisille ja kaikille muille ihmisryhmille. YK:n Salamancan ju-

listuksessa (United Nations, 1994, s. 6) pääajatuksena on, että koulujen tulisi huomioi-

da ja opettaa kaikkia oppilaita, esimerkiksi vammaisia, lahjakkaita, eri kulttuuritaustois-

ta tulevia ja kaikenlaisia muunlaisia oppilaita, mistään ulkoisista tekijöistä riippumatta.    

 

Ideologian tavoitteisiin kuuluu, että koulujärjestelmä rakennettaisiin uudelleen erilaisek-

si nykyisestä siten, että kaikkien lasten tarpeet täyttyisivät (Ainscow, 1995, s. 147). 
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Painopisteenä on siis koulujen radikaalikin muutos toisenlaiseksi (Frederickson & Cli-

ne, 2009, s. 71; Mittler, 2006, s. 10), mikä näkyy Mittlerin (2006, s. 3, 10) mukaan esi-

merkiksi niin, että opetussuunnitelma, arviointikäytännöt, opetukseen liittyvät käytännöt 

ja ajattelutavat sekä tapa, millä lapsia jaetaan ryhmiin, tulee päivittää. Inkluusio vaatii-

kin Mittlerin mukaan uusia ajattelutapoja, esimerkiksi toimintatapojen ja oppimisvaike-

uksiin suhtautumisen suhteen. Koulun lisäksi edellisen voidaan katsoa pätevän myös 

varhaiskasvatusjärjestelmään, jossa päiväkotien tulee muuttua.  

 

Integraatiossa ideana on, että tukea tarvitsevat tai erilaiset oppilaat halutaan sulauttaa 

tukitoimien avulla olemassa olevaan koulujärjestelmään (Ainscow, 1995, s. 147; Frede-

rickson & Cline, 2009, s. 71). Tällöin koulu ei itse juuri muutu (Ainscow, 1995, s. 147; 

Mittler, 2006, s. 10), ja kyse on nimenomaan yksilön mukautumisesta järjestelmään 

(Mittler, 2006, s. 10). Sama pätee jälleen varhaiskasvatukseen. Integraatiossa keskei-

senä ajatuksena on, että yksilö, joka on tällä hetkellä tavallisen ryhmän tai yhteisön ul-

kopuolella, otetaan uudestaan mukaan (Ikonen, 2009, s. 12; Moberg & Savolainen, 

2015, s. 85). Yksilö on siis aluksi ollut esimerkiksi erityisryhmässä tai erityisluokalla, 

josta hänet siirretään, integroidaan, tavalliseen ryhmään tai opetukseen (Takala, 2016, 

s. 21).  

 

Segregaatiolla tarkoitetaan sitä, että yksilö eristetään tai erotetaan muusta yhteisöstä 

(Takala, 2016, s. 14). Kasvatuksen suhteen se merkitsee, että lapsi on sijoitettu pie-

nempään erityisryhmään tai –luokkaan eikä osallistu yleisopetukseen ollenkaan (Taka-

la, 2016, s. 21), varhaiskasvatuksessa siis tavallisen ryhmän toimintaan. Kyseessä on 

siis erillinen erityisopetus (Viitala, 2005, s. 132), joka on kohdennettu ainoastaan tietyil-

le yksilöille, kuten vammaisille (Takala, 2016, s. 14). Kuitenkin Viitala (2005, s. 132) 

huomauttaa, että usein Suomessa erityisryhmät sijaitsevat normaaleissa päiväkodeissa 

ja saattavat tehdä muun päiväkodin kanssa yhteistyötä. Segregaation taustalla on ollut 

erilaisia taustaideologioita. Esimerkiksi Saloviidan (2009, s. 13) mukaan on aikaisem-

min vallitsevasti ajateltu, että vaikkapa lapsen vammaisuus tai oppimisen ja käyttäyty-

misen haasteet johtavat siihen, että lapsi tarvitsee paikan erityisessä ja erillisessä ryh-

mässä. Siellä hän saa tarvitsemansa asiantuntijan antamat tukitoimet. Yleisopetukses-

sa tai tavallisessa ryhmässä tällainen lapsi ei pärjää hyvin. Myös Moberg ja Savolainen 

(2015, s. 80) esittävät samankaltaisen näkemyksen, jossa on korostettu yksilöiden eri-

laisuutta. Tietynlaiset yksilöt on nähty niin normaalista poikkeavina tai vammaisina, että 

heidän on ajateltu tarvitsevan erilaista ja tavallisesta kasvatusjärjestelmästä erotettua 

opetusta.  
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2.3 Inkluusio varhaiskasvatuslaissa ja varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen opetussuunnitelmissa 

 

Tässä alaluvussa avaan, miten inkluusiosta puhutaan, ja miten sitä määritellään var-

haiskasvatuslaissa, perusopetuslaissa sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ope-

tussuunnitelmissa. Varhaiskasvatuslaissa (2018) ovat varhaiskasvatukseen liittyvät 

voimassa olevat säädökset, ja esiopetuksen suhteen säädökset löytyvät perusopetus-

laista (1998). Varhaiskasvatuslaissa ei käytetä sanaa inkluusio, mutta inkluusio näkyy 

epäsuorasti varhaiskasvatuksen tavoitteissa (3 §). Keskeisinä tavoitteina inkluusion 

suhteen on muun muassa tukea lapsen iän ja kehitystason mukaista kehitystä, oppi-

misedellytyksiä, kykyä hyväksyä ja ymmärtää moninaisuutta ja kunnioittaa muita sekä 

vuorovaikutusta ja vertaissuhteita. Lisäksi halutaan lisätä tasa-arvoa koulutukseen ja 

sukupuoleen liittyen, tukea yhdenvertaisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia var-

haiskasvatuksen suhteen, taata lapsen tukitoimien saanti ja yksilölliset tukitoimet, edis-

tää yhteiskunnan jäseneksi kasvamista sekä tukea lapsen osallisuutta, osallistumista 

sekä vaikutusmahdollisuuksia. (3 §.) Varhaiskasvatusta tulee olla myös saatavilla sekä 

suomeksi, ruotsiksi että saamen kielellä (8 §). Varhaiskasvatusympäristölle asetetaan 

vaatimukseksi olla esimerkiksi esteettömyyden ja lapsen yksilöllisen kehitystason ja iän 

huomioiva ja sellainen, joka torjuu kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä (10 §). 

Osallisuuden huomioiminen näkyy pykälässä numero 20, jossa velvoitetaan kasvattajia 

ottamaan myös lapsen toiveet toiminnan suunnittelussa huomioon ikä ja kehitystaso 

huomioiden ja tarjoamaan lapselle tilaisuuksia vaikuttamiseen. Lapsella on oikeus saa-

da tukea heti tuen tarpeen tullessa esiin (3 §), ja jokaiselle lapselle on tehtävä myös 

oma yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan esimerkiksi lapsen tavoit-

teet varhaiskasvatuksen suhteen sekä tarvittavat tukitoimet (23 §). Myös moniammatil-

linen (7 §) ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö nostetaan esiin (23 §).  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman uudet kansalliset perusteet ovat tulleet voimaan 

1.1.2019, ja päiväkotien omat varhaiskasvatussuunnitelmat täytyy olla päivitettynä kan-

sallisia vastaaviksi elokuuhun 2019 mennessä. Tätä ennen paikallisella tasolla varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet vuodelta 2016 ovat voimassa. (Opetushallitus, 

2019b.) Tarkastelen tässä kuitenkin uusia kansallisia perusteita, koska niihin ollaan 

juuri siirtymässä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (Opetushallitus, 2019a) 

pohjautuu vahvasti varhaiskasvatuslakiin ja sen säännöksiin. Siten dokumentista voi-

daan löytää hyvin pitkälti samat asiat ja päämärät inkluusion suhteen kuin varhaiskas-

vatuslaistakin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2019a, s. 9–
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10, 14–17, 19, 21, 25–27, 29–30,  32, 34–35, 44–45, 54–58) korostetaankin olennaisi-

na tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä sekä moninaisuuden hy-

väksymiseen kasvattamista. Lisäksi painotetaan lapsen osallisuuden mahdollistamista, 

esimerkiksi niin, että annetaan lapsen osallistua toiminnan suunnitteluun ja ilmaista aja-

tuksiaan ja mielipiteitään, sekä yhteiskunnalliseen toimijuuteen ja osallisuuteen kasva-

mista. Dokumentissa käytetään myös termejä inkluusio ja inklusiivinen toimintakulttuuri, 

ja todetaan, että varhaiskasvatusta tulee suunnata kohti inkluusiota. Inkluusio näkyy 

myös tavoitteessa rakentaa kaikille turvallinen ja esteetön oppimisympäristö, ja että 

lapsen yksilöllisyys ja yksilölliset tuen tarpeet tunnistetaan ja kirjataan lapsen varhais-

kasvatussuunnitelmaan. Lapsen saamaan tukeen viitataan varhaiskasvatussuunnitel-

massa termillä lapsen kehityksen ja oppimisen tuki. Lisäksi asiakirjassa korostetaan 

moniammatillista yhteistyötä ja vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä.  

 

Perusopetuslaissa (1998) säädetään perusopetuksen lisäksi myös esiopetuksesta. In-

kluusio näkyy myös perusopetuslaissa useissa kohdissa, vaikka tässäkään laissa ei 

käytetä itse inkluusion käsitettä. Kohta Opetuksen tavoitteet (2 §) sisältää lähes sa-

manlaiset tavoitteet kuin varhaiskasvatuslakikin. Opetuksen inkluusiota edistävinä ta-

voitteina on siis kasvattaa lasta moraalisesti oikein toimivaksi yhteiskunnan jäseneksi ja 

edistää oppimisen edellytyksiä, tasa-arvoa sekä lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia 

osallistua kasvatukseen. Pykälässä numero kolme mainitaan, että opetusta tulee jär-

jestää lapsen ikä ja edellytykset huomioon ottaen. Oppilaan opetus tulee järjestää niin, 

että päiväkoti tai koulu, jossa lapsi on, olisi lyhyen matkan päässä (6 §). Myös, jos oppi-

las saa erikoissairaanhoitoa, opetus tulisi pyrkiä toteuttamaan lapsen omassa päiväko-

dissa tai koulussa (4 a §), siis lähikouluperiaatteen mukaisesti (6 §). Opetuskielenä voi 

olla suomi, ruotsi, saame, romani tai viittomakieli (10 §). Tukea tarvitsevat oppilaat 

saavat tuen tarpeen mukaan kolmiportaista tukea, jonka muodoiksi perusopetuslaissa 

mainitaan tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus (16 §), tehostettu tuki (16 a §) ja eri-

tyinen tuki (17 §). Tehostettua tukea saaville lapsille on laadittava henkilökohtainen op-

pimissuunnitelma (16 a §), ja erityistä tukea tarvitseville lapsille henkilökohtainen ope-

tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (17 a §). Koulu- tai päiväkotiympäristön tulee 

olla turvallinen, esimerkiksi kiusaamista ehkäisevä, ja esteettömyys huomioon ottava 

(29 §). Lasten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tulee vahvistaa (47 a §). Mo-

niammatillinen (16 a §, 17 §) ja vanhempien kanssa toteutettava yhteistyö (16 a §, 17 

§) mainitaan jälleen.  

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 (Opetushallitus, 2016a, s. 12–15, 

17–19, 22–24, 34, 39, 44–50) mainitaan sana inkluusio ja todetaan, että esiopetusta tu-
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lisi toteuttaa inkluusiota tavoitellen. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa no-

jataan vahvasti perusopetuslakiin. Täten opetussuunnitelmasta löytyvät hyvin pitkälle 

samat inkluusioon liittyvät asiat ja tavoitteet kuin perusopetuslaistakin, kuten turvallisen 

ja esteettömän oppimisympäristön luominen, moniammatillinen ja vanhempien kanssa 

tehtävä yhteistyö, lasten osallisuus esimerkiksi päätöksen teossa, toiminnan suunnitte-

lussa ja mielipiteiden kertomisessa, yhteiskunnan jäseneksi kasvaminen, tasa-arvo se-

kä moninaisuuden ja erilaisuuden hyväksymiseen kasvattaminen.  Erityisesti on mainit-

tu, kuinka esiopetuksen yhtenä tavoitteena on taata yhdenvertaisuus koko Suomen ta-

solla. Puhutaan kaikille yhteisestä esiopetuksesta, jossa korostetaan jokaisen lapsen 

asemaa yhteisössä ja toisaalta yksilöllisyyden huomioimista. Lisäksi dokumentista löy-

tyy myös kolmiportaisen tuen malli. Esiopetuksessa käytetään tuesta termiä kasvun ja 

oppimisen tuki, toisin kuin perusopetuslaissa, jossa se on nimetty oppimisen ja koulun-

käynnin tueksi. Kuitenkin periaate on sama yleisen, tehostetun ja erityisen tuen suh-

teen.  

 

2.4 Uusia tuulia erityisopetuksessa – kolmiportainen tuki sekä 

erityisen ja tehostetun tuen tarpeet ja niiden kasvu 

 
2.4.1 Kolmiportainen tuki 
 
 
Esiopetustakin säätelevää perusopetuslakia päivitettiin vuonna 2010 erityisopetuksen 

suhteen, ja muutosten myötä syntyi uusi kolmiportaisen tuen malli (Takala, 2016, s. 22; 

Saloviita, 2013, s. 177). Saatavilla oleva tuki jakautuu siis mallissa yleiseen, tehostet-

tuun ja erityiseen tukeen (Moberg & Savolainen, 2015, s. 94; Takala, 2016, s. 22; Sar-

lin & Koivula, 2009, s. 24), ja vastaava jaottelu löytyy perusopetuslain (1998, 16–17 a 

§) lisäksi myös Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -dokumentista (Ope-

tushallitus, 2016a, s. 44–51) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 –

dokumentista (Opetushallitus, 2016b, s. 61–69). Tarkoituksena on aina, että lapsi saa 

tukea omassa esiopetusryhmässä paitsi, jos lapsen etu vaatii muunlaiseen ryhmään tai 

päiväkotiin siirtymistä (Opetushallitus, 2016a, s. 45). Takala (2016, s. 22) toteaa, että 

usein yleinen ja suurelta osin tehostettu tuki on järjestetty yleisopetuksessa, ja perus-

opetuslakiin (1998, 17 §) on kirjattu, että erityinen tuki annetaan joko yleisopetuksessa 

tai osittain tai kokonaan erityisluokassa tai vastaavassa yksikössä. Kolmiportaisen tuen 

tarjoamisessa korostuu päiväkodin henkilökunnan keskinäinen ja moniammatillinen yh-

teistyö sekä vanhempien ja lapsen kanssa tehtävä yhteistyö (Opetushallitus, 2016a, s. 

44–45).  
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Esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 2014 –dokumentissa todetaan, että kun 

lapsen kohdalla herää huoli, ensimmäiseksi tulee tarjota yleistä tukea. Keskeistä ylei-

selle tuelle on varhainen puuttuminen välittömästi, kun tarvetta tukeen havaitaan. Ylei-

nen tuki käsittää usein yksittäisiä tukitoimia, ja sen antaminen voidaan aloittaa ilman 

asiatuntijalausuntoja tai tutkimuksia. Jo yleisen tuen vaiheessa lapselle on mahdollista 

laatia oppimissuunnitelma. (Opetushallitus, 2016a, s. 45–46.) 

 

Jos koetaan, että annettu yleinen tuki ei ole riittävää, tulee lapselle tarjota tehostettua 

tukea. Tehostettu tuki on usein pitkäkestoisempaa ja intensiivisempää yleiseen tukeen 

nähden, ja se on suunnattu lapsille, joilla on tarvetta jatkuvammalle ja monia erilaisia 

tukitoimia sisältävälle tuelle. Kaikki muut kolmiportaiseen malliin sisältyvät tukimuodot 

kuuluvat tehostettuun tukeen paitsi erityisopetus. Ennen tehostetun tuen aloittamista 

tulee tehdä pedagoginen arvio. Pedagogiseen arvioon kirjataan lapsen tämänhetkinen 

tilanne, aiemmin annettu tuki, lapsen kiinnostuksen kohteet, vahvuudet, yksilölliset tar-

peet, arvio oppimiskyvystä ja tehostetun tuen tarpeista ja tarkempaa pohdintaa siitä, 

millaista tukea lapsi tarvitsee. Tehostetun tuen lapsille tulee pedagogisen arvion pohjal-

ta laatia myös oppimissuunnitelma, johon kirjataan keskeisimpinä lapsen tavoitteet, 

vahvuudet, kiinnostukset, oppimiskyky ja erityistarpeet, minkälaisin opetuksellisin rat-

kaisuin lasta tuetaan tavoitteiden saavuttamisessa, lapsen tarvitsemat moniammatilli-

sen verkoston tarjoamat palvelut, miten vanhempien ja lapsen kanssa tehdään yhteis-

työtä, miten tukitoimien onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista seurataan, sekä mi-

ten ja milloin oppimissuunnitelmaa tarkistetaan. (Opetushallitus, 2016a, s. 46–48.) 

 

Viimeinen tuen muoto on erityinen tuki, jota tarjotaan silloin, kun lapsen tavoitteisiin ei 

päästä muilla keinoin (Opetushallitus, 2016a, s. 48), esimerkiksi jos tehostettu tuki ei 

vielä riitä (Sarlin & Koivula, 2009, s. 29). Erityiseen tukeen kuuluvat kaikki perusopetus-

lain tukitoimet, myös erityisopetus. Jotta erityistä tukea voidaan tarjota, tehdään lapsel-

le erityisen tuen päätös kirjallisena. Ennen päätöstä vaaditaan pedagoginen selvitys. 

Selvitykseen kirjataan, miten lapsen oppiminen on edennyt, lapsen tämänhetkinen ti-

lanne, millaista tukea lapsi on aikaisemmin saanut, lapsen vahvuudet, kiinnostukset, 

oppimiskyky, yksilölliset tarpeet sekä pohdintaa lapsen erityisen tuen tarpeesta ja kei-

noista, jotka lasta voisivat auttaa. Erityistä tukea voidaan antaa myös suoraan ilman 

tehostetun tuen välivaihetta ja edellä mainittua selvitystä, jos tutkimuksissa todetaan, 

että lapsella on esimerkiksi sellainen vamma tai sairaus, joka sitä vaatii. Erityistä tukea 

saaville lapsille täytyy tehdä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunni-

telma eli HOJKS. Suunnitelmaan kirjataan keskeisimpinä lapsen tavoitteet, vahvuudet, 

kiinnostukset, huomioon otettavat tarpeet, oppimiskyky, millaisia opetuksellisia ja eri-
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tyisopetuksellisia keinoja lapsen tukemiseksi käytetään ja lapsen tarvitsema moniam-

matillinen yhteistyö. Lisäksi kirjataan, miten perheen ja lapsen kanssa tehdään yhteis-

työtä, miten lapsen kuljetusjärjestelyt esiopetukseen järjestetään, miten suunnitelman 

toteutumista arvioidaan ja valvotaan ja milloin suunnitelma tarkistetaan. Suunnitelma 

päivitetään minimissään kerran vuoden aikana, tarvittaessa useammin. (Opetushallitus, 

2016a, s. 48–51.)  

 

Uudella kolmiportaisen tuen mallilla on haluttu jarruttaa Erityisopetuksen strategian 

(Opetusministeriö, 2007, s. 58–60) mukaan joidenkin Suomen kuntien aikaisempaa 

kehityskulkua, jossa erityisopetuspäätös on tehty ennen kuin muita tuen muotoja, kuten 

tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta tai oppilashuollon toimia on hyödynnetty. Sar-

lin ja Koivula (2009, s. 25) tiivistävätkin tämän niin, että erityisopetukseen on turvaudut-

tu monesti vaikka yleisenkään tuen muotoja ei ole käytetty. Saloviita (2013, s. 178–

179) painottaakin, että kolmijakoisen mallin idea on hidastaa erityisopetukseen siirty-

mistä, ja että erityinen tuki otetaan välineeksi vasta, kun tehostettu tuki ei ole riittävää. 

Erityisopetuksen strategiassa (Opetusministeriö, 2007, s. 58–60) tuen kolmiportaisen 

mallin luomisen taustasyiksi todetaan myös, että kunnissa on ollut erilaisia käytäntöjä 

tukitoimien käytössä ja tavassa siirtää oppilaita erityisopetukseen. Siksi erityisoppilaita 

on ollut eri puolilla Suomea erilaisia suhteellisia määriä, ja toiset lapset ovat saaneet 

paikallisesti enemmän tukea kuin toiset. Myöskään HOJK:sien laadinnassa ei esiope-

tuksen puolella ole aiemmin päästy tavoitteisiin, ja erityisoppilaissa on ollut poikkeuk-

sellisen paljon maahanmuuttaja- ja romanilapsia. Nämä asiat on nähty strategiassa ta-

sa-arvon toteutumisen riskinä. Saloviita (2013, s. 177) tuo myös esiin, kuinka aikai-

semmin yleisopetuksessa opiskelleista erityisoppilaista on saanut suurempaa valtion-

apua, mikä nosti lasten siirtämistä erityisopetukseen. Trendi jatkui vuodesta 1998 ra-

hoituksessa ja perusopetuksessa vuosina 2009 ja 2010 tehtyihin lakimuutoksiin saak-

ka.  

 

Vastaavaa kolmiportaisen tuen mallia ei kuitenkaan löydy varhaiskasvatuslaista (2018) 

tai Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 –dokumentista (Opetushallitus, 

2019a). Varhaiskasvatuslaissa (2018) puhutaan sen sijaan yksilöllisen tuen tarpeen 

tunnistamisesta, ja tälle tarpeelle tarkoituksenmukaisen tuen tarjoamisesta (3 §). Lakiin 

on myös kirjattu, että lapsella on oikeus saada moniammatillisen asiantuntijajoukon tar-

joamia tukitoimia ja palveluita kehityksen ja hyvinvoinnin takaamiseksi (7 §). Jokaiselle 

lapselle täytyy myös tehdä oma häntä koskeva varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä 

kasvattajien, vanhempien, lapsen ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Suunnitelmaan sisällytetään tavoitteet sille, miten lapsen varhaiskasvatus järjestetään 
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hänelle toimivalla tavalla, keinot, joilla näihin tavoitteisiin päästään, lapsen tuen tarve ja 

hänen tarvitsemansa tukitoimet. Suunnitelma päivitetään ainakin kerran vuoden aikana 

tai tarvittaessa useammin. (23 §.) Voidaan todeta, että lapsen varhaiskasvatussuunni-

telma muistuttaa lopulta melko lailla esiopetuksessa laadittavia oppimissuunnitelmia ja 

HOJK:seja. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 (Opetushallitus, 2019a) lapselle annet-

tavasta tuesta on kirjoitettu tarkemmin. Myös tässä dokumentissa mainitaan lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma ja toistetaan samat asiat siihen liittyen kuin varhaiskasva-

tuslaissa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman suhteen tarkennetaan tässä dokumen-

tissa vielä, että lapsen edun huomioiminen on varhaiskasvatussuunnitelmassa keskeis-

tä, ja suunnitelman avulla voidaan muokata esimerkiksi toimintaa tai oppimisympäristö-

jä sopivammiksi. Varhaiskasvatuslaissa mainittujen suunnitelmaan kirjattavien asioiden 

lisäsi kehotetaan kirjaamaan suunnitelmaan esimerkiksi myös lapsen vahvuusalueet ja 

kiinnostuksen kohteet, lapsen tarvitsema lääkehoito sekä muut yhteistyössä päätetyt 

asiat. (Opetushallitus, 2019a, s. 9-11.) Kuten jo edellä ilmeni, kolmiportaisen tuen käsi-

tettä tai käsitteitä yleinen, tehostettu tai erityinen tuki ei dokumentissa mainita, ja tuesta 

käytetään nimitystä kehityksen ja oppimisen tuki (Opetushallitus, 2019a, s. 54). Kuiten-

kin tuen tarpeista puhutaan tässäkin asiakirjassa lähes samoin sanamuodoin kuin Esi-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 –dokumentissa. Puhutaankin tuesta jo-

ka on lyhytkestoista, varhain annettua, käsittää ehkä vain yksittäisen tukimuodon, tai si-

tä tarvitaan vain pienissä määrin. Toiseksi mainitaan tuesta, joka on pidempiaikaista ja 

vahvempaa ja voi sisältää samaan aikaan annettavia useita tukimuotoja. Kolmanneksi 

puhutaan tuesta, joka on kokoaikaista, intensiivistä, pitkäaikaista ja lapselle räätälöityä. 

Tällainen tuen muoto liitetään esimerkiksi vaikeaan vammaan tai kehityksen viivästy-

mään. (Opetushallitus, 2019a, 56–57.) Periaatteessa siis tulkitsen, että puhutaan aivan 

samoista asioista kuin kolmiportaisen tuen mallissa, vain yleisen, tehostetun ja erityi-

sen tuen termejä käyttämättä. Varhaiskasvatussuunnitelmassa omaleimaista on kui-

tenkin tuen antamisen yhteydessä pedagogisten, rakenteellisten ja hyvinvointia tukevi-

en muiden järjestelyjen tekeminen. Pedagogisiin järjestelyihin lukeutuvat esimerkiksi 

viittomat ja kuvien käyttäminen sekä mahdollisuus käyttää apuna erityisopettajaa ja 

avustajia. Rakenteellisiin järjestelyihin kuuluvat vaikkapa ryhmäkoon pienennys ja kas-

vattajien määrän lisääminen. Hyvinvointia tukeviin muihin järjestelyihin voidaan lukea 

muun muassa muilta asiantuntijoilta saatava konsultointiapu. (Opetushallitus, 2019a, s. 

57.)  
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Summa summarum, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 (Opetushallitus, 

2019a, s. 54) todetaan, että lapsen saaman tuen tulee olla jatkumo varhaiskasvatuk-

sesta esiopetukseen. Kolmiportaisen tuen periaatteet tuntuvat vallitsevan läpi koko 

varhaiskasvatuksen, vaikka kolmiportaiseen tukeen liittyviä termejä aletaan käyttää 

vasta esiopetuksessa. Siksi jatkossa, kun tässä tutkimuksessa puhun erityisen ja te-

hostetun tuen tarpeista, tarkoitan tukea tarvitsevia lapsia koko varhaiskasvatuksen ajal-

ta, en vain esiopetuksen osalta.  

 
2.4.2 Erityisoppilaasta erityisen tuen tarpeessa olevaksi oppilaaksi: käsitteiden ja ajattelun 

muutos 
 
Muuttuvassa yhteiskunnassa täytyy myös enenevissä määrin pohtia, millä käsitteillä 

moninaisuudesta tulisi puhua (Frederickson & Cline, 2009, s. 5). Barnes ja Mercer 

(2010) huomauttavat, kuinka kielenkäyttö ja käsitteet ensinnäkin kertovat siitä, millai-

sena ympäröivä todellisuus käsitetään ja toisaalta ne myös vaikuttavat edellä mainittui-

hin käsityksiin. Väärin valitut käsitteet saattavat olla alentavia, rasistisia (Frederickson 

& Cline, 2009, s. 5), poliittisesti epäkorrekteja, seksistisiä sekä stereotypioita synnyttä-

viä, ja pahimmillaan ne ylläpitävät segregaatiota eri ihmisryhmien välillä (Mittler, 2006, 

s. 8). Myös Hausstätter (2016, s. 171) huomauttaa, kuinka lapsista puhuminen esimer-

kiksi diagnoosien kieltä käyttäen, kuten termillä ADHD-oppilas, luo ja ylläpitää eronte-

koja. Hän huomauttaa myös kuinka perinteisessä erityispedagogiikassa on keskitytty 

nimenomaan ihmisten erilaisuuteen ja luokitteluun. Erilaisuutta ja erilaisia oppilaita on-

kin ajan saatossa kutsuttu erilaisilla nimikkeillä ja käsitteillä (Pihlaja, 2005, s. 123; Mo-

berg & Vehmas, 2015, s. 57). Suuri perusopetuslain uudistuksen ja kolmiportaisen tuen 

mallin myötä syntynyt ero on, että käsite erityisoppilas on korvattu käsitteellä erityisen 

tuen tarpeessa oleva oppilas (Takala, 2016, s. 20). Enää ei myöskään puhuta lasten 

siirtämisestä erityisopetukseen, vaan nyt käytössä on erityisen tuen päätös (Takala, 

2016, s. 24; Perusopetuslain muutos 24.6.2010/642, 2010). Erityisopetus termin rinnal-

la käytetään nyt termiä erityinen tuki (Saloviita, 2013, s. 95), ja perusopetuslakiin 

(1998, 17 §) on kirjattu, että erityinen tuki käsittää erityisopetuksen, mutta myös kaikki 

muut tukimuodot, joista perusopetuslaissa säädetään. Siten erityisopetus käsitetään 

nyt enää yhdeksi palaseksi kaikesta siitä tuesta, jota erityiseen tukeen kuuluu (Salovii-

ta, 2013, s. 95).   

 
2.4.3 Erityisen tuen tarpeen määrittelyä 
 

Kuten siis jo edellä todettiin, tehostettu tuki tarkoittaa tukea, jota tarjotaan kun yleinen 

tuki ei riitä. Erityinen tuki taas tarkoittaa tukea, jota annetaan kun tehostettu tuki ei riitä 

tai kun lapsella on sen asteinen vamma tai sairaus, että vain erityinen tuki tuen muoto-
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na on tehokasta. Erityisen tuen tarpeessa oleva oppilas korvaa terminä entisen erityis-

oppilaan, erityinen tuki valtaa alaa erityisopetuksen käsitteeltä, ja erityisopetus sulautuu 

vain yhdeksi erityisen tuen muodoksi. Samoin puhutaan nyt myös tehostetun tuen tar-

peessa olevista oppilaista. Alijoki ja Pihlaja (2016, s. 266) huomauttavat, kuinka uudes-

sa kolmiportaisen tuen mallissa painopiste on siirtynyt siihen, millaista tukea lasten on 

mahdollista saada, kun aikaisemmin on enemmän painottunut, millainen lapsi tarvitsee 

erityistä tukea.  

 

Erityistä tukea ja sen tarvetta on määritelty kirjallisuudessa myös muuten, kuin miten se 

on kirjattu perusopetuslakiin ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Alijoki ja 

Pihlaja (2016, s. 263–264) tarkastelevat erityisen tuen tarpeen käsitettä sosiokonstruk-

tivistisesta näkökulmasta. Tämän näkökulman mukaan ympäröivä kulttuuri esimerkiksi 

normeillaan vaikuttaa vahvasti siihen, miten erityisen tuen tarpeet määritellään. Alijoki 

ja Pihlaja tuovatkin esiin, että tuen tarve riippuu kontekstista, missä toimitaan, ja siksi 

koko tuen tarpeen termi on kohdannut vastustusta. He painottavat myös, kuinka tuen 

tarpeen määrittelyyn liittyy usein tulkintaa ja subjektiivisia näkemyksiä. Siten joskus 

myös tavallinen lapsi ja hänen kehityksensä voidaan tulkita erityisemmäksi kuin todelli-

suudessa onkaan.  

 

Tarpeen käsitteellä on Mittlerin (2006, s. 9) mukaan haluttu siirtää huomio pois leimois-

ta, diagnooseista ja puutteista henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Thomas (2013, 22–23, 

26) esittää, että vaikka termi tarve onkin tässä yhteydessä alun perin luotu estämään 

kategorisointia ja luokittelua, se onkin kääntynyt korostamaan puutteellisuutta ja vaja-

vuutta ja pitämään yllä syrjäyttäviä käytänteitä. Thomasin mukaan tarpeen käsite ei 

kohtaa useinkaan kritiikkiä, koska käsitteenä se on juurtunut erityispedagogiikkaan ja 

se nähdään positiivisessa valossa, tarpeiden huomioiminenhan on lapselle hyväksi. 

Kuitenkin se, mikä näyttää olevan lapsen tarvetta, onkin usein esimerkiksi koulun tar-

vetta pitää yllä järjestystä, ja koulun tarpeet on silloin muutettu lapsen tarpeiksi. Voikin 

olla, että tarpeet ovat tässä tapauksessa koulun lapselle luomia, ja kyse ei ole välttä-

mättä mistään todellisesta tai lääketieteellisesti luokiteltavasta ongelmasta. Samalla ei 

enää pohdita lapsen ympäristön osuutta lapsen tarpeiden aiheuttajana. Näyttää siis 

Thomasin ja Alijoen ja Pihlajan mukaan siltä, että ympäristö luo ja määrittelee erityisen 

tuen tarpeita. Myös Frederickson ja Cline (2009, s. 8) toteavat, kuinka erityisen tuen 

tarpeet ja oppimisvaikeudet kumpuavat usein lapsen piirteiden ja ympäristön vuorovai-

kutuksesta.  
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Pihlaja ja Alijoki (2016, s. 265) tuovat esiin myös, kuinka erityisen tuen tarjoaminen ja 

sen tarve liittyy myös lastensuojeluun. Lastensuojelulaissa (2007, 3 a §) esimerkiksi 

varhaiskasvatuksen erityinen tuki on osa ehkäisevää lastensuojelua.  

 
2.4.4 Erityisen tuen ja tehostetun tuen tarpeiden kasvu 
 
Vaikka kasvatusjärjestelmässämme on siirrytty kohti inkluusion ideaalia, näyttää siltä, 

että erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrät ovat kasvussa (Tilastokeskus 

2018a; Tilastokeskus 2018c). Kehityksessä on kuitenkin eroja varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen suhteen, joita käsittelen seuraavaksi. Huomautan, että varhaiskasva-

tuksen puolella Tilastokeskus on tilastoinut annetun erityisen ja tehostetun tuen määriä 

nimenomaan esiopetuksessa, esiopetusta nuorempia lapsia koskevaa tilastointia en 

löytänyt. Jos tutkitaan peruskoulussa tehostettua ja erityistä tukea saaneiden oppilai-

den määrää Suomessa, voidaan huomata, että aikavälillä 2011–2017 tehostettua tukea 

saaneiden lasten osuus on ollut jatkuvassa nousussa. Vuonna 2011 tehostettua tukea 

on saanut 3,3 %:a kaikista peruskoulun oppilaista ja vuonna 2017 lukema on ollut 9,7 

%:a. Tähän oppilasmäärään on laskettu mukaan myös esiopetuksessa opiskelleet lap-

set, tosin he muodostavat vain hyvin pienen osuuden kaikista oppilaista. Vertailun 

vuoksi esimerkiksi vuonna 2017 tehostettua tukea sai 225 esiopetuksessa opiskellutta 

lasta ja 10001 alkuopetuksessa opiskellutta lasta. (Tilastokeskus, 2018a.)  

 

Erityistä tukea tai vuoteen 2010 saakka erityisopetusta saaneiden peruskoulun oppilai-

den osuus kaikista peruskoulun oppilaista on aikavälillä 1995–2017 kasvanut vuoden 

1995 2,9 %:sta vuoteen 2009 ja 2010 asti, jolloin osuus on ollut 8,5 %:a. Tämän jäl-

keen erityisen tuen määrä on kääntynyt laskuun, ja vuosina 2013–2015 pysynyt sama-

na, 7,3 %:ssa. Vuoden 2015 jälkeen määrä on lähtenyt taas kasvuun, lukeman ollessa 

vuonna 2017 7,7 %:a. (Tilastokeskus, 2018c.) Tässä tilastossa ei ole eritelty kuuluvat-

ko esiopetuksessa opiskelleet oppilaat mukaan. Yleiseen tukeen kuuluvaa osa-aikaista 

erityisopetusta on aikavälillä 2001–2017 saanut melko suuri osuus kaikista peruskou-

lun oppilaista. Osuus on hieman vaihdellut vuodesta riippuen, mutta pysyt koko tarkas-

telujaksolla melko tasaisissa lukemissa 20,1 %:n ja 23,3 %:n välillä, osuuden ollessa 

vuonna 2017 21,8 %. (Tilastokeskus, 2018d.) Esiopetuksessa erityistä tukea tai erityis-

opetusta vuoteen 2010 asti saaneiden oppilaiden määrät saadaan kuitenkin selville eri 

vuosien erillisiä tilastoja vertaamalla. Tein eri taulukkojen tietoja yhdistämällä (Tilasto-

keskus 2019; 2018b; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2008; 2007) 

oman taulukon (taulukko 1), johon laskin erityistä tukea saaneiden esiopetuksen oppi-

laiden suhteellisen määrän aikavälillä 2005–2017, koska en löytänyt vastaavaa tauluk-

koa valmiina.   
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Taulukko 1. Esiopetuksessa erityistä tukea saaneiden lasten määrä aikavälillä 2005–
2017 
 

Vuosi Esiopetuksessa 

opiskelleiden oppi-

laiden lukumäärä 

Esiopetuksessa 

opiskelleiden eri-

tyistä tukea tai vuo-

teen 2010 asti eri-

tyisopetusta saa-

neiden oppilaiden 

lukumäärä 

Esiopetuksessa 

opiskelleiden eri-

tyistä tukea tai vuo-

teen 2010 asti eri-

tyisopetusta saa-

neiden oppilaiden 

suhteellinen määrä 

kaikista esiopetuk-

sessa opiskelleista 

oppilaista 

2005 12276 1458 11,9 % 

2006 12970 1454 11,2 % 

2007 12925 1433 11,1 % 

2008 13128 1406 10,7 % 

2009 13322 1328 10,0 % 

2010 13146 1229 9,3 % 

2011 58800 1095 1,9 % 

2012 59600 935 1,6 % 

2013 59700 907 1,5 % 

2014 60400 918 1,5 % 

2015 61700 939 1,5 % 

2016 62400 958 1,5 % 

2017 61000 899 1,5 % 

 

 

Tekemäni taulukon (taulukko 1) mukaan näyttää siltä, että vuodesta 2005 vuoteen 

2010 erityisopetusta saaneiden lasten määrä on laskenut tasaisesti vuoden 11,9 %:n 

osuudesta vuoden 2010 9,3 %:n osuuteen. Tämän jälkeen esiopetukseen osallistunei-

den lasten määrä on moninkertaistunut, mikä on johtanut suhteellisen osuuden suu-

reen laskuun. Vuodesta 2010 eteenpäin suhteellinen osuus on laskenut vuoden 2011 

1,9 %:n osuudesta vuoden 2013 1,5 %:n osuuteen. Aikavälillä 2013–2017 erityisope-

tusta saaneiden lasten suhteellinen osuus on pysynyt samana, 1,5 %:ssa. Tein vastaa-

van taulukon (taulukko 2) myös annetun tehostetun tuen määristä esiopetuksessa: 
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Taulukko 2. Esiopetuksessa tehostettua tukea saaneiden lasten määrä aikavälillä 
2011–2017 
 

Vuosi Esiopetuksessa 

opiskelleiden oppi-

laiden lukumäärä 

Esiopetuksessa 

opiskelleiden tehos-

tettua tukea saa-

neiden oppilaiden 

lukumäärä 

Esiopetuksessa 

opiskelleiden tehos-

tettua tukea saa-

neiden oppilaiden 

suhteellinen määrä 

kaikista esiopetuk-

sessa opiskelleista 

oppilaista 

2011 58800 240 0,4 % 

2012 59600 219 0,4 % 

2013 59700 193 0,3 % 

2014 60400 187 0,3 % 

2015 61700 188 0,3 % 

2016 62400 224 0,4 % 

2017 61000 225 0,4 % 

 

Aikavälillä 2011–2017 on ollut yleisesti melko vähän vaihtelua tehostettua tukea saa-

neiden esiopetuksessa opiskelleiden lasten kesken. Vuosina 2011–2012 suhteellinen 

osuus on ollut 0,4 %:a, ja sen jälkeen kääntynyt pieneen laskuun. Suhteellinen osuus 

onkin vuodesta 2013 vuoteen 2015 ollut 0,3 %:a. Tämän jälkeen on lähdetty taas hie-

noiseen nousuun, ja tehostettua tukea saaneiden lasten suhteellinen osuus onkin ollut 

taas 0,4 %:a.  

 

Näyttää tilastotiedon perusteella siltä, että erityistä tukea saaneiden lasten määrä esi-

opetuksessa on enemmänkin laskenut ja viime vuosina pysynyt samana, ja tehostet-

tuakin tukea saaneiden lasten määrä pysynyt melko samanlaisena, muutamana viime 

vuonna tosin kasvanut hieman. Näyttää siis siltä, että muutos on ollut suurempaa pe-

ruskoulun 1–9 luokilla siten, että tehostetun tuen määrä on merkittävästi kasvanut ja 

erityisen tuen määrä pitkän laskuvaiheen ja tasaantumisvaiheen jälkeen lähtenyt taas 

nousuun aivan viime vuosina.  

 

Vaikka näyttää siltä, että esiopetuksen kontekstissa kasvua annetun erityisen ja tehos-

tetun tuen määrissä ei juuri ole tapahtunut, täytyy huomioida, kuinka tilastot eivät kerro 
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välttämättä mitään tuen todellisesta tarpeesta, vaan vain siitä, miten tukea on tarjottu 

(Opetusministeriö, 2007, s. 43). Tässä tutkimuksessa ollaankin kiinnostuneita selvittä-

mään, mitkä tekijät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen puolella ylipäätään tuntuvat 

luovan erityisen tuen tarvetta, ja samalla mahdollisesti ymmärrys tuen tarpeen ja tarjo-

tun tuen välisistä suhteista lisääntyy.  

 

Perusopetuksen puolella kasvua on selitetty erilaisilla tekijöillä. Kirjavainen, Pulkkinen 

ja Jahnukainen (2014, s. 164–165) esittävät, kuinka vuonna 1998 tapahtuneiden laki-

muutosten myötä erityisopetusta on ollut mahdollista tarjota enemmän myös lapsille, 

joilla on vain lieviä tuen tarpeita tai esimerkiksi käyttäytymisen haasteita. Samalla on 

saatu käyttöön enemmän kokoaikaisen erityisopetuksen tukiresursseja. Erityisopetus 

on saattanut Kirjavaisen, Pulkkisen ja Jahnukaisen (2014, s. 152, 165) mukaan lisään-

tyä myös, koska kasvatusjärjestelmällä on ollut tarkastelujaksolla 2001–2010 aiempaa 

enemmän resursseja tarjottavanaan niitä tarvitseville lapsille, ja resursseja on voitu 

kohdentaa siten myös lievempiin ongelmiin. Toisaalta on esitetty, että yleensä perus-

koulujärjestelmään siirtyminen on vaatinut erityisopetuksen määrän lisäämistä. Tavoit-

teena on ollut tasa-arvoa korostaen, että peruskoulussa kaikkia ikäluokan lapsia opete-

taan yhdessä verrattuna kansakoulu- ja oppikoulujärjestelmään. Erityisopetus, varsin-

kin osa-aikainen erityisopetus, on nähty tämän tavoitteen olennaisena mahdollistajana. 

(Kivirauma, 2015, s. 44.) Kivirauma (2015, s. 43, 44) pohtii myös, kuinka kehitysvam-

maiset lapset ovat nyt aikaisempaan verrattuna osana koulujärjestelmää, ja tämä on 

osaltaan kasvattanut erityistä tukea saavien oppilaiden osuuksia. Kivirauma huomaut-

taa myös, kuinka erityisopetuksen kasvusta merkittävä osuus on ollut osa-aikaisen eri-

tyisopetuksen kasvua. Tarjotun osa-aikaisen erityisopetuksen suuri määrä todettiin 

myös edellä Tilastokeskuksen (2018d) tilastossa. Tukea tarvitsevia lapsia näyttää 

myös välillä olevan enemmän tilastoinnin takia. Vanhoissa tilastoissa on esimerkiksi 

joskus laskettu sama lapsi kahteen kertaan sekä osa-aikaisen erityisopetuksen että ko-

ko-aikaisen erityisopetuksen saajaksi, tai se, mihin aikaan vuodesta tilasto on tehty, on 

vaikuttanut tuloksiin. (Opetusministeriö, 2007, s. 41–43.) 

 

Erityisopetuksen strategiassa mainitaan (Opetusministeriö, 2007, s. 42), kuinka tutki-

mustieto oppimisen haasteista on kasvanut, ja oppimisvaikeuksia tunnistetaan nyt pa-

remmin, mikä on johtanut annetun tuen määrän lisääntymiseen. Toisaalta Kivirauma 

(2015, s. 44) pohtii, kuinka medikalisaation seurauksena on syntynyt uusia diagnoose-

ja, ja sitä myötä myös diagnosoitujen lasten määrä on lisääntynyt. Tällöin annetun eri-

tyisen tuen määrät ovat lisääntyneet. Jo aikaisemmin lyhyesti mainitsemallani medika-

lisaatiolla tarkoitetaan lääketieteellistymistä, jossa aikaisemmin normaaleina pidetyt 
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asiat saavat lääketieteellisen selityksen (Tuomainen, Myllykangas, Elo & Ryynänen, 

1999, s. 8). Medikalisaatiossa siis alun perin ei-lääketieteellisiä asioita aletaan pitää 

esimerkiksi sairauksina tai häiriöinä. Asioista aletaan siis puhua lääketieteen termeillä, 

ja niitä aletaan hoitaa lääketieteellisesti. (Conrad, 2007, s. 4-5, 48.) Conrad (2007, s. 4-

6) huomauttaa, kuinka subjektiivista jonkin määritteleminen lääketieteelliseksi on: Se, 

mikä kulloinkin nähdään esimerkiksi sairautena, riippuu määrittelijästä, ja kenellä mil-

loinkin on valta luokitella asioita lääketieteen piiriin kuuluviksi. Mikään ilmiö ei itsessään 

ole lääketieteellinen, ellei sitä sellaiseksi leimata. Diagnoosit muuttuvat ajan kuluessa 

niin, että toiset häviävät ja uusia keksitään lisää. Esimerkiksi ADHD on medikalisaation 

myötä syntynyt melko uusi diagnoosi (Conrad, 2007, s. 3), ja jopa vanheneminen ja 

ujous on otettu lääketieteelliseen tarkasteluun (Tuomainen, Myllykangas, Elo & Ryynä-

nen, 1999, s. 8). Mittler (2006, s. 4) esittää myös, kuinka esimerkiksi Aspergerin oireyh-

tymä on diagnoosi, joka on syntynyt medikalisaation myötä, eikä sen suhteen ole ve-

denpitävästi pystytty osoittamaan elimellistä taustasyytä. Medikalisaatiossa lääketie-

teellisesti määritettävien ilmiöiden nähdään olevan henkilön sisällä, ympäristö ei sen si-

jaan aiheuta ongelmaa (Conrad, 2007, s. 8).  

 

Kuten sanottu, medikalisaatiossa käytetään lääketieteen kieltä ilmiöistä puhuttaessa 

(Conrad, 2007, s. 5). Tähän ilmiöön liittyy psykopuheen käsite, jota esimerkiksi Thomas 

(2013, s. 21, 26–27, 29) käyttää. Hänen määritelmässään psykopuheesta esimerkiksi 

lapsen haastavaa käyttäytymistä selitetään mukatieteellisesti psykologiaan viitaten ja 

psykologisilla termeillä. Thomasin mukaan psykologia on nykyään läsnä joka paikassa, 

jonka seurauksena kaikkeen haastavaan käyttäytymiseen tai oireyhtymiin liitetään 

emotionaalisen häiriintyneisyyden ja erityistarpeen tai yksilöllisen tarpeen termit. Psy-

kologisointi aiheuttaa sen, että lapsen käyttäytymistä ei välttämättä enää pohdita ratio-

naalisesti. Thomasin (2013, s. 29) mukaan Smail (1993) toteaa, kuinka lisääntynyt psy-

kologinen tietoisuus ei kuitenkaan välttämättä ollenkaan vähennä psykologisointia.  

Myös Takala ja Kontu (2016, s. 74) puhuvat samasta asiasta. He asettavat lääketie-

teen kielen ja pedagogiikan kielen vastakkain. Oppimisvaikeudesta voidaan puhua 

syndroomana tai diagnoosina, tai sitten voidaan käyttää pedagogiikan kieltä ja sanoa 

esimerkiksi, että oppilaan ei ole helppoa keskittyä suuressa ryhmässä. Pedagoginen 

puhetapa on Takalan ja Konnun mielestä kasvattajalle hedelmällisempi kuin lääketie-

teellinen puhetapa.  

 

Vuoden 2010 jälkeistä ennen viime vuosien uutta kasvua tapahtunutta annetun erityi-

sen tuen määrän notkahdusta selittävät myös erilaiset tekijät. Kuten jo aiemmin mainit-

sin, Saloviita (2013, s. 177) on esittänyt, kuinka aikaisemmin yleisopetuksessa opiskel-
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leista erityisoppilaista on saanut suurempaa valtionapua, mikä tuolloin nosti lasten siir-

tämistä erityisopetukseen. Trendi jatkui vuodesta 1998 rahoituksessa ja perusopetuk-

sessa vuosina 2009 ja 2010 tehtyihin lakimuutoksiin saakka. Myös Kirjavainen, Jahnu-

kainen ja Pulkkinen (2014, s. 165) esittävät, kuinka perusopetuslain muutos ja sitä seu-

rannut kolmiportaiseen tuen mallin käyttöönotto sekä erityisoppilaiden määrään pohjau-

tuvan valtionosuuden korotuksen poistaminen näyttävät vähentäneen erityisopetusta 

tai nyt erityistä tukea saaneiden lasten määrää. Toisaalta Kirjavainen, Jahnukainen ja 

Pulkkinen (2014, s. 165) epäilevät myös, että koska vuoden 2010 paikkeilta eteenpäin 

taloustilanne on huonontunut, ja sitä kautta koulun tarjoamien tukiresurssien määrä vä-

hentynyt, on tämä myös osaltaan vähentänyt erityistä tukea saaneiden lasten osuutta.  

 

Voidaan jäädä pohtimaan, mikä voi olla syynä tarjotun erityisen tuen määrän viimeai-

kaiseen uuteen kasvuun peruskoulussa. Voisiko esimerkiksi uudella opetussuunnitel-

malla tai vilkkaalla julkisella inkluusiokeskustelulla olla osuutta asiaan? Tämä jää mui-

den tutkijoiden selvitettäväksi.  
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3 Autismikirjon häiriö 
 
Toisessa pääluvussa käsittelen autismikirjon häiriötä, jonka näkökulmasta tässä tutki-

muksessa inkluusiota tarkastellaan. Yhteenvetona esittelen, mitä autismikirjon häiriön 

käsitteellä tarkoitetaan ja mitkä ovat autismikirjon häiriölle tunnusomaiset piirteet kan-

sainvälisten tautiluokitusten diagnoosikriteerien ja muun tutkimuskirjallisuuden mukaan. 

Samalla sivuan myös autismin historiaa. Lisäksi käsittelen, miten autismikirjon häiriö 

näkyy varhaiskasvatuksen arjessa.  

 

3.1 Ymmärrys autismikirjon häiriöstä voi olla myös muu kuin 

lääketieteellinen  

 
Huomautan, että seuraavissa alaluvuissa esittämäni käsitys autismista tulee nojaa-

maan hyvin lääketieteelliseen tapaan esittää autismia ilmiönä. Tämä johtuu siitä, että 

autismi usein esitetään tähän tapaan tutkimuskirjallisuudessa ja psykiatrisissa tauti-

luokituksissa, joita olen käyttänyt tässä tutkielmassa lähteenä. Haluan kuitenkin painot-

taa, että koska tutkimukseni liittyy inkluusion ideaan ja ottaa kriittisesti kantaa vallalla 

olevaan medikalisaatioon, on myös muita tapoja katsoa autismikirjon häiriötä kuin pe-

rinteinen lääketieteellinen tapa. 

 

McGregor, Núñez, Cebula & Gómez (2008, s. 8) huomauttavat, että on tärkeää tiedos-

taa, että autismikirjon häiriö ei ole sairaus tai psykiatrinen oireyhtymä, vaikka se lääke-

tieteessä on sijoitettu psykiatrisiin tautiluokituksiin. Lathe (2006, s. 15) tuo esiin, kuinka 

autismi voidaan käsittää myös ”erilaisena tapana katsoa maailmaa”. McGregor, Núñez, 

Cebula & Gómez (2008, s. 12) tuovat lisäksi esiin, kuinka autismikirjolla olevat henkilöt 

ovat itse alkaneet määritellä itseään neurologisesti epätyypillisiksi sen sijaan, että he 

kärsisivät puutteista tai vajavaisuuksista. Muut ihmiset he esittävät taas neurotyypilli-

siksi. Autismikirjon ihmiset tuntuvat myös usein esineellistyvän tieteessä, ja heistä pu-

hutaankin erilaisia leimaavia sanoja, kuten epänormaalius ja oireyhtymä, käyttäen. 

Joskus autismikirjoon liittyen termi ”disorder” (häiriö) korvataan termillä ”condition” (tila, 

olotila), jolloin halutaan korostaa autismikirjon ihmisten erilaisuutta, ei vammaisuutta, 

vajavaisuutta tai puutteellisuutta (Baron-Cohen, 2008, s. 14; McGregor, Núñez, Cebula 

& Gómez, 2008, s. 12). Baron-Cohen (2008, s. 14) toteaakin, että autismikirjon henkilöt 

esimerkiksi ajattelevat ja näkevät maailman eri tavoin, mutta pelkästään sen takia ei pi-

täisi aina ajatella, että näillä ihmisillä on jokin häiriö. Myös tässä tutkimuksessa haastat-

telemani erityislastantarhanopettaja numero kolme tuo esiin, kuinka hän näkee autis-

mikirjon kulttuurina ja voimavarana:  
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H3: ”Se on vähän niinku kulttuuriki tuo autismin kirjo, ku en mä nyt oikeen tiiä, 
et onks se nyt ihan tarkalleen, mikä se diagnoosi sinänsä, mut tommonen diag-
noosi luettelossa on. Mut se on niinku omaa kulttuuriansa kuitenki. Joku haluu 
oikeen, samalla lailla ku vaikka viittomakielisten ihmisten kohdalla on, et se on, 
he on halunnu pitää sen kulttuurin yllä. Nii saattaa olla, et esimerkiks, niit ennen 
vanhaan kutsuttiin Asperger-ihmisiks, nii he haluu niinku pitää sen oman erityi-
syytensä niinku sellasena voimavarana, joka on must tosi hieno juttu.” 

 

 

3.2 Autismikirjo käsitteenä ja autismikirjon häiriö oireyhtymä-

nä  

 
Kuten lääketieteellisissä DSM-5 (APA, 2013) ja ICD-11 (WHO, 2018) -tautiluokituksissa 

autismikirjon häiriö kuuluu hermoston kehityksen häiriöihin, myös tutkimuskirjallisuu-

dessa autismikirjon häiriön ajatellaan olevan aivoperäinen oireyhtymä (Wicker, 2008, s. 

23; Van Engeland & Buitelaar, 2012, s. 759; Frith, 1991). Autismikirjon häiriö näyttää 

olevan osittain geeniperäinen ja osittain myös ympäristöllä voi olla vaikutusta autismin 

syntyyn (APA, 2013, s. 56, 57). Autismikirjon häiriö nähdään siis yksilön kehitykseen 

vaikuttavana kehityksen häiriönä (Frith, 2005, s. 1; McGregor, Núñez, Cebula & 

Gómez, 2008, s. 8). Siksi myös eri kehitysvaiheissa häiriön eri piirteet tulevat esiin eri 

tavoin, ja osa piirteistä on havaittavissa esimerkiksi lapsuudessa enemmän, osa vasta, 

kun ikää tulee lisää (Frith, 2005, s. 1). Autismikirjon häiriö näkyy käyttäytymisessä, ja 

sen diagnosointikriteerit on rakennettu ja diagnosointi tapahtuu nimenomaan sen pe-

rusteella, miten yksilö käyttäytyy (McGregor, Núñez, Cebula & Gómez, 2008, s. 7; 

Frith, 2005, s. 8: Wicker, 2008, s. 23). Kaikkein näkyvin piirre häiriössä on yleensä so-

siaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation poikkeavuus (Jones & Klin, 2008, s. 62; 

Loth, 2008, s. 83; Boucher, 2013, s. 54). Autismi on läsnä koko yksilön elämän ajan 

(Happé, 1994, s. 6) eikä siis ole pelkästään lapsuuteen liittyvä ilmiö (Happé, 1994, s. 6; 

Frith, 2005, s. 1). 

 

Nykytiedon mukaan autismikirjon häiriöiden esiintyvyydeksi arvioidaan noin yksi 

prosentti väestöstä, jolloin joka sadannella olisi autismikirjoon kuuluva häiriö (Ba-

ron-Cohen, 2008, s. 15, 25; APA, 2013, s. 55). Autismikirjon häiriötä on tutkimuk-

sissa havaittu miehillä neljä kertaa enemmän kuin naisilla (APA, 2013, s. 57; Van 

Engeland & Buitelaar, 2012, s. 761; Boucher, 2013, s. 73). On edelliseen sukupuo-

livinoumaan liittyen pohdittu muun muassa, että jotkut autismikirjolla olevat naiset 

saattavat jäädä diagnosoimatta, koska häiriöön kuuluvat piirteet saattavat näkyä 

lievempinä (APA, 2013, s. 57). Toisaalta autismikirjon häiriö ei ole sukupuolen nä-
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kökulmasta poikkeuksellinen, koska myös muita hermoston kehityksen oireyhtymiä, 

kuten ADHD:ta ja lukihäiriötä, on miehillä naisiin verrattuna useammin (Van Enge-

land & Buitelaar, 2012, s. 761).  

 

3.3 Autismikirjon häiriö kansainvälisissä tautiluokituksissa ja 

autismikirjon häiriön tunnuspiirteet 

 
Maailmalla on käytössä kaksi keskeistä tautiluokitusta, ICD (WHO) ja DSM (APA). ICD 

ja DSM –luokitukset nähdään arvovaltaisimpina luokituksina mielenterveyden häiriöi-

den diagnosoinnissa ja luokittelussa maailmanlaajuisesti (Boucher, 2013, s. 11). 

WHO:lta on ilmestynyt uusi ja päivitetty ICD-11 –tautiluokitus kesäkuussa 2018. WHO 

on ilmoittanut, että maailmalla uusi luokitus otetaan mahdollisesti käyttöön vasta vuon-

na 2022, ja Suomessa joidenkin arvioiden mukaan vasta sote-uudistuksen toimeenpa-

non jälkeen (Pihlava, 2018). ICD-10 on siis toistaiseksi edelleen voimassa maailmalla 

ja Suomessa. Käsittelen kuitenkin aluksi DSM-5 ja ICD-11 tautiluokituksia rinnakkain, 

koska niissä autismikirjon häiriön diagnoosi on keskeisesti muuttunut verrattuna DSM-4 

ja ICD-10 –versioihin. Tämän jälkeen vertailen lyhyesti uusien luokitusten ja voimassa 

olevan ICD-10 –luokituksen eroja autismikirjon häiriön suhteen.  

 

DSM-5 tautiluokituksessa (APA, 2013) autismikirjon häiriö on luokiteltu hermoston kehi-

tyksen häiriöt –luokkaan. Myös ICD-11 –luokituksessa (WHO, 2018) diagnoosi sijoittuu 

mielenterveyden, käyttäytymisen ja hermoston kehityksen häiriöt -yläluokassa sen ala-

luokkaan hermoston kehityksen häiriöt. Sekä DSM-5:ssä että ICD-11:ssä on yksi kat-

todiagnoosi, autismikirjon häiriö, joka sisältää kaikki autismin eri muodot (WHO, 2018; 

APA, 2013, s. 53). Uusi ICD-11 –julkaisu noudatteleekin tällä tavoin uusinta DSM-5 -

tautiluokituksen tapaa luokitella autismikirjon häiriöitä. Uuden yhtenäisen autismikirjon 

häiriö -diagnoosin katsotaan DSM-5 -version (APA, 2013, s. 53) mukaan sisältävän 

varhaislapsuuden autismin, lapsuusiän autismin, Kannerilaisen autismin, korkeatasoi-

sen autismin, epätyypillisen autismin, tarkemmin määrittelemättömän laaja-alaisen ke-

hityshäiriön, lapsuusiän persoonallisuutta hajottavan (disintegratiivisen) kehityshäiriön 

ja Aspergerin oireyhtymän, joita siis uuden käsityksen mukaan ei enää ole erillisinä 

olemassa.  

 

DSM-5:n (APA, 2013, s. 50–51) mukaan autismikirjon häiriön diagnoosikriteereitä tar-

kentavine alakohtineen on viisi: Ensimmäisenä kriteerinä on, että sosiaalisessa kom-

munikaatiossa ja vuorovaikutuksessa on puutteita, ja puutteet ilmenevät jatkuvasti ja 

eri tilanteissa ja paikoissa. Ensimmäisellä kriteerillä on kolme alakohtaa. Ensimmäinen 
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alakohta on sosioemotionaalisen vastavuoroisuuden puute, esimerkiksi henkilön on 

vaikea osallistua vastavuoroiseen keskusteluun tai vuorovaikutukseen tai jakaa toisen 

henkilön kanssa tunteitaan tai niitä asioita, jotka itseä kiinnostavat. Toinen alakohta on, 

että sanaton viestintä poikkeaa totutusta: Henkilön voi olla esimerkiksi hankalaa ym-

märtää ja käyttää itse eleitä ja ilmeitä, katsekontakti voi olla poikkeava tai sanatonta 

viestintää ei käytetä lainkaan. Kolmas alakohta on, että ihmissuhteiden ylläpito ja muo-

dostaminen tuottavat haasteita, esimerkiksi muut ihmiset eivät erityisemmin kiinnosta, 

mielikuvitusleikit tuottavat lapsilla haasteita ja omaa käyttäytymistä on vaikea säädellä 

tilanteen vaatimalla tavalla.  

 

Toisena diagnoosikriteerinä on, että henkilöllä on rajoittunutta ja toistavaa käyttäytymis-

tä ja rajoittuneita kiinnostuksenkohteita. Tällä kriteerillä on neljä alakohtaa, joista aina-

kin kahden tulee täyttyä. Ensimmäinen alakohta on, että henkilö toistaa jotakin fyysistä 

liikettä tai puhetta tai käyttää esineitä erikoisella tavalla, kuten järjestää esineitä jonoon. 

Toinen alakohta on, että yksilöllä on joustamatonta ajattelua, toistuvia rutiineja ja halua 

pitää toiminta ja ympäristö mahdollisimman samanlaisena, jolloin muutokset ja rutii-

neista poikkeaminen tuntuvat pahalta. Kolmantena ovat henkilön voimakkaat erikoiset 

ja rajoittuneet kiinnostuksenkohteet. Viimeinen alakohta on aistiyli- tai aliherkkyys tai 

poikkeava kiinnostus esimerkiksi hajuja, ääniä ja muita aistimuksia kohtaan. Kolman-

neksi diagnoosikriteeriksi on kirjattu, että autismikirjon häiriöön liittyvien edellä mainittu-

jen kriteereiden on oltava havaittavissa jo yksilön varhaisessa kehitysvaiheessa. Nel-

jäntenä kriteerinä on vaatimus siitä, että edellä mainitut oireet aiheuttavat huomattavaa 

haittaa yksilölle elämän eri alueilla, esimerkiksi sosiaalisesti tai työelämässä. Viimeise-

nä kriteerinä on, että edellä mainittuja oireita ei voida sijoittaa laaja-alaisen kehitysvii-

västymän tai älyllisen kehityksen oireyhtymän piiriin. (APA, 2013, s. 50–51.) 

 

DSM-5:n (APA, 2013, s. 50–53) mukaan autismikirjon häiriön diagnoosia on vielä täy-

dennettävä tarkennuksilla. Ensinnäkin diagnoosikriteereitä yksi ja kaksi tarkennetaan 

sen mukaan, kuinka vakavia puutteita sosiaalisessa kommunikaatiossa ja toistavassa 

rajoittuneessa käyttäytymisessä on. Vakavuus vaihtelee kolmijakoisella asteikolla: 

”vaatii hyvin huomattavaa tukea”, ”vaatii huomattavaa tukea” ja ”vaatii tukea”. Lisäksi 

tarkennetaan onko vai eikö yksilöllä ole puutteita älyllisesti tai kielellisesti, ja minkä ta-

soisia yksilön kielelliset kyvyt ovat. Tämän lisäksi kirjataan ylös myös onko yksilöllä jo-

kin muu hermostonkehitykseen, mielenterveyteen tai käyttäytymiseen liittyvä oireyhty-

mä, jokin muu lääketieteellinen tai geneettinen oireyhtymä, ympäristötekijä, jolle yksilön 

tiedetään altistuneen tai katatonia.  
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Uusi saatavilla oleva ICD-11 (WHO, 2018) on vielä selvästi keskeneräinen versio, joten 

se ei ole vielä sisällöltään läheskään yhtä tarkka kuin DSM-5. ICD-11:stä (WHO, 2018) 

löytyvät kuitenkin DSM-5:n (APA, 2013) ensimmäiset neljä diagnoosikriteeriä lähes 

samoin sanoin kirjoitettuna. Viidettä kriteeriä ei ole. Lisäksi ICD-11:ssä korostetaan, et-

tä autismikirjolla älylliset ja kielelliset kyvyt voivat vaihdella aivan päästä päähän. Au-

tismikirjon häiriö diagnoosin alle onkin ICD-11 –julkaisussa listattu kahdeksan eri ala-

diagnoosia, joista kuusi muodostuu sen mukaan, missä määrin yksilöllä on häiriötä älyl-

lisessä kehityksessä sekä kielellisesti. Loput kaksi aladiagnoosia ovat muu määritelty 

autismikirjon häiriö (6A02.Y) ja määrittelemätön autismikirjon häiriö (6A02.Z). (WHO, 

2018.)  

 

Kirjallisuudessa (Baron-Cohen, 2008, s. 10; Frith, 2003, s. 9; Gillberg, 1999a, s. 15–16) 

autismikirjon häiriön tyypillisinä piirteinä on usein pidetty kolmea piirrettä: sosiaalisen 

vuorovaikutuksen poikkeavuutta, kommunikaation poikkeavuuksia sekä toistavaa käyt-

täytymistä ja rajoittuneita kiinnostuksenkohteita. Tosin täytyy huomata, että uudessa 

DSM-5 –julkaisussa (APA, 2013) vuorovaikutus ja kommunikaatio on yhdistetty yhdeksi 

diagnoosikriteeriksi.  

 

Koska vanhat DSM-4 JA ICD-10 ovat keskenään melko samanlaisia (Boucher, 2013, s. 

12), ja koska vanhoista tautiluokituksista vain ICD-10 on voimassa, vertaan nyt hyvin 

lyhyesti uusia luokituksia vain ICD-10 -version kanssa. Tähän poimin vain mielestäni 

kaikkein näkyvimmät erot. ICD-10 –versiossa (THL, 2011, s. 274–275) autismikirjon 

häiriö sijoittuu luokkaan laaja-alaiset kehityshäiriöt. Siis toisin kuin uusissa, joissa se 

kuuluu hermoston kehityksen häiriöihin (APA, 2013, s. 31–33; WHO, 2018). Laaja-

alaisiin kehityshäiriöihin on ICD-10 -luokituksessa määritelty kuuluviksi erillisinä oireyh-

tyminä lapsuusiän autismi, epätyypillinen autismi, Rettin oireyhtymä, muu lapsuusiän 

persoonallisuutta hajottava (disintegratiivinen) kehityshäiriö, älylliseen kehitysvammai-

suuteen ja kaavamaisiin liikkeisiin liittyvä hyperaktiivisuushäiriö, Aspergerin oireyhtymä, 

muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö sekä määrittämätön lapsuusiän laaja-

alainen kehityshäiriö (THL, 2011, s. 274–275). ICD-10:een (THL, 2012) on jokaisen au-

tismikirjoon kuuluvan alatyypin kohdalle kirjattu myös omat diagnoosikriteerinsä, joita 

en tilan puutteen takia tässä tarkkaan avaa. Kuten aiemmin mainitsin, DSM-5:dessä ja 

ICD:11:ssä on nyt vain yksi yhtenäinen kattodiagnoosi, ja siten ei erillisiä oireyhtymiä ja 

vain yhdet diagnoosikriteerit kaikille.  
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3.4 Autismikirjo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

 
Tässä alaluvussa avaan hieman olennaisia seikkoja siitä, miten autismikirjon häiriö 

konkreettisesti näkyy varhaiskasvatuksen arjessa, ja mitä kasvattajien tulee ottaa huo-

mioon, kun ryhmässä on autismikirjolla oleva lapsi. Kuten jo edellä todettiinkin, se mi-

ten autismikirjon häiriöön kuuluvat piirteet ilmenevät, muuttuu iän ja kehityksen myötä 

(Frith, 2005, s. 1). Kuitenkin yleensä autismikirjoon kuuluvat piirteet voidaan selvimmin 

havaita varhaislapsuudessa ja koulun alussa (APA, 2013, s. 56). 

 

Autismikirjolla olevan lapsen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation oma-

leimaisuudet näkyvät päiväkodissa monella tavalla. Jo muutaman vuoden ikäisillä ja si-

tä nuoremmilla lapsilla voidaan havaita viivästymää kielen kehityksen suhteen, nor-

maalista poikkeavaa kommunikaatiota ja vuorovaikutusta ja voi vaikuttaa siltä, että las-

ta ei kiinnosta olla vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Lapsilla sosiaalisen vas-

tavuoroisuuden puute on yleisesti näkyvämpää kuin aikuisilla. Pienillä lapsilla ystä-

vyyssuhteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvät haasteet ovat tyypillisiä, ja lapsi on ehkä pas-

siivinen, ei ota kontaktia tai lähestyy muita lapsia normista poikkeavilla tavoilla, jonka 

muut lapset voivat kokea häiritsevänä. Pienillä autismikirjolla olevilla lapsilla myös esi-

merkiksi oppiminen muiden lasten kanssa tai vuorovaikutustilanteissa tuottaa usein 

vaikeuksia, koska sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa on haastei-

ta. (APA, 2013, s. 53–54, 56–57.) Päiväkodissa on hyvä ottaa edellisten lisäksi huomi-

oon, että autismikirjolla olevat henkilöt tarvitsevat usein paljon omaa tilaa. Siksi on hyvä 

antaa lapselle mahdollisuus poistua esimerkiksi yhteisistä vuorovaikutustilanteista tar-

vittaessa. Jos esimerkiksi päiväkodissa on sitten tulossa jokin juhla, kannattaa lasta jo 

hyvissä ajoin valmistella lasta juhlaan liittyviin muutoksiin. Muutoksethan tuntuvat usein 

stressaavilta autismikirjolla olevista lapsista. (Autismi- ja Aspergerliitto, s. 13.) 

 

On hyvä tiedostaa, että lapsilla on usein myös toistavaa käyttäytymistä, kuten halua 

tehdä asioita uudestaan ja uudestaan ja samalla tavalla. Kuitenkin vielä esikouluikäise-

näkin toistavuutta on haastavaa liittää luotettavasti pelkästään autismikirjoon kuuluvak-

si piirteeksi. Tämän ikäiset lapset yleensäkin pitävät toistosta. Autismikirjolla olevilla 

lapsilla toistava käyttäytyminen yleensäkin, kuten toistuvat fyysiset liikkeet tai sanojen 

toistelu on näkyvämpää kuin aikuisilla, koska usein ainakin osa aikuisista oppii ole-

maan näyttämättä edellä mainittua käyttäytymistä. (APA, 2013, s. 54, 56.)  

 

Päiväkodissa kasvattajien kannattaa huomioida autismikirjon lapset myös leikeissä. 

Lapsen tapa leikkiä poikkeaakin usein totutusta (APA, 2013, s. 56) tai lapsiryhmän 
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muiden lasten tavasta leikkiä. Tämä näkyy esimerkiksi niin, että lapsi voi vaikkapa leik-

kiä pitkään ja toistuvasti samalla lelulla tai järjestää leluja peräkkäin jonoon (Autismi- ja 

Aspergerliitto, s. 12). Pienille autismikirjon lapsille yhdessä leikkiminen ja mielikuvitus-

leikit ovat monesti haastavia, ja lapsi voi olla hyvin tarkka esimerkiksi leikkien säännöis-

tä (APA, 2013, s. 54). Päiväkodin leikkitilanteissa aikuisen onkin hyvä olla ohjaamassa 

ja lapsen apuna, varsinkin kun halutaan leikkiä yhdessä muiden lasten kanssa. Lei-

keissä voi tulla riitatilanteita, jos autismikirjolla oleva lapsi pyrkii saamaan muut lapset 

leikkimään ja toimimaan siten kuin hän haluaisi. Kasvattajan kannattaa tehdä säännöt 

selviksi lapsille. Kasvattajan on hyvä huomata, että sosiaalinen toiminta väsyttää lasta, 

jolloin lapselle kannattaa antaa tilaa olla yksin. Toisaalta lasta voi toimivasti leikittää 

esimerkiksi vain muutaman lapsen kanssa lyhyen aikaa kerrallaan. (Autismi- ja Asper-

gerliitto, s. 12, 9.)  

 

Erilaisissa arjen rutiineissa kannattaa myös ottaa tiettyjä seikkoja huomioon. Pukemi-

nen saattaa olla haastavaa, koska aistiyliherkkyyden takia vaatteiden pukeminen tun-

tuu ikävältä. Päiväkodissa lapselle on hyvä varata oma meluton paikka pukea ja tar-

peeksi aikaa vaatteiden päälle ja pois laittamiseen. Pukemista varten voidaan laatia 

lapselle myös kuvalliset ohjeet, ja aikuisen on hyvä olla auttamassa tarvittaessa puke-

mistilanteessa. (Autismi- ja Aspergerliitto, s. 9.) Syömisessä ja nukkumisessa ilmenee 

myös usein haasteita esimerkiksi aistipoikkeavuuden takia (APA, 2013, s. 57). Kasvat-

tajan tulisikin tiedostaa, kuinka ruokailutilanteissa lapsi ei esimerkiksi ehkä pidä ruokien 

sekoittumisesta tai koostumuksesta ja lapsi syö vain joitakin tiettyjä ruokia. Lasta ei 

saisi pakottaa syömään, ja myös ruokailussa voidaan käyttää esimerkiksi kuvallisia oh-

jeita. (Autismi- ja Aspergerliitto, s. 10.) Nukkumisen suhteen kasvattajien kannattaa 

päiväkodin lepohetkillä huomioida, että nukkuminen saattaa olla autismikirjon lapsilla 

erilaista kuin ihmisillä yleensä. Nukahtaminen voi olla kovan työn takana tai unentarve 

on vähäinen. (Autismi- ja Aspergerliitto, s. 11.)  

 

Autismikirjolla olevan lapsen silloin tällöin osoittamaa haastavaa käyttäytymistä voi-

daan ennaltaehkäistä, kun esimerkiksi päiväkodin käytännöistä ja ympäristöstä teh-

dään autismin kirjon lapsille sopivampia, otetaan huomioon lasten aistipoikkeavuudet, 

sosiaalisissa tilanteissa väsyminen sekä muut ominaispiirteet ja vältetään turhia muu-

toksia arjessa (Autismi- ja Aspergerliitto, s. 14). Rutiineiden rikkoutuminen herättääkin 

yleensä vastareaktioita (APA, 2013, s. 57). 

 



 

31 
 

3.5 Autismin historiaa – käsityksiä autismista ennen ja nyt  

 

Suurta muutosta historian saatossa on tapahtunut sen suhteen, millaisena ilmiönä 

autismi on käsitetty. Kirjallisuudessa Leo Kanner ja Hans Asperger esitetään au-

tismikirjon häiriön tutkimuksen pioneereiksi (Boucher, 2013, s. 4-5; Gillberg, 1999, 

s. 10–11; Happé, 1994, s. 7-13; Frith, 1991, s. 1; Van Engeland & Buitelaar, 2012, 

s. 759). Voidaan silti olettaa, että autismikirjolla olevia henkilöitä on aina ollut olemassa 

(Boucher, 2013, s. 4; Happé, 1994, s. 7), ja siten autismia ei voida sinällään nähdä 

uutena ilmiönä (Frith, 2003, s. 34; Happé, 1994, s. 7). Jo 1700-luvulla on kirjattu kuva-

uksia autistisilta vaikuttaneista henkilöistä (Gillberg, 1999, s. 11; Boucher, 2013, s. 4). 

Kuitenkin Kanner ja Asperger julkaisuissaan kuvasivat ensimmäisinä autismin oireyh-

tymänä (Frith, 2003, s. 5). Tätä ennen autismin ei ajateltu olevan erillinen oireyhtymän-

sä (Boucher, 2013, s. 4; Gillberg, 1999, s. 11). Kanner julkaisi uraauurtavan artikkelin-

sa ”Autistiset häiriöt tunneperäisessä vuorovaikutuskyvyssä” vuonna 1943 ja Asperger 

artikkelinsa ”Lapsuuden autistinen psykopatia” vuonna 1944 (Boucher, 2013, s. 4-5; 

Frith, 2003, s 5). Kannerin mietteet saivat nopeasti tieteessä hyväksyntää ja jalansijaa 

(Boucher, 2013, s. 5; Frith, 1991, s. 1), ja 1980–luvun loppupuolelle asti uskottiin, et-

tä autismi käsittäisi vain Kannerin ajatusten mukaisen klassisen autismin, eli kaik-

kein syvimmin autistiset henkilöt, ja että autismin esiintyvyys väestössä olisi siten 

hyvin pientä (Baron-Cohen, 2008, s. 21). 

 

Aspergerin kuvaukset tulivat laajaan tietoisuuteen vasta, kun Lorna Wing vuonna 1981 

toi ne englanninkielisen yleisön ulottuville omassa julkaisussaan (Baron-Cohen, 2008, 

s. 23; Boucher, 2013, s. 5), ja englanniksi Aspergerin artikkeli on käännetty vuonna 

1991 (Boucher, 2013, s. 5) Uta Frithin (1991, s. 37–92) toimesta. Lisäksi Lorna Wing 

ja Judith Gould kuvasivat kuitenkin tutkimuksessaan vuodelta 1979 ensimmäisinä 

autismia sanalla jatkumo (Boucher, 2013, s. 28–29; Frith, 2003, s. 60–65), ja sit-

temmin Lorna Wing otti käyttöön termin autismikirjo (Baron-Cohen, 2008, s. 21; 

Boucher, 2013, s. 29). Jatkumo terminä tuo esiin, että autismikirjolla yksilöt ovat 

jatkumolla ja jakavat samat autismiin kuuluvat piirteet (Frith, 2003, s. 65), mutta oi-

reiden vakavuus jatkumolla vaihtelee (Boucher, 2013, s. 29). Käsitteellä autismikirjo 

halutaan korostaa, että autismikirjoon kuuluu erilaisia henkilöitä lievemmin autisti-

sista syvemmin autistisiin (Baron-Cohen, 2008, s. 25). Jo Hans Asperger vuonna 

1944 ”Lapsuuden autistinen psykopatia” –tekstissään on sen aikaisia voimakkaita 

sanavalintoja käyttäen todennut, että autistisista henkilöistä löytyy kyvyiltään hyvin 

erilaisia yksilöitä aina ”todella omaperäisistä neroista, outoihin eksentrikoihin ja 
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henkisesti jälkeenjääneisiin yksilöihin” (Asperger, 1944/1991, s. 74). Autismikirjo 

tarkoittaa myös, että autismiin kuuluu erilaisia muotoja, joita ei ole mahdollista erot-

taa toisistaan selvärajaisesti (Boucher, 2013, s. 29) ja että autismille tunnusomaiset 

piirteet ilmenevät kullakin henkilöllä yksilöllisesti (Virtanen, 2000, s. 20). Se, millä 

tavoin kukin yksilö ilmentää piirteitä, riippuu muun muassa yksilön kehitystasosta, iästä, 

ympäristöstä, jossa yksilö toimii sekä autismin syvyydestä ja yksilön saamista tukitoi-

mista (APA, 2013, s. 53). Lorna Wing toi Baron-Cohenin (2008, s. 21) mukaan 

myös esiin, että kun autismi ymmärretään kirjona, myös sen esiintyvyys on paljon 

aiempaa oletettua suurempi. Myös viimeisimmän käsityksen mukaan autismiin viita-

tessa käytetään käsitettä autismikirjo, ja tällä termillä autismista puhutaan myös uu-

simmissa ICD-11 - ja DSM-5 tautiluokituksissa (WHO, 2018; APA, 2013).  

 

Uusien ajatusten myötä Aspergerin oireyhtymä tunnustettiin autismikirjoon kuuluvaksi 

alatyypiksi vuonna 1994 (Baron-Cohen, 2008, s. 23), ja uusi oireyhtymä lisättiin DSM-4 

(2000) ja ICD-10 (1996) julkaisuihin (Van Engeland & Buitelaar, 2012, s. 759). 90-

luvulla autismikirjoa täydennettiin aluksi myös epätyypillisellä autismilla ja tarkemmin 

määrittelemättömällä laaja-alaisella kehityshäiriöllä (Baron-Cohen, 2008, s. 25). Uu-

simmassa DSM-5:ssä (APA, 2013, s. 53) autismikirjon häiriö diagnoosin alle katso-

taan kuuluviksi vanhat erillisinä pidetyt oireyhtymät varhaislapsuuden autismi, lap-

suusiän autismi, Kannerilainen autismi, korkeatasoinen autismi, epätyypillinen au-

tismi, tarkemmin määrittelemätön laaja-alainen kehityshäiriö, lapsuusiän persoonal-

lisuutta hajottava (disintegratiivinen) kehityshäiriö ja Aspergerin oireyhtymä. Tosin ku-

ten jo edellä on mainittu, uusissa tautiluokituksissa (WHO, 2018, APA, 2013) on enää 

vain yksi autismikirjon häiriön diagnoosi, johon vanhat oireyhtymät on sulautettu.  

 

Autismin ajattelemisesta kirjona on voitu nähdä olevan hyötyä. Frithin (2003, s. 64) 

mukaan esimerkiksi osa autistisia piirteitä ilmentävistä on aikaisemmin saattanut jäädä 

diagnosoimatta, koska autismi on ymmärretty vain Kannerilaisena autismina. Myös sel-

laiset yksilöt, jotka lapsena sopivat tiukkaan diagnoosiin, eivät välttämättä enää myö-

hemmällä iällä sopineet siihen, tai lapsuuden lievät oireet tulivatkin myöhemmin selke-

ämmin esiin. Frith (1991, s. 1) toteaa myös esimerkiksi, että Aspergerin oireyhtymästä 

tulleen diagnoosi niille, joita oli aiemmin ollut vaikea luokitella autistisiksi, mutta joilla 

kuitenkin oli havaittavissa autistisia piirteitä. Baron-Cohenin (2008, s. 15) mukaan kirjon 

laajentumisen myötä yhä useamman autismikirjolla olevan henkilön on mahdollista 

saada tarvitsemaansa tukea, jota ei ehkä aikaisemmin ole lievien tai tunnistamatta jää-

neiden autismikirjon piirteiden takia saanut.  
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Vaikka edellä mainittiin, että autismikirjon häiriötä ajatellaan olevan nykypäivänä jo-

ka sadannella, eri tutkijat ovat kuitenkin vuosikymmenten aikana esittäneet hyvin 

erilaisia arvioita autismikirjon häiriön yleisyydestä (Frith, 2003, s. 58–60; Baron-

Cohen, 2008, s. 15, 21, 23, 25; Van Engeland & Buitelaar, 2012, s. 761). Baron-

Cohen (2008, s. 15, 25) toteaakin, että autismikirjon esiintyvyys on nykyään 25-

kertainen, kun verrataan Victor Lotterin tutkimukseen. Lotterin tutkimuksen vuodelta 

1966 katsotaan olevan ensimmäisiä tutkimuksia, joissa on tutkittu autismikirjon häi-

riöiden esiintyvyyttä (Van Engeland & Buitelaar, 2012, s. 761; Frith, 2003, s. 58), ja 

yleisyydeksi arvioitiin tuolloin noin neljä henkilöä kymmenestätuhannesta (Van En-

geland & Buitelaar, 2012, s. 761; Frith, 2003, s. 59; Baron-Cohen, 2008, s. 15). Vie-

lä DSM-5 (APA, 2013, s. 55) julkaisussakaan ei osata aivan varmaksi sanoa, mistä 

esiintymisen kasvu johtuu: Mahdollisiksi syiksi esitetään edellä mainitut muuttuneet 

ja erilaiset autismin muodot mukaan lukevat diagnoosikriteerit, autismitietoisuuden 

kasvu, se, että eri aikoina on käytetty erilaisia tutkimusmenetelmiä, kun autismin 

esiintyvyyttä on mitattu, tai että autismikirjon häiriötä vain olisi ihmisillä enenevissä 

määrin. Vastaavia ovat pohtineet esimerkiksi Frith (2003, s 58–67) sekä Baron-

Cohen (2008, s. 25–28).  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata ja analysoida, minkälaisia merkityk-

senantoja erityislastentarhanopettajat antavat inkluusiolle autismikirjolla olevista lapsis-

ta puhuessaan, ja mistä heidän mielestään erityisen tuen tarve autismikirjolla olevien 

lasten kohdalla syntyy.  

 

Tutkimuskysymykset, joilla etsin tutkimustehtävään vastauksia ovat seuraavat: 
 
 

1. Mitä inkluusio on autismikirjolla olevien lasten kohdalla erityislastentarhanopet-

tajien puheessa? 

  

2. Mitkä tekijät synnyttävät erityisen tuen tarvetta autismikirjolla olevien lasten suh-

teen erityislastentarhanopettajien puheessa?  

 

Edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin etsin vastauksia haastattelemalla autismikirjolla 

olevien varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten kanssa työskennelleitä tai työsken-

televiä erityislastentarhanopettajia. Haastatteluaineistoa analysoin abduktiivisen sisäl-

lönanalyysin avulla luokittelemalla ja peilaan tuloksia aikaisempiin tutkimustuloksiin ja 

teorioihin.  
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5 Tutkimuksen toteutus 
 
Toteutin tämän tutkimuksen laadullisen tutkimuksen viitekehyksessä laadullisen tutki-

muksen menetelmin. Tarkemmiksi tutkimusmenetelmiksi valikoituivat puolistrukturoitu 

haastattelu ja abduktiivinen sisällönanalyysi, joihin palaan edempänä myöhemmin. 

Tuomi ja Sarajärvi (2003, s. 65, 67) esittävät, kuinka laadullisessa tutkimuksessa usein 

pyritään ymmärtämään, tulkitsemaan ja kuvaamaan ilmiöitä, kun taas määrällisessä 

tutkimuksessa painopisteenä on ilmiöiden selittäminen. Alasuutarin (2011, s. 231) mu-

kaan on perinteisesti ajateltu, että määrällisen tutkimuksen tulokset nähdään yleistettä-

vinä, ja toisaalta ne antavat tutkittavasta ilmiöstä pinnallisen kuvan. Laadullisen tutki-

muksen tuloksia taas ei voida yleistää luotettavasti laajalle, mutta ilmiötä voidaan käsi-

tellä syvällisemmin. Valitsin laadullisen tutkimuksen viitekehyksen, koska olin tutkimuk-

sessani kiinnostunut nimenomaan hieman syvemmällä tasolla kuvaamaan ja tulkitse-

maan erityislastentarhanopettajien inkluusiolle antamia merkityksiä ja heidän käsityksi-

ään erityisen tuen tarpeen synnystä autismikirjolla olevien lasten kontekstissa. Samalla 

toivoin, että tutkimukseni lisäisi ymmärrystä inkluusion toteutumisesta suomalaisessa 

varhaiskasvatusjärjestelmässä, ja siitä, millä keinoin inkluusiota estäviä ja erityisen tu-

en tarvetta tuottavia tekijöitä voitaisiin purkaa. Tavoitteenani ei ollut siis ensisijaisesti 

kvantitatiiviseen tyyliin esittää vedenpitäviä selityksiä tai syy-seuraussuhteita esimer-

kiksi erityisen tuen tarpeen kasvulle tai tuottaa laajasti yleistettävää tietoa. Minulla oli 

tutkimuksessani myös vain viisi haastateltavaa, joten luotettavien yleistysten teko olisi 

muutenkin ollut mahdotonta.    

 

Kuten edellisestä kappaleestakin käy jo ilmi, Tuomen ja Sarajärven (2003, s. 66) sekä 

Hirsijärven ja Hurmeen (2000, s. 21) mukaan on pitkään ajateltu, että laadullinen ja 

määrällinen tutkimus tutkimusperinteinä asettuvat toisilleen vastakkaisiksi. Kvantitatiivi-

nen tutkimus liittyy luonnontieteellisen tutkimuksen perinteeseen, kun taas kvalitatiivi-

nen tutkimus nähdään enemmän humanistisen tutkimustradition kautta (Tuomi ja Sara-

järvi, 2003, s. 67). Alasuutari (2011, s. 32, 231) sekä Tuomi ja Sarajärvi (2003, s. 68) 

kuitenkin painottavat, että usein vastakkaisina nähtyjä lähestymistapoja on mahdollista 

yhdistää saman tutkimuksen sisällä, ja Alasuutarin mukaan (2011, s. 32) lähestymista-

vat voidaan myös nähdä jatkumona vastakkainasettelun sijaan. Yhdistäminen toimii 

esimerkiksi niin, että laadullisen tutkimuksen avulla tehdään aiheesta esitutkimusta, 

jonka perusteella tehdään hypoteeseja. Tämän jälkeen kvantitatiivisella tutkimuksella 

koetellaan hypoteesien paikkansapitävyyttä. (Alasuutari, 2011, s. 231.) Vaikka tässä 

tutkimuksessa liikuinkin laadullisen tutkimuksen kentällä, tein teoriaosassa tilastotiedon 
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pohjalta muutaman oman taulukon erityistä ja tehostettua tukea esiopetuksessa saa-

neiden lasten määrien kehityksestä. Peilasin sitten tilastotietoja laadullisessa analyy-

sissä saamiini tutkimustuloksiin. Tämä toikin mukavaa kontrastia laadullisen analyysin 

tuloksille ja synnytti lisäkysymyksiä pohdittavaksi.     

 

5.1 Aineiston ja haastateltavien kuvaus 

 

Keräsin tutkimusaineiston haastattelemalla viittä helsinkiläistä erityislastentarhanopet-

tajaa, jotka ovat työskennelleet tai parhaillaan työskentelevät varhaiskasvatusikäisten 

autismikirjolla olevien lasten kanssa. Tuomi ja Sarajärvi (2003, s. 88) painottavat, että 

haastateltaviksi kannattaa valita henkilöitä, joilla on kokemusta tai tietämystä kiinnos-

tuksen kohteena olevista kysymyksistä. Tätä ideaa noudattaen asetin haastateltavaksi 

valinnan kriteereiksi, että haastateltava toimii erityislastentarhanopettajana ja haastatel-

tavalla on vähintään jonkin verran kokemusta autismikirjolla olevien lasten kanssa 

työskentelystä erityislastentarhanopettajan roolissa varhaiskasvatuksessa. Haastatel-

tavien kesken oli jonkin verran eroja sen suhteen, kuinka paljon kokemusta autismikir-

jon lasten kanssa työskentelystä lopulta oli. Osa tutkittavista oli myös erityisen kiinnos-

tuneita juuri autismiasioista. Tähän taustaan nähden voidaan ajatella, että tutkimukses-

sani oli myös hieman asiantuntijahaastattelun piirteitä. Asiantuntijahaastattelussa aja-

tellaan Alastalon ja Åkermanin (2010, s. 373–374) mukaan, että asiantuntijoilla on eri-

tyistä tietoa, erityinen asema tai kosketus ilmiöön, ja heitä on vain vähän.  

 

Valitsin haastateltavat Helsingin alueelta siten, että kukin haastateltava työskenteli eri 

puolella Helsinkiä, jokainen yhdellä Helsingin kymmenestä varhaiskasvatusalueesta. 

Tällä tavalla ajattelin, että haastateltavien otokseni olisi hieman edustavampi, kuin jos 

haastateltavat olisi valittu esimerkiksi samalta varhaiskasvatusalueelta. Kuitenkin koska 

haastateltavien joukko on pieni, ei tutkimustuloksia voida kuitenkaan millään tavalla 

yleistää koskemaan koko Helsingin alueen, tai laajemmin Suomen, erityislastentarhan-

opettajien näkemyksiä tutkimusaiheesta, vaikka kukin vastaaja edustaakin yhtä var-

haiskasvatusaluetta. Tutkimus voi kuitenkin antaa suuntaa siitä, minkälaisia näkemyk-

siä erityislastentarhanopettajilla voi inkluusion sekä erityisen tuen tarpeen synnyn suh-

teen olla sekä autismikirjolla olevien lasten kohdalla että yleensä.   

 

Haastateltavien yhteystietoja etsin päiväkotien julkisilta verkkosivuilta ja muilta julkisilta 

Internet-sivuilta, autismijärjestöjen verkkosivuilta ja itselleni työn kautta tuttujen päivä-

kotien kautta. Lisäksi osa henkilöistä, joihin sain yhteyden, vinkkasi muiden potentiaa-

listen haastateltavien yhteystietoja. En tuntenut ketään haastateltavista etukäteen, mut-
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ta yksi haastateltavista työskentelee päiväkodissa, jossa olen ollut paljon töissä. Tun-

nen päiväkodin muun henkilökunnan ja tätä kautta sain myös edellä mainitun haasta-

teltavan yhteystiedot. Potentiaalisiin haastateltaviin ensimmäistä kertaa yhteyttä otta-

essani kerroin tutkimuksen keskeisistä teemoista ja tiedustelin ja kartoitin alustavasti, 

kuinka paljon heillä on kokemusta autismikirjolla olevien lasten kanssa työskentelystä 

varhaiskasvatuksessa ja sanottavaa tutkimuksen teemoista.  

 

Litteroitua haastatteluaineistoa syntyi yhteensä 64 sivua fontilla Calibri (Leipäteksti), 

fonttikoon ollessa 12 ja rivivälin 1,5. Haastattelujen sivumäärä vaihteli 10 sivusta 20 si-

vuun. Haastattelujen kesto vaihteli 28 ja 58 minuutin välillä. 

 

 

5.2 Aineistonkeruumenetelmä 

 
Kvalitatiivisen tutkimuksen piirissä tyypillisiksi aineistonkeruumenetelmiksi voidaan 

Tuomen ja Sarajärven (2003, s. 73) mukaan laskea haastattelu, kysely, havainnointi ja 

dokumenttien analysointi. Hirsijärvi ja Hurme (2000, s. 34) esittävät, kuinka haastattelu 

on yksi suosituimmista aineistonkeruumenetelmistä, ja Hyvärisen (2017, s. 11) mukaan 

jatkuvasti läsnä arjessa, esimerkiksi mediassa ja työelämässä. Valitsin haastattelun 

menetelmäksi osittain siitä syystä, että kokemattomana tutkijana se tuntui helpoimmal-

ta sisäistää ja tutuimmalta. Tuttuuden tunne tulee varmaankin juuri Hirsijärven ja Hur-

meen sekä Hyvärisen edellä esittämistä ajatuksista: Haastattelu on arjen kautta minulle 

tutuin, ja toisaalta olen myös opinnoissani törmännyt useisiin haastattelumenetelmällä 

tehtyihin tutkimuksiin. Kokemattomuuteni tutkijana ei ehkä myöskään ollut haastattelu-

menetelmässä niin suureksi haitaksi, koska Tuomen ja Sarajärven (2003, s. 75) mu-

kaan haastattelu on joustava metodi, ja siinä voidaan esimerkiksi korjata väärinymmär-

rykset tai kysyä epäselviksi jääneistä asioista ja esittää sama kysymys tarvittaessa uu-

delleen. Mokaaminen ei siis ehkä kaataisi tutkimustani. Olin toisaalta myös kiinnostunut 

nimenomaan erityislastentarhanopettajien näkemyksistä inkluusiosta ja heidän käsityk-

sistään erityisen tuen tarpeen synnystä. Siis halusin selvittää, mitä ajatuksia haastatel-

tavillani näistä aiheista oli. Tähän sopii hyvin perusteluksi Hirsijärven ja Hurmeen 

(2000, s. 11) ajatus siitä, että haastattelu voidaan nähdä keskusteluna ja vuorovaiku-

tustilanteena. Kun on tarkoitus selvittää esimerkiksi minkälaisia ajatuksia, käsityksiä tai 

mielipiteitä henkilöillä asioista on, voidaan edelliset saada luonnollisesti selville tällai-

sen keskustelun kautta. Siten haastattelu oli myös tämän tutkimustehtävään ja –

asetelmaan sopiva luonnollinen valinta.   
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Käytin puolistrukturoidun ja teemahaastattelun periaatteita yhdistävää haastattelua tar-

kempana haastattelumenetelmänä erityislastentarhanopettajia haastatellessani. Esi-

merkiksi Tuomi ja Sarajärvi (2003, s. 77) sekä Hirsijärvi ja Hurme (2000, s. 47) esittävät 

puolistrukturoidun haastattelun ja teemahaastattelun synonyymeinä. Tässä tutkimuk-

sessa ymmärrän sen kuitenkin Eskolan ja Suorannan (2003, s. 86) esittämällä tavalla, 

jossa puolistrukturoitu ja teemahaastattelu on eroteltu toisistaan. Puolistrukturoitu 

haastattelu muistuttaa strukturoitua haastattelua, koska puolistrukturoidussa haastatte-

lussa esitetään jokaiselle tutkittavalle samat kysymykset. Kuitenkin toisin kuin struktu-

roidussa haastattelussa haastateltavalle ei anneta vastausvaihtoehtoja valmiina, ja tut-

kittavalla on siten vapaus vastata miten haluaa. Suurimpana syynä puolistrukturoidun 

haastattelun valintaan oli, että kokemattomana tutkijana ja haastattelijana olisin koke-

nut syvähaastattelun tai kovin strukturoimattoman teemahaastattelun teon hyvin haas-

tavaksi ja hallitsemattomaksi tavaksi tehdä haastattelua. Puolistrukturoitu haastattelu 

antoi minulle tunteen, että en ehkä veisi haastattelua ihan sivuraiteille, kun kysymykset 

olisivat valmiiksi mietittyinä, ja voisin tarkistaa paperista, mitä kysyisin seuraavaksi. Sy-

vähaastattelun ja teemahaastattelun valmiiden kysymysten puute tuntui pelottavalta. 

Syvähaastattelussa ei Tuomen ja Sarajärven (2003, s. 78) mukaan olekaan juuri struk-

tuuria, vaan haastattelija esittää avoimen kysymyksen ja sen jälkeen jatkokysymyksiä 

sen mukaan, mitä haastateltava on vastannut. Syvähaastattelu on kuin keskustelua ai-

heesta, jota käsitellään syvällisesti. Haastateltavia voi olla vain yksi tai pari, ja jo haas-

tatellulle henkilölle on mahdollista tehdä vielä monta haastattelua. Teemahaastattelun 

ideana taas on Eskolan ja Vastamäen (2007, s. 27–28, 34–37) mukaan, että kaikki 

haastattelijan valitsemat teemat käsitellään jokaisen tutkittavan kanssa, mutta teemoja 

ei tarvitse käsitellä tietyssä järjestyksessä. Lisäksi haastateltavasta riippuu, kuinka laa-

jasti saadaan vastauksia ja materiaalia tiettyyn teemaan liittyen. Teemahaastattelussa 

tutkija ei yleensä ole laatinut yksityiskohtaista kysymysten listaa, ja sen sijaan voidaan 

käyttää apuna esimerkiksi listan tai miellekartan muotoista teemarunkoa. Teemarun-

koon voidaan kirjata esimerkiksi haastattelun suuria teemoja, niiden alle tarkentavia 

teemoja ja kysymyksiä ja vielä näiden alle tarkkoja haastattelukysymyksiä, joihin halu-

taan saada vastauksia. Tarkkoja haastattelukysymyksiä kysytään vasta, kun vastauk-

set niihin eivät muuten tule ilmi keskustelussa.  

 

Vaikka tutkimuksessani otinkin käyttöön puolistrukturoidun haastattelun tarkat haastat-

telukysymykset, jaottelin ne haastattelurunkoon silti eri teemojen alle. Käytännössä ky-

syin haastattelutilanteessa vain yksittäisiä kysymyksiä, enkä kiinnittänyt niin paljon 

huomiota teemoihin. Koin toisaalta, että juuri Eskolan ja Vastamäen edellä esittämien 

teemahaastattelun tunnuspiirteiden takia minulla oli vapaus edetä haastattelussa sen 
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mukaan, mitä ja kuinka paljon kullakin haastateltavalla oli mistäkin teemasta sanotta-

vaa. Jätin siten esimerkiksi vähemmälle sellaisten teemojen käsittelemisen, joista 

haastateltava ei juurikaan puhunut. Teemahaastattelun käyttö mahdollisti myös sen, et-

tä muokkasin haastattelukysymyksiäni hieman erilaisiksi haastateltavasta ja tämän 

taustasta riippuen sekä sen mukaan, millaisia vastauksia sain muilta haastateltavilta. 

Alun perin haastattelun teemat ja haastattelukysymykseni liittyivät vahvasti autismikir-

jolla olevien lasten sosiaalisen vuorovaikutuksen ja ryhmäytymisen tukemiseen. Keksin 

kuitenkin haastatteluprosessin myötä myös uusia haastattelukysymyksiä seuraaville 

haastateltaville, kun inkluusion teema alkoi nousta esiin haastatteluista. Veinkin sitten 

seuraavia haastatteluja enemmän inkluusion suuntaan, ja samalla koko tutkimuksen 

aihe muuttui. Huomasin myös, että ihan aina en esittänyt haastattelukysymyksiä sen 

mukaisessa järjestyksessä kuin olin ne paperille kirjoittanut ja usein kysyin kysymykset 

omin sanoin suoraan paperista lukemisen sijaan. Kysyin välillä myös spontaaneja lisä-

kysymyksiä, kun haastateltava kertoi jotakin kiinnostavaa, vaikka varmasti oli myös 

monta kiinnostavaa kohtaa, johon jätin tarttumatta.  

 

Tekemäni ja haastatteluissa käyttämäni haastattelurunko löytyy tämän tutkimuksen lo-

pusta liitteenä (liite 1). Ennen oikeita haastatteluja testasin kerran haastattelurunkoni 

sekä haastattelukysymysteni toimivuutta toteuttamalla koehaastattelun muuta alaa kuin 

kasvatus- ja opetusalaa opiskelevalla ystävällä. Hyvärinenkin (2017, s. 37) toteaa, 

kuinka koehaastattelu kannattaa tehdä ennen varsinaista vakavampaa haastatteluti-

lannetta.  

 

Toteutin haastattelut yksilöhaastatteluina, joissa haastattelin jokaista haastateltavaa 

noin puolesta tunnista tuntiin. Valitsin yksilöhaastattelun osittain käytännöllisistä syistä: 

Ajattelin, että aikataulujen yhteensovittamisen takia haastattelut on helpompi toteuttaa 

kahden kesken kuin saada minun ja kaikkien viiden hektisessä päiväkotiarjessa työs-

kentelevän varhaiskasvattajan aikataulut sopimaan yhteen. Toisaalta yksilöhaastatte-

lulla saadaan esiin juuri yksilön käsityksiä ja näkökantoja (Sulkunen Pietilän mukaan, 

2010, s. 215), joista olin tässä tutkimuksessa kiinnostunut. Toisaalta ryhmähaastatte-

luilla olisi saatu tietoa toisesta kiinnostavasta näkökulmasta, eli siitä, millaisia merkityk-

siä haastateltavat olisivat vuorovaikutuksessa ja yhdessä keskustellen tutkimusaiheelle 

antaneet. Toisaalta he olisivat myös voineet alkaa keskustelemaan keskenään tai ot-

tamaan kantaa toistensa mielipiteisiin. Myös tutkijana olisin voinut tällöin osallistua 

enemmän yhteiseen keskusteluun kanssakeskustelijana. (Pietilä, s. 213, 217.)  
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Neljä haastatteluista tehtiin erityislastentarhanopettajien työpaikoilla päiväkodeissa ja 

yksi kirjastossa. Päiväkodeissa suoritetut haastattelut tehtiin kesken erityislastentar-

hanopettajien työpäivien, ja yksi haastateltava valittelikin, kuinka hänellä oli parhaillaan 

hieman kiire työpäivänsä keskellä, yhden haastateltavan työpuhelin soi kesken haas-

tattelun, ja lapsi keskeytti hetkeksi yhden haastattelun. Kirjastossa suoritetussa haas-

tattelussa oli myös paljon taustamelua. Nämä kertovat hyvin Alasuutarin (2011, s. 142) 

esittämästä ajatuksesta, että haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa haastatteluti-

lanne ja tutkija voivat vaikuttaa tutkittavaan ja toisaalta myös siihen, miten hän vastaa. 

Tämä on otettava huomioon myös tutkimuksen luotettavuustarkastelussa.  

 

5.3 Aineiston analyysi 

 
Aineiston analyysin aloitin litteroimalla kännykkään ja videokameralle nauhoittamani 

haastattelupuheen. Litteroinnilla tarkoitetaan kerätyn äänitetyn tai videoidun aineiston 

muuttamista kirjoitettuun muotoon (Ruusuvuori, 2010, s. 424). Litterointia voidaan teh-

dä tarkasti tai vähemmän tarkemmin (Ruusuvuori, 2010, s. 424; Hirsijärvi & Hurme, 

2000, s. 139), ja siihen, kuinka tarkasti puhetta tai kuvaa kirjoitetaan auki, vaikuttaa se, 

mitä ja millä menetelmällä tutkitaan. Esimerkiksi keskustelunanalyysissä litteroinnin on 

oltava yksityiskohtaista, ja voidaan kirjoittaa ylös myös esimerkiksi sanatonta vuorovai-

kutusta, ja minne haastateltava katsoo haastateltaessa. Kun halutaan keskittyä vain 

asiasisältöihin, litterointi voi olla hieman epätarkempaa (Ruusuvuori, 2010, s. 424–

426). Tässä työssä keskityin litteroimaan vain sen, mitä haastateltavat sanoivat, koska 

tässä tutkimuksessa ajattelin juuri asiasisältöjen olevan tärkeimpiä. Litteroin kuitenkin 

kaiken sanasta sanaan. Ihan muutamassa kohdassa kirjasin ylös jonkin muuhun vuo-

rovaikutukseen liittyvän asian, esimerkiksi naurahdukset, kun lapsi keskeytti haastatte-

lun tai kun haastateltava heilutti kättään kasvojensa edessä, mikä vaikutti yhden aineis-

tositaatin ymmärtämiseen. Osassa haastatteluja kyllä oli esimerkiksi äänenpainojen 

vaihtelua ja taukoja, joiden merkitystä olisi voinut olla kiinnostavaa analysoida tarkem-

minkin. Ruusuvuori (2010, s. 427) huomauttaa myös, kuinka jo litteraatin tekeminen on 

tutkijan tulkintaa aineistosta, koska esimerkiksi kaikki haastattelutilanteen sanaton vuo-

rovaikutus ei aina tule esiin litteroidusta tekstistä. Tutkija ei myöskään välttämättä saa 

selvää kaikesta äänitetystä puheesta tai tulkitsee sen toisin kuin haastateltava on tar-

koittanut. Huomasin itsekin, että paljolti sanaton vuorovaikutus jäi kirjaamatta ylös, ja 

ihan kaikista haastattelun kohdista en saanut äänitteeltä selvää, erityisesti haastatte-

lussa neljä, joka toteutettiin meluisassa kirjastossa. Kokonaisuudessaan epäselviä koh-

tia oli onneksi kuitenkin suhteellisen vähän, ja pyrin kuuntelemaan epäselvät kohdat 

tarkasti useaan kertaan, jotta oikea merkitys selviäisi.  
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Litteroinnin jälkeen luokittelin aineistoa pelkistämisen sekä abduktiivisen sisällönana-

lyysin avulla. Pelkistämisellä tarkoitan tässä tutkimuksessa pelkistämistä siten, kuinka 

Alasuutari (2011, s. 40) on sen määritellyt. Pelkistämisessä otetaan tarkempaan ana-

lyysiin vain se osa aineistosta, mikä liittyy tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja teo-

riataustaan, vaikka muutakin olisi mahdollista tutkia. Tutkimusprosessin alussa minulla 

oli eri tutkimuskysymykset kuin nämä lopulliset, olin kiinnostunut selvittämään ensin au-

tismikirjolla olevien lasten sosiaalisen vuorovaikutuksen ja ryhmäytymisen tukemista ja 

sitten inkluusion toteutumista ja inkluusion toteutumista estäviä ja mahdollistavia tekijöi-

tä autismikirjolla olevien lasten kontekstissa. Kun siis alussa pelkistin aineistoani, poi-

min aineistosta vain kaikki inkluusion toteutumiseen ja inkluusion toteutumista estäviin 

ja mahdollistaviin tekijöihin liittyvät aineistositaatit, jotka kokosin omaan Word-

dokumenttiin. 

 

Tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen valittu aineisto pelkistetään Alasuutarin (2011, s. 

40) mukaan vielä niin, että samanlaiset tai samoja asioita käsittelevät aineistonkohdat 

yhdistetään. Tämän ymmärrän luokitteluna ja tässä vaiheessa aloinkin sisällönanalyy-

sin keinoin luokittelemaan aineistoani. Sisällönanalyysissä (Grönfors Tuomen ja Sara-

järven mukaan, 2003, s. 105) ideana on muodostaa kiinnostuksen kohteena olevasta 

asiasta selkeä ja tiivis kuva. Aineisto siis sisällönanalyysin avulla luokitellaan ja tämän 

jälkeen voidaan tehdä luokitelluista tuloksista johtopäätöksiä. Analyysiyksiköksi valitsin 

keskustelunjakson, jossa haastateltava ilmaisi jonkin tutkimuskysymykseni kannalta 

kiinnostavan merkityskokonaisuuden. Poimimani haastattelunpätkät vaihtelivat siten pi-

tuudeltaan yksittäisistä virkkeistä pitempiin puheenvuoroihin. Tekemääni inkluusion to-

teutumiseen ja inkluusion toteutumista estäviin ja mahdollistaviin tekijöihin liittyvään 

Word-dokumenttiin jaottelin poimimani aineistoesimerkit kahteen karkearajaiseen ja 

löyhästi nimettyyn luokkaan: Inkluusion vastapuhe ja Inkluusion puolesta ja hyväksy-

mispuhe. Koetin näiden luokkien avulla jakaa havainnot niihin, joissa inkluusiosta pu-

huttiin positiiviseen sävyyn ja niihin, joissa suhtautuminen oli enemmän negatiivinen tai 

epäilevä. Sitten aloin pelkistää alkuperäisilmauksia (ks. esim. Kyngäs & Vanhanen 

Tuomen ja Sarajärven mukaan, 2003, s. 102–103), eli jokaisen aineistositaatin perään 

kirjoitin yleensä muutamalla sanalla, mistä sitaatissa puhuttiin. Tekemistäni alkuperäis-

aineiston pelkistyksistä esimerkkejä ovat esimerkiksi seuraavat: ”aikuisen malli erilai-

suuden hyväksymisestä”, ”resurssien riittävyys, osaaminen ja sen jakaminen” sekä 

”moniammatillinen yhteistyö, toimivuus, aikapula, henkilöstöpula, puheterapia”. Kun 

olin pelkistänyt ilmaukset, aloin luokitella yhteen aineistositaatteja, joissa puhuttiin sa-
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masta asiasta. Syntyi pikkuhiljaa alaluokkia, kuten ”henkilöstöresurssi” tai ”aikuisen 

osaaminen” ja yläluokkia, kuten ”kasvatuskumppanuus” ja ”resurssien riittävyys”.  

 

Myöhemmin kuitenkin tutkimuskysymykseni muuttuivat lopulliseen muotoonsa ja aloitin 

aineiston analyysin jossain määrin uudestaan edellä mainitusta Alasuutarin (2011, s. 

40) aineiston pelkistämisen ensimmäisestä vaiheesta. Tein siis taas kaksi erillistä 

Word-dokumenttia johon toiseen kokosin kaikki aineistositaatit, jotka mielestäni liittyivät 

kysymykseen, mitä inkluusio on ja toiseen kysymykseen, miten erityisen tuen tarve 

syntyy. Tässä vaiheessa aineisto alkoi olla jo niin tuttu, että en enää pelkistänyt alkupe-

räisilmauksia kirjallisesti kuvaten, vaan jaoin aineistoa mielessä samalla prosessoiden 

ja taas sisällönanalyysiä apuna käyttäen luokkiin. Hyödynsin myös paljon valmiina jo 

edellisessä vaiheessa vanhojen tutkimuskysymysten kohdalla muodostamiani luokitte-

luja, koska ne olivat monilta osin uusiin tutkimuskysymyksiini sopivia. Kysymyksen, mi-

tä inkluusio on, alle muodostamiani luokkia olivat esimerkiksi ”yksilöllisten tarpeiden 

huomioiminen”, ”moniammatillinen yhteistyö” ja ”hyväksytyksi tuleminen”.  

 

Abduktiivinen sisällönanalyysi näkyy tutkimuksessani siten, että vaikka nostin aineis-

tosta esiin tutkimuskysymysteni kannalta kiinnostavia havaintoja, vertasin aineistoani 

teoriaosassa kokoamiini inkluusiota ja erityisen tuen tarvetta koskeviin käsityksiin. Etsin 

aineistostani myös aikaisempia käsityksiä tukevia kohtia. Abduktiivisessa sisällönana-

lyysissä ideana onkin Tuomen ja Sarajärven (2003, s. 95, 97–99, 114–116) mukaan, 

että toimitaan ensin kuin aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä. Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissä aineisto on keskeisessä osassa, ja siitä pyritään nostamaan tutki-

mustuloksia ja luomaan uutta teoriaa, ilman että jo olemassa oleva teoria vaikuttaa 

saatuihin tuloksiin muuten kuin tutkimusmetodien tasolla. Aineistolähtöistä analyysia on 

kritisoitu juuri siitä syystä, että nähdään, että ei ole mahdollista luoda uutta teoriaa puh-

taasti havainnoista. Tutkimuksessa käytetään esimerkiksi aina aikaisemmin luotuja kä-

sitteitä, ja tutkija vaikuttaa metodivalinnoillaan ja muilla tutkimukseen liittyvillä valinnoil-

la sekä ennakko-oletuksillaan lopputulokseen. Abduktiivinen analyysi vastaa tähän kri-

tiikkiin. Abduktiivisessa analyysissä nostetaan aluksi aineistosta esiin kiinnostavia asi-

oita, mutta teoria on mukana analyysissä. Siis kun aineistosta nostettuja havaintoja 

abstrahoidaan, eli kun arkihavainnoille annetaan merkitys teoreettisen käsitteen kautta, 

käsitteet tuodaan aikaisemmasta tutkimuksesta ja teorioista. Aineistolähtöisessä mene-

telmässä teoreettiset käsitteet muodostetaan suoraan pelkästään aineistosta.  

 

Pyrin erilaisin keinoin vastaamaan sisällönanalyysin usein kohtaamaan kritiikkiin. Ruu-

suvuori, Nikander ja Hyvärinen (2010, s. 12) esimerkiksi toteavat, että luokittelua itses-



 

43 
 

sään ei vielä voida laskea aineiston kattavaksi analysoinniksi. Luokittelu voi heidän 

mukaansa kuitenkin auttaa esimerkiksi aineistoon tutustumisessa. Myös Salo (2015, s. 

166) on sitä mieltä, että sisällönanalyysin avulla saatuja luokkia ei vielä voida kutsua 

tutkimuksen tuloksiksi. Käytännössä siis luokittelun jälkeen kirjoitin tutkimustulokset 

auki luettavaan muotoon ja muokkasin luokkien nimet lopulliseen muotoonsa. Tämän 

jälkeen keskustelutin saamiani tutkimustuloksia jonkin verran aikaisemman aiheesta 

tehdyn tutkimuksen ja teoriataustaan kokoamani teorian kanssa ja tein yhteenvedon tu-

loksista. Lopuksi tein vielä johtopäätöksiä tutkimustulosten pohjalta. Ruusuvuori, Ni-

kander ja Hyvärinen (2010, s. 11, 29) esittävätkin, että haastattelututkimuksessa ai-

neistoa sekä luokitellaan, analysoidaan että tulkitaan. Tutkimuksessa olisi tehtyjen ha-

vaintojen lisäksi hyvä esittää myös havaintojen pohjalta tehty yhteenveto ja johtopää-

tökset ja lisäksi keskusteluttaa tuloksia aikaisemman tutkimustiedon ja ajankohtaisten 

ilmiöiden kanssa.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
Esitän seuraavaksi haastatteluaineiston analyysin tulokset tutkimuskysymys kerrallaan 

ja lopuksi esitän yhteenvedon tuloksista.  

 

6.1 Mitä inkluusio on autismikirjolla olevien lasten kohdalla eri-

tyislastentarhanopettajien puheessa?  

 
Erityislastentarhanopettajat antavat inkluusiolle autismikirjolla olevista lapsista puhues-

saan monenlaisia merkityksiä. Esittelen aineistosta esiin nostamani merkitykset seu-

raavaksi yksi kerrallaan, ja kokoan ne sitten yhteenvedoksi taulukkomuotoon (taulukko 

3) alalukuun 6.3. 

 

6.1.1 Inkluusio yksilöllisyyden ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisena 
 
Inkluusiossa korostuu haastateltavien puheessa ensinnäkin yksilöllisyyden ja yksilöllis-

ten tarpeiden huomioiminen. Tämä on myös inkluusioon yleisesti liitettävä merkitys, 

jonka kerroin tutkimuksen teoriataustassa esimerkiksi Ainscown (1995, s. 147), Ash-

manin (2015, s 7) ja Takalan (2016, s. 16) esittäneen. Yksilöllisyyden ja yksilöllisten 

tarpeiden huomioiminen näkyy ensinnäkin siinä, miten haastateltavat kaksi ja kolme 

korostavat, että autismikirjolla olevat lapset ovat hyvin erilaisia keskenään, ja että au-

tismikirjo on hyvin laaja: 

 

H2: ”Se kirjo on todella niin mielettömän laaja, ihan jos aatellaan aspergerpiir-
teistä, sitte lapsi, mitä sä nyt esimerkiks tänä aamuna olet jo tavannu.” 
 
H3: ”Et ei niin, että meillä olis, olis tämmönen näkemys siitä, et autismin kirjo on 
niinku aina sama. Et nythän ne, semmonen slogan on tuolla Autismiliitossa ja 
autismi- näillä, mä tunnen näit ihmisii, jotka on autismin kirjolla, siis aikuisia, nii 
heijän slogan on just se, et (--) ”Jos olet tavannut yhden autismin kirjon henki-
lön, olet tavannut yhden autismin kirjon henkilön, eli älä yleistä”. Et siel on, ku 
meilläki on, niin erilaisia tyyppejä ollu nää meijän ihanat lapsukaiset, jotka nyt 
on.” 
 

 

Jokainen autismikirjolla oleva lapsi nähdään tässä inkluusion määritelmässä yksilönä, 

jolla on yksilölliset tarpeet, jotka kasvattajan tulee pyrkiä täyttämään. Kasvattajan tulee 

miettiä, miten hän kohtaa juuri kyseisen yksilön ja valitsee juuri hänelle sopivat tukime-

netelmät. Tästä esimerkkinä on haastateltavan yksi puheenvuoro:  

 



 

45 
 

H1: ”Et siitä diagnoosista huolimatta se on yksilö, henkilö, jota pitää kohdella 
niinku hänelle sopivalla tavalla ja kuntouttaa hänelle sopivalla tavalla. Ne ei 
mahdu kaikki samaan muottiin vaikka se diagnoosi on joku tietty. (--) Sitä lasta 
on kohdattava semmosena ku se on siit diagnoosista huolimatta.” 
 

 

Leimaava diagnoosi voi joskus ummistaa silmät yksilöllisyyden huomioimiselta. Haas-

tateltava yksi pohtii, että joissain tapauksissa voisikin olla parempi tutustua lapseen tie-

tämättä hänen diagnoosiaan: 

 
H1: ”Et itseasias melkeen ois parempi, et ku sulle tulee uus laps ryhmään, et sä 
et tietäs, mikä se on. Et mikä, mikä sil on se diagnoosi. Vaan niinku ensin ha-
vainnois sitä lasta ja tutustuis siihen, ja sit vast niinku päättäis, et miten tän lap-
sen kans toimitaan. Vähän leimaavaa diagnoosit kuitenki.”  
 
 

Edelliseen liittyen Pirttimaa ja Takala (2016, s. 184) toteavatkin, että ”jos lasta katselee 

erityisyyden silmälasien läpi, hän alkaa näyttää haasteellisemmalta kuin onkaan”. 

 

 
6.1.2 Inkluusio kasvatusjärjestelmän uudelleenrakentamisena ja olemassa olevien raken-

teiden murtamisena 
 
Inkluusio nähdään myös olemassa olevien kasvatusjärjestelmän rakenteiden ja käytän-

töjen murtamisena ja muokkaamisena. Tämä käsitys inkluusiosta olemassa olevien ra-

kenteiden murtamisena sopii hyvin teoriaosassa mainitsemaani Ainscown (1995, s. 

147), Mittlerin (2006, s. 3, 10) ja Fredericksonin ja Clinen (2009, s. 71) esittämään nä-

kemykseen kasvatusjärjestelmän uudelleenrakentamisesta: Järjestelmän uudelleenra-

kentaminen tapahtuu sekä muuttamalla konkreettisia arjen toimintatapoja että ajattelua 

ja opetussuunnitelmaa (Mittler, 2006, s. 3), ja uudessa järjestelmässä otetaan huomi-

oon kaikkien lasten erilaiset tarpeet (Ainscow, 1995, s. 147). Tästä esimerkkinä on 

haastateltavan kolme sitaatti, jossa hän pohtii, ettei toiminnan järjestämisessä tai lasten 

ryhmittelyssä tulisi välttämättä aina lähteä perinteiseen tapaan esimerkiksi lapsen iästä 

tai muusta hierarkkisesta luokittelusta. Voitaisiinkin toimia pienryhmissä, joissa eri-

ikäisiä lapsia on keskenään sekaisin. Tällöin voitaisiin paremmin ja yksilöllisemmin ta-

voittaa kunkin lapsen tämänhetkistä osaamista ja oppimiskykyä:  

 

H3: ”Siel oli tämmönen ku viis-kaheksanvuotiaitten koulu. (--) Et siellä esimer-
kiks just tästä oppimistaitoja, et ajateltiin, et joku viisvuotias voi olla niinku, osa-
ta jo eka- ja tokaluokan asiat periaatteessa, ja joku seittemänvuotias voi vasta 
harjotella. Et samalla tavalla vähän, et sitte ne niinku toimi tälleen niinku erilai-
sissa toiminallisis pienryhmissä ja tota. Se oli ihan mielenkiintosta niinku itekki 
kattoo, koska meijänhän pitäs kai mennä niinku lasten mukaan eikä niinku jon-
kun hierarkian tai määritellyn ryhmän.”  
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Tällainen tapa oppia ja ryhmitellä lapsia voidaan tulkintani mukaan liittää esimerkiksi 

Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen käsitteeseen, jossa enemmän osaava henkilö 

auttaa toista kehittymään tai suoriutumaan paremmin. Lähikehityksen vyöhykkeen mu-

kaisessa yhteisessä vuorovaikutuksellisessa toiminnassa kaikilla lapsilla on mahdolli-

suus kehittyä, oli sitten ikä tai tämänhetkinen osaaminen mikä tahansa. (Hakkarainen, 

2002, s. 174, 179.) Esimerkiksi Rainio (2010) on tutkinut lasten toimijuutta Veljeni Lei-

jonamieli leikkimaailma -draama- ja leikkiprojektissa, jossa lapsiryhmä oli muodostettu 

sekoittaen 4-8-vuotiaita lapsia, siis hieman samaan tyyliin kuin haastateltavan kolme si-

taatissa.  

 
Haastateltava kolme tuo myös esiin, kuinka olemassa oleva lapsen tarpeisiin vastaava 

moniammatillinen tukijärjestelmä usein pallottelee tukea tarvitsevia lapsia. Haastatelta-

va kolme painottaa, kuinka pallottelun sijaan tulisi tulevaisuudessa keskittyä yhdistä-

mään lapsesta eri lähteistä saatavaa tietoa ja tukemaan hänen toimintakykyään. Tässä 

WHO:n toimintakykyyn liittyvä ICF-luokitus (THL, 2013) voi toimia apuna: 

 
H3: “WHO:llahan on just tää International Classification of Functioning. (--) Se 
on nimenomaan semmosta, missä arvioidaan toimintakykyä. (--) Mä ite toivosin, 
et semmonen ajattelu lisääntys. Että on, on tota niin niin, on se lääketieteellinen 
tärkee tieto, neuropsykologinen tärkee tieto tai joku muu kehityksen alueeseen 
liittyvä tärkee tieto. Sit on se arjen tieto sielt kotoo. (--) Ja sit on pedagoginen 
tieto. (--) Niin näitä, nää pitäs niinku yhdistää. Ja sitä esimerkiks, Suomeski ICF 
tota, on jollakin tavalla ollu niinku piilossa. Mutta esimerkiks mä olin nyt 
HUS:sissa (--), nii siel oli Oulun yliopistollisen keskussairaalaan foniatrian poli-
klinikan yli-, ylilääkäri, joka kerto heijän, miten he on ottanu käyttöön sen 
ICF:seen. Nii tota, se oli tosi mielenkiintosta ja silleen ite ajatteli, et todella hyvä, 
et Suomeenki on tulossa tää ajattelu, et päästään niinku tästä niinku tämmöses-
tä niinku sektoreittain, et pallotellaan lasta tai ihmistä, vaan et se oiski kokonai-
suus. Et mites tää koko tieto niinku käytettäs arjessa hyväks?” 
 
 

Rämä (2015, s. 33) autismikirjon lasten vuorovaikutusta tarkastelevassa väitöskirjas-

saan havaitsi, kuinka ICF-luokitusta käyttämällä henkilökohtaisia opetuksen järjestä-

mistä koskevia suunnitelmia ja niiden tavoitteita laadittaessa voidaan HOJKS:eihin kir-

jata paremmin muun muassa lapsen toimintaan vaikuttavia ympäristötekijöitä, jotka 

muuten jäävät havaitsematta. 

 

6.1.3 Inkluusio yksilön oikeuksien toteuttamisena ja toteutumisena 
 

 
Inkluusio voi olla myös yksilön oikeuksien toteuttamista. Esimerkkinä tästä haastatelta-

va kolme viittaa tilanteeseen, jossa autismikirjon henkilöllä tai jollakin muulla henkilöllä 
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on vaikeuksia kommunikoinnissa. Tällaisessa tilanteessa kasvattajalla on velvollisuus 

auttaa yksilöä löytämään keinoja kommunikoida ja ilmaista itseään:  

 

H3: ”Et täs (haastateltavan mainitsemassa kirjassa) lähetään siitä, et kaikilla 
ihmisillä on oikeus niinku kommunikaatioon. Ja jos ei itse sitä oo ihminen oppi-
nu, autismin kirjon ihminen tai joku muu, jolla on vaikeeta se kommunikaatio, ni 
sillon se on meijän aikuisten tehtävänä niinku löytää se väylä. Et se voi olla ihan 
monenlainen.” 
 
 

Inkluusion näkeminen oikeuksien näkökulmasta sopii esimerkiksi teorialuvussa esittä-

miini Yhdistyneiden kansakuntien (United Nations, 1948/2015, s. 54; United Nations, 

1994, s. 6) ja UNESCO:n julistuksiin (UNESCO, 1994), joissa jokaisella on mistään ul-

koisesta tekijästä, kuten vammaisuudesta, riippumatta oikeus opetukseen, ja tämä kou-

lujen tulee huomioida. Samoin esitin, kuinka Mittler (2006, s. 6) on todennut vammais-

ten ihmisten ajaneen inkluusiota ihmisoikeuskysymyksenä. 

  

6.1.4 Inkluusio toimivana moniammatillisena yhteistyönä 
 
 

Inkluusio on myös moniammatillista yhteistyötä, johon esimerkiksi haastateltavat kaksi 

ja yksi viittaavat puhuessaan autismikirjolla olevien lasten saamasta puheterapiasta ja 

toimintaterapiasta sekä päiväkodin ulkopuolisista tukea tarjoavista tahoista: 

 

H2: ”Meil on viidellä lapsella seittemän terapiakertaa viikossa yhteensä. Plus sit 
vielä ne toimintaterapiat päälle ni. (--) Ja ne onki meijän lähimmät yhteistyö-
kumppanit, koska heiltä saadaan sitte taas. Ja mä toivoisin, että me oltais heil-
le, koska mehän ei toteuteta täällä vaan puheterapiaa tai toimintaterapiaa vaan 
nimenomaan vuorovaikutusta ja yhteyttä muihin lapsiin.” 
 
H1: ”Joo siis noi hirveen hyvin niinku tavallaan, tutkiva taho, nii he järjestää, Au-
tismipäiväkeskus järjestää ihan semmosia koulutus/keskustelutilaisuuksia sella-
sille päiväkodeille, joissa on (autismikirjolla olevia lapsia), ja ne on hirveen hy-
viä. Ja sitte ne yleensä niitten, öö, niinku nää omat hoitajat käy päiväkodissa 
ihan kattomassa, et miten se laps toimii, ja yhessä mietitään niit ongelmia, mitä 
on ja sitten niihin ratkasuja. Ja sit meil on hirveen hyvät terapeutit ollu.” 
 
 

Moniammatilliseen yhteistyöhön viitataan inkluusion kohdalla vahvasti esimerkiksi var-

haiskasvatuslaissa (2018), perusopetuslaissa (1998), Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa 2018 (Opetushallitus, 2019a) sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa 2014 (Opetushallitus, 2016a). Kohdat, joihin moniammatillinen yhteistyö edel-

lisiin on kirjattu, olen tarkemmin avannut tutkimuksen teoriataustassa.  
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Inkluusio on nimenomaan toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Tämä näkyy haasta-

teltavan kolme aineistositaatissa, jossa hän tuo esiin, kuinka toimivan monialaisen yh-

teistyön kannalta on olennaista, että autismikirjon henkilöiden kanssa työskentelevillä 

on osaamista autismin suhteen. Lisäksi hän korostaa sen tärkeyttä, että eri asiantunti-

jat jakavat osaamista keskenään ja arvostavat toistensa osaamista, ilman hierarkiaa:  

 

H3: ”Kaikist isoin asia oli se, että et osaamist pitää olla lähi-ihmisillä, verkosto-
jen pitää toimia, vanhempien pitää olla mukana, osaamist pitää jakaa. Ja sitte 
se, se, että tota meijän pitää niinku kaikkien arvostaa toinen toistemme osaa-
mista, et se ei tule niinku sen nimikkeen mukasesti. Vaan se voi olla, et joku se 
muukin osaa yhtä paljon ku joku toinen tai toisinpäin. (--) Et yhteisest työstä pu-
huminen pitäs olla tosi tärkeetä, semmost toista arvostavaa ja vanhempia ar-
vostavaa. Et muuten se ei oikeestaan niinku auta lasta, jos tulee semmonen 
hierarkia.” 
 

 
Toisaalta toimimaton moniammatillinen yhteistyö näyttää sen sijaan aiheuttavan in-

kluusiolle riskejä. Moniammatilliseen yhteistyöhön ei muun muassa aina ole varhais-

kasvatuksen arjessa aikaa, mitä pohtii esimerkiksi haastateltava neljä sitaatissaan pu-

heterapeuttien kanssa tehtävän yhteistyön suhteen: 

 

H4: ”Se on aina vähän niinku, ku meillä, ku se on niin hektistä, nii meillä ei aina 
oo kauheesti aikaa keskustella, ja ne (puheterapeutit) toivois, että me puhuttais 
niitten kaa.”  

 

Toimimaton moniammatillinen yhteistyö voi näkyä myös niin, ettei kaikkia, lapsen 

kanssa tiivistikin työskenteleviä, osapuolia oteta lasta koskeviin neuvotteluihin mukaan. 

Haastateltava numero kaksi esimerkiksi kritisoi, kuinka päiväkoti jätetään nykyään ul-

kopuolelle joistakin autismikirjolla olevien lasten tukitoimia koskevista neuvotteluista:  

 
H2: ”Mut sitte taas, mikä on muuttunu vuosien varrella, ennen oltiin aina Lasten-
linnan palavereissa, Kehitysvammapoliklinikan palavereissa, kaikissa. Ni nyt on 
päiväkoti jätetty ulkopuolelle. Meilt pyydetään niinku palautteet sinne kyllä. Mut 
en oo ollu vuosikausiin yhessäkään. Me saadaan ne kyllä ne kaikki paperit, 
mutta tota. Mä nään sen huutavana, huutavana puutteena. Ku lapsi viettää viis 
päivää viikossa päiväkodissa, puheterapeutin tapaa kerran viikossa. Ja ja 
yleensä esimerkiks Vuorikeskus joka on, hoitaa täällä tätä näit meijän autismi-
laps-, lasten tutkimuksia, tutkimusjaksoja, kerran vuodessa. Juhuu? Hahhah. 
Me ollaan täällä ja tehdään joka päivä. Joo. Ennen vanhaan oltiin aina.”  
 
 

Ammattilaiset eivät myöskään aina tunnu pääsevän yhteisymmärrykseen lasta koske-

vissa asioissa, mistä esimerkkinä ovat haastateltavien kaksi ja yksi puheenvuorot:  
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H2: ”Ja aina sen neuvolan kanssa se, ne meijän näkemykset ei kohtaa. (--) 
Neuvolassa sanotaanki, että et ei tää oo yhtään huolestuttavaa. (--) Ja sen jäl-
keen vuoden kuluttua ni mahdollisesti lähetäänki suoraan autismin kirjon tutki-
muksiin ni.”      
   
H1: ”Et niinku nää on sellasia, että et pitää sit kuitenkin kuunnella sitä omaa 
kasvattajan tuntemusta ja tuntemusta siit lapsesta ja siit perheestä eikä niinku 
toimia muiden asiantuntijoiden mukaan, jos se ei vaan niinku oo hyvä.” 

 
  

6.1.5 Inkluusio kasvatuskumppanuutena 
 

 

Inkluusio merkitsee aineistossa myös kasvatuskumppanuutta. Kasvatuskumppanuus 

liitetään inkluusioon esimerkiksi teoriataustassa esittelemissäni varhaiskasvatusta sää-

televissä asiakirjoissa: varhaiskasvatuslaissa (2018), perusopetuslaissa (1998), Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 (Opetushallitus, 2019a) ja Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa 2014 (Opetushallitus, 2016a). Myös Niemelän väitös-

kirjassa (2015, s. 70–72) inkluusiota estäväksi tekijäksi nousi vanhempien osallistumat-

tomuus esikoulun kanssa tehtävään yhteistyöhön. Vanhemmat eivät tutkimuksessa 

muun muassa aina tulleet esikoulun taholta kuulluiksi tai pystyneet esimerkiksi töiden 

takia osallistumaan yhteistyöhön. Kasvatuskumppanuus nähdään myös omassa aineis-

tossani tärkeänä asiana, ja vanhemmat nähdään kasvatustyössä arvostettuina kump-

paneina. Tätä pohtii esimerkiksi haastateltava kolme:  

 

H3: ”Vanhempien pitää olla mukana, yhteisest työstä puhuminen pitäs olla tosi 
tärkeetä, semmost toista arvostavaa ja vanhempia arvostavaa. (--) Me vältetään 
niitä puhelinsoittoja ja muita, missä vanhemmat ei oo mukana.” 

 

Olennaista kasvatuskumppanuudessa on myös, että koti ja päiväkoti toimivat yhdessä 

sovittujen periaatteiden mukaan. Tästä on esimerkkinä haastateltavan yksi sitaatti: 

 

H1: ”On hirveen tärkeetä se, että koti ja päiväkoti toimii samalla linjalla.” 
 

 
Haasteita lapsen tarpeiden kohtaamiselle muodostuu, jos vanhemmat eivät suostu toi-

mimaan yhteistyössä ammattilaisten kanssa tai mene lasten kanssa tutkimuksiin, kun 

huolta ilmenee, kuten haastateltavat yksi ja kolme toteavat:  

 

H1: ”Et jos se, jos lapsel, tai esimerkiks, jos vanhemmat ei oo viel valmiita vie-
mään lasta tutkimuksiin, ni sithän se lapsen tuen tarve viivästyy, tai siis se tuen 
saanti.” 
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H3: ”Et jos sit vanhemmat ei suostukaan tekemään näin, niin sit se on, tosi hy-
vin kerto siitä, et sit pitää niinku miettiä, että mikä on sit sen lapsen elämän 
kannalta se kaikista tärkein ja riittävän tärkee tavote. Ja sillon ne vanhemmat on 
kyllä, koska hehän sen toteuttaa, niin ne elävät sen elämän tämän ihmisen, lap-
sen kanssa, niin tota, et miten siinä sitte tukee muut.” 
 
 

On hyvä huomata, että tukea kuitenkin annetaan varhaiskasvatuksessa, vaikka van-

hemmat eivät siihen olisikaan suostuvaisia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

2018 (Opetushallitus, 2019a, s. 56) sanotaankin, että huoltajien kanssa pyritään ensisi-

jaisesti aina tekemään yhteistyötä, mutta tuki tarjotaan, silloinkin kun vanhemmat eivät 

sitoudu yhteisiin tavoitteisiin. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 

(Opetushallitus, 2016a, s. 45) taas todetaan, että vanhemmilla ei ole oikeutta kieltää 

tuen antamista. 

 
 

Erityisesti hetki, jolloin huoli autismikirjolla olevan lapsen kanssa vasta herää, vaikuttaa 

olevan vanhemmille haastava, ja ongelmien olemassaolo saatetaan kieltää. Tätä pohtii 

esimerkiksi haastateltava yksi: 

 
 
H1: ”Et se alku, kun ei oo vielä diagnoosia, ja on vasta niinku, et se autismi, 
varsinki ennen ku se oli suoraan niinku tavallaan autismi, ni sehän on aika 
rankka diagnoosi, et se, että kielletään niit ongelmii, jonkun aikaa, kunnes sit 
todetaan, et kyl ne nyt vaan onki nii isoja, et tarvii sitä apuu.” 
 

 
 
6.1.6 Inkluusio osallisuutena 
 

 
Toiseksi inkluusioon liittyy sosiaalinen ulottuvuus: inkluusio on osallisuutta. Osallisuus 

on aineistossa ensinnäkin sitä, että jokainen autismikirjolla oleva lapsi on ryhmän ja yh-

teisön tärkeä jäsen ja kuuluu joukkoon kuin kuka tahansa muukin. Tätä pohtivat aineis-

toesimerkeissä haastateltavat kolme ja viisi:  

 

H3: ”Nyt tää kolmas, jol on niinku ihan autismin kirjon diagnoosi niin tota, on 
tämmönen uus, joka just tuli, neljävuotias. Nii tosi kiva, kun tuli, ku ajateltiin, et 
meil on niin paljo osaamista, ni et sit ihmiset vois pitää sitä niinkun yllä, ja sem-
monen myönteinen suhtautuminen jatkuis, et ei tuu sellanen olo, että et halu-
taan pois, pois niinkun ryhmästä esimerkiks, koska heijänhän täytyy olla osalli-
sia.” 
 
H5: ”Ja heil (autismikirjolla olevilla lapsilla) on ihan yhtäläinen tarve niinku olla 
hyväksytty kaveri ja ryhmässä turvallisesti mukana omalla paikallaan. (--) Ja ta-
vallaan se niinku, et hän on lapsi siinä muiden joukossa ku joku toinenki.” 
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Käsitys inkluusiosta ja osallisuudesta yhteisön ja ryhmän jäsenenä sopii teoriataustas-

sa esittämääni Mobergin ja Savolaisen (2015, s. 81), Saloviidan (2009, s. 13) ja Taka-

lan (2016, s. 13) ajatukseen siitä, että ketään ei suljeta ulkopuolelle yhteisistä yhteisöis-

tä ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissakin 2018 (Opetushallitus, 2016a, s. 

15) esitettyyn näkemykseen lapsesta osana yhteisöä. 

 
 
Aina ryhmän jäsenyys ja joukkoon kuuluminen ei valitettavasti erinäisistä syistä toteu-

du, kuten haastateltava kolme puheenvuorossaan viittaa autismikirjolla olevaan ryh-

mästään eristettyyn lapseen: 

  

H3: ”Niin hän, häntä kasvatettiin toisessa huoneessa käytännös avustajan 
kanssa. (--) Se oli integroitu erityisryhmä, mistä se lapsi oli erikseen sitte. Et voi 
aatella, et se oli kaks-, siel oli ykstoista muuta lasta, mutta hän ei kuulunu jouk-
koon.” 
 

 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2018 (Opetushallitus, 2016a, s. 13, 15) 

pidetään tärkeänä, että lasten mielipiteet tulevat kuulluiksi. Osallisuus näyttäytyy myös 

aineistossani niin, että lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi: 

 
H5: ”Et kun asiat saadaan eteenpäin, ja hän tulee nähdyksi ja kuulluksi ansait-
semallaan tavalla niin niin se, miten, miten niinkun se suurenmoinen ilo näkyy 
hänessä, mut myös tällä hetkellä siinä muussa ryhmässä, tän pojan onnistumi-
sissa.”  

 
 

Haastateltava viisi tuo esiin, kuinka autismikirjolla olevien lasten osallisuutta voi vahvis-

taa erilaisten vuorovaikutusleikkien avulla, joissa aikuinen ohjaa mutta joissa lasten 

osallisuudelle annetaan paljon tilaa: 

 
H5: ”Tavallaan tämmösii vuorovaikutusleikkejä, missä niinku aikuinen on koko 
ajan mukana säätelemässä, ohjaamassa mut hyvin sillain niinku lasten osalli-
suutta vahvistaen. Ne on mun mielestä niinku, AS-laps hyötyy myös niistä.” 
 

 
Esimerkiksi myös Rainio (2010) tutkii osallisuutta toimijuuden käsitteen kautta leikki-
maailman kontekstissa.  
 

6.1.7 Inkluusio hyväksytyksi tulemisena 
 
 

Inkluusio on lisäksi sitä, että jokainen yksilö on yhteisössään hyväksytty. Hyväksyntä 

on aineistossa käytännössä erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksymistä. Tämä liittyy 
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suoraan siihen, miten teoriataustassa esitin Gibsonin (2009, s. 13), Ashmanin (2015, s. 

7), Saloviidan (2009, s. 13), Mittlerin (2006, s. 2) ja Takalan (2016, s. 13) määritelleen 

inkluusiota. Edellisten ajatuksia yhdistäen moninaisuus ja yksilön kaikki piirteet, kuten 

vammaisuus, kansallisuus tai sukupuoli, hyväksytään ja nähdään positiivisessa valossa 

ja näin samalla otetaan osaa syrjäytymisen ehkäisyyn.  

 

Hyväksyntään kuuluu aineistossa ajatus siitä, että lapsen ominaispiirteet nähdään vah-

vuutena, eikä ketään haluta muuttaa toisenlaiseksi, kuten haastateltava kaksi esittää:  

 

H2: ”Siitähän me lähdetäänki. Aina jokaisen lapsen kans, et vaik ois jotain muu-
ta haastetta, tai vaik ei oliskaan, ni niistä lapsen piirteistä, että. (--) Mut kyllä, 
mut siitähän me lähdetään kaikkien lasten kanssa, että ne lapsen ominaispiir-
teet niin nähdään vahvuuteena eikä niin, että niistä. Ei me ketään haluta muut-
taa.” 
 
 

Kontrastina edelliselle sitaatille, haastateltava tuo esiin, että usein autismikirjolla olevat 

lapset ja muut erityisen tuen lapset saavat usein negatiivisen häirikön leiman ja negatii-

visen palautteen myötä myös huonon itsetunnon. Tavoitteena on kuitenkin kääntää ne-

gatiivinen kierre positiiviseksi: 

 
H1: ”Ku monet meijän erityislapset, on sitte autismin kirjon lapsi tai joku muu, ni 
hehän tulee yleensä meille aika semmosest negatiivin… niinku se kierre on ollu 
negatiivinen heillä. He on ryhmässä olleet se, joka aiheuttaa tavalla tai toisella 
niinkun häslinkiä tai tai jotain, ja ne lapset on oppinu siihen, et et mä en osaa, 
mä en pysty, mä oon huono, nii se, että me halutaan katkasta se negatiivisuu-
den kierre ja muuttaa sen tilalle niinku se positiivisuuden kierre.” 
 
 

Hyväksyntään kuuluu myös keskeneräisyyden hyväksyminen, kuten haastateltava yksi 

pohtii. Kaikilla lapsilla ja aikuisilla on joku asia, jota ei vielä osaa, ja jota täytyy vielä 

harjoitella, mutta se ei tarkoita, että henkilö olisi sen takia huono:  

 
 
H1: ”No tietysti varsinki tos integroidussa ryhmässä niinkun öö me, meillä on 
niinku, koko toiminta pohjautuu siihen, et me kaikki ollaan oppimassa, me kaikki 
osataan jotain, ja meil kaikilla on joku, jota me ei osata. (--) Mut sitte myöskin 
se, että et miks täytyy ottaa siihen se mukaan, mitä ei osaa, nii ihan siks, että 
opitaan, et me ollaan kaikki tosi hyvii tyyppei vaik me ei osatakaan. Et ei oo 
niinkun, et mitä se haittaa, että sä opettelet nyt sitä, että sä et lyö ku sul on pa-
ha mieli, et se on se juttu, mitä sä opettelet, mut sä et oo huono silti.”  
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Erilaisuuden hyväksymisessä myönteisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen on tärkeää 

ja tällaisessa ilmapiirissä erilaisuus ei herätä ihmetystä. Samalla ehkäistään myös kiu-

saamista. Tätä pohtii aineistoesimerkissä haastateltava kolme: 

 

H3: ”Varmasti tulis (kiusaamista), jos siihen ei puuttuis. Se ois varmaan se en-
simmäinen asia, mikä, mikä, mitä tapahtus, et ku laps käyttäytyy vähän erilailla 
ja ja jotenki, jotenki niinku varmaan ehkä lastenki mielestä vähän kummallisesti. 
Mut tän takia mä just puhuinki siitä, et se pitää alkaa siitä, et pitää niinku se 
asenne ja myönteinen ilmapiiri luoda että. (--) Muut lapset ei ihmettele, jos sä it-
se tarjoilet sen silleen, että meitähän on täs maailmas monenlaisia.” 
 

 

Hyväksytyksi tulemista edistää myös turvallisen ryhmän luominen, kuten haastateltava 

viisi pohtii:  

 

H5: ”Miten turvallinen ryhmä me luodaan. Et mitä turvallisempi ja ja parempi  
(--), niin sen enemmän me hyväksytään sitä, et et joku toinen näyttää toisenlai-
selta tai toimii siinä tilanteessa erilailla.”  
 

 

Aikuisen malli on haastateltavan yksi mukaan olennainen lapsille. Kun aikuinen näyttää 

mallia siitä, että moninaisuus on hyväksyttyä, tarttuu tämä ajattelutapa myös lapsiin:  

 

H1: ”Kaikkein tärkeintä on se aikuisen malli. Et se, että aikuinen näyttää, et tää 
on niinku hyväksyttyä.” 
 
 

Kasvattajilla on siis suuri vastuu lapsen positiivisen ja hyväksyvän asenteen luomises-

sa ja erilaisuuteen totuttamisessa. Erilaisuus voi olla siihen tottumattomalle lapselle pe-

lottavaa ja jännittävää, kuten haastateltavat kaksi ja neljä tuovat esiin:  

 

H2: ”Ymmärrän ihan hyvin viis-, kuus-, seittemänvuotiata, et se erilaisuus on 
vähän jännittävää. Se voi olla pelottavaa, varsinki jos siin on jotain niinkun im-
pulsiivisuutta tai jotain muuta.”  
 
H4: ”Jos on vähän semmonen erikoinen lapsi, niin sitte monet lapset saattaa 
suhtautua siihen niinku silleen jännästi. (--) Se on vaan semmosta, ei oo niinkun 
tottunu semmoseen erilaisuuteen että.” 
 

 
6.1.8 Inkluusio lähikouluperiaatteen toteutumisena 
 
 

Inkluusio on myös lähikouluperiaatteen toteutumista. Teoriaosassa kerroin, että lähi-

kouluperiaatteeseen inkluusion suhteen viittaavat Saloviita (2013, s. 176) sekä Takala 
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(2016, s. 16), ja että periaate on kirjattu myös esiopetusta säätelevään perusopetusla-

kiin (1998). Lähikouluperiaate voi olla siis esimerkiksi inkluusion synonyymi (Saloviita, 

2013, s. 176), lapsen opiskelua lähikoulussa ja –päiväkodissa, jossa myös tarvittava 

tuki järjestetään (Takala, 2016, s. 16; 1998, 4 a §) ja lyhyttä matkaa päiväkotiin (1998, 

6 §). Myös haastateltava kaksi tuo edellä mainittuja asioita esiin puheenvuorossaan:  

 

H2: ”Tarkotushan on se, että lähikoulu olis mahdollisimman hyvä vaihtoehto 
kaikille että. (--) Se tarkotus on nimittäin se, että se puheterapia tai toimintate-
rapia toteutus mahollisimman paljon lapsen päiväkodissa.” 

  

 
6.1.9 Inkluusio tavallisissa opetusryhmissä opiskeluna 
 

 

Inkluusio on lasten ryhmittelyn näkökulmasta sitä, että kaikki lapset ovat yhdessä suu-

rissa tavallisissa ryhmissä. Myös Saloviita (2009, s. 12–13) painottaa, kuinka inkluu-

siossa kaikkien lasten tulisi olla tavallisilla luokilla yhdessä. Haastateltavan kolme var-

haiskasvatusalueella on käytössä inklusiivinen malli, joka toteuttaa nimenomaan ideo-

logiaa, jossa kaikki lapset ovat samassa ryhmässä. Varhaiskasvatusalueella ei siis ole 

ollenkaan käytössä integroituja erityisryhmiä, joihin autismikirjolla olevat lapset esimer-

kiksi sijoitettaisiin:  

 

H3: ”Et meillä on, ja ollu jo koko ajan autismin kirjon ihmisiä, ja se on sellanen 
niinku tota, ja tavallisis ryhmis, ku meil ei oo integroituja erityisryhmiä ollen-
kaan.” 
 

  

Haastateltava neljä tuo kuitenkin esiin, kuinka inkluusio voi tässä mallissa olla pahim-

millaan sitä, että ”kaikki vaan pistetään samaan”. Siis lapset ovat kyllä inkluusion peri-

aatteiden mukaan yhdessä, muttei kuitenkaan oteta huomioon yksilöllisiä tuen tarpeita, 

eikä resursseja, kuten henkilökuntaa tai yksilökuntoutusta, ole tarpeeksi: 

 
 

H4: ”Mutta sit ne kaipais vielä semmost niinku intensiivisempää kuntoutusta ne 
heikkotasosemmat. Mitä nyt ei tällä hetkellä ole. Kaikki on niinku vaan sa-, pis-
tetään samaan. Että sit pitäis olla enemmän aikuisia siellä ohjaamassa. Se on 
myös yks ongelma, että ei oo niitä aikuisia siellä.”  

  

Haastateltavan mainitsema ”kaikki vaan pistetään samaan” -periaate voidaan ymmär-

tää esimerkiksi Mobergin ja Savolaisen (2015, s. 82) mainitseman säästöintegraation 

termin avulla. Säästöintegraatiolla tarkoitetaan, että kaikki lapset integroidaan fyysisesti 
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tavalliseen lapsiryhmään, mutta kunkin lapsen tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia ei tarjo-

ta. 

 

 
6.1.10 Inkluusio integroiduissa erityisryhmissä opiskeluna 

 
 

On kiinnostavaa, että aineistossa kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan ymmärrä in-

kluusiota välttämättä juuri tavallisissa suurryhmissä opiskeluna. Inkluusio ymmärretään 

myös integroiduissa erityisryhmissä opiskeluna. Tämä on kiinnostavaa, koska voidaan 

pohtia jo sanojen ”integroitu” ja ”erityisryhmä” sopivuutta inkluusioon. Pihlajan (2001, s. 

127) mukaan inkluusion periaatteiden mukaan toimiviksi ryhmiksi voidaan laskea lapsi-

ryhmät, joissa suurin osa lapsista on ”tavallisia” lapsia. Tämän mukaan myös integ-

roidut erityisryhmät voidaan laskea inkluusioajattelun mukaisiksi.   

 

Haastateltava viisi on jopa sitä mieltä, että integroidut erityisryhmät ovat paras tapa to-

teuttaa inkluusiota ja sopivat erityisesti autismikirjolla oleville lapsille riittävän henkilös-

töresurssin, pienen ryhmäkoon, tukilasten ja muun päiväkodin kanssa tehtävän yhteis-

työn takia:  

 

H5: ”Mä ajattelen, et varhaiskasvatuksen integroitu erityisryhmä on inkluusioo 
parhaimmillaan. Mä tiedän, että meillä on erilaisia näkökulmia, mut mä peruste-
len sen kyl siitä, et et meillä nää pienryhmät, nää kahdentoista lapsen niin sano-
tut erityisryhmät, ne on tavallisen yksikön sisällä, öö, ne ul-, lapset ja aikuiset 
ulkoilee samoilla pihoilla, öö, siellä on niin sanottuina tukilapsina ihan koko ajan 
niinkun tavallisia lapsia, pieni ryhmä, riittävä erityisopettajaresurssi kahdella el-
tolla. Ihan loistavaa, se on niinkun, se on mun mielestä AS-lasten niinku taval-
laan parasta, mitä heille voi tarjota.” 
 
 

Myös haastateltava neljä painottaa, että monet erityisen tuen lapset voisivat hyötyä eni-

ten paikasta integroidussa erityisryhmässä, vaikka eivät nykyjärjestelmässä välttämättä 

paikkaa saakaan: 

 

H4: ”Kyllähän sit tietenki, jos oot niinku ihan selvä tapaus, nii sit sä saat sen 
paikan sieltä. Mut että sit semmoset lapset, joilla on, jotka on tosi, joil on tosi 
haastavaa se tai tosi haastavan erityisen tuen lapset, ni ei välttämättä saa sit 
kuitenkaan, ku niit paikkoja on niin vähän, et ne ei pääse sit ihan siihen, mihin 
niitten, mistä ne hyötyis eniten.” 
 
 

Integroituihin erityisryhmiin liittyy myös segregaation riski. Näissä ryhmissä olevat lap-

set saattavatkin alkaa vuorovaikuttaa vain keskenään, kuten haastateltava kolme esit-

tää:  
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H3: ”Et joku tommonen niinku esimerkiks integroitu erityisryhmä tai erityisryh-
mä, niin se on niinku sellanen rakenne, joka voi kahlita. Mä oon ollu molemmis 
itse töissä ja niin tota. Et se voi kahlita silleen, että ne rupeeki olemaan vaan 
keskenään siellä.” 
 
 

6.1.11 Inkluusio samassa tilassa olemisena 
 

 
 

Aineistossa sivutaan inkluusion ymmärtämistä samassa tilassa olemisena. Haastatel-

tava neljä toteaa, että koska kaikki lapset ovat integroidussa erityisryhmässä samassa 

tilassa, inkluusiota tapahtuu pakostakin: 

 

H4: ”Mmm, no joo, koska me ollaan kaikki samassa tilassa, niin siinä väkisinki 
tulee inkluusiota. Et kyllä niinku koitetaan kovasti hyödyntää niitten ns. tavalli-
sen lasten malleja niille ja näyttää, että ”kato nyt mitä, vaikka et mitä tuo tekee 
tuolla” ja ottaa niinku aina tilanteesta kiinni. Niinku niissä luonnollisissa tilanteis-
saki.” 

 

Haastateltava ei varmaankaan tarkoita, että samassa tilassa oleminen riittää inkluusion 

toteutumiseen, mutta puheenvuoro on kiinnostava näkökulma asiaan. Kun on kyse sii-

tä, että erilaiset lapset ovat samassa tilassa oppimassa, voidaan inkluusion sijaan pu-

hua fyysisestä integraatiosta. Fyysinen integraatio ei yksistään vielä riitä kattamaan 

edes integraation käsitettä (Takala, 2016, s. 16; Moberg & Savolainen, 2015, s. 82, 

83), vaan integraatioon kuuluu myös muita osa-alueita: toiminnallinen, psykologinen, 

sosiaalinen sekä yhteiskunnallinen integraatio (Moberg & Savolainen, 2015, s. 82). Ti-

lanteessa, jossa nämä ulottuvuudet toteutuvat yhdessä, voidaan puhua inkluusiosta 

(Takala, 2016, s. 16). 

 

 

6.2 Mitkä tekijät synnyttävät erityisen tuen tarvetta autismikir-

jolla olevien lasten suhteen erityislastentarhanopettajien 

puheessa?  

 
Esittelen aineistosta esiin nostamani erityisen tuen tarvetta autismikirjolla olevien lasten 

kohdalla synnyttävät tekijät seuraavaksi yksi kerrallaan ja kokoan ne sitten yhteenve-

doksi taulukkoon (taulukko 4) alalukuun 6.3. 
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6.2.1 Autismikirjon häiriöön kuuluvat ominaispiirteet kasvattajaa haastamassa 
 

Ensinnäkin kasvattajat tuovat esiin erityisen tuen tarvetta synnyttävänä tekijänä autis-

mikirjolla olevan lapsen erityisyyden. Lapsi ei useinkaan vaikuta toimivan sosiaalisten 

normien mukaan tai tuntuu toimivan kasvattajia ja kanssaihmisiä haastavalla tavalla. 

Haastateltava neljä tuo esimerkiksi esiin muutosten sietämisen vaikeutta, raivokohta-

uksia, valikoivaa syömistä ja uusien asioiden opettelun haastavuutta:  

 
H4: ”Kaikki muutokset on vaikeita, et jos ei päivä meekään tietyllä tavalla, niin 
tulee esimerkiksi itkukohtaus monesti tai sitte niin just se paikasta paikkaan 
vaihtaminen on vaikeeta. (--) Ja syömisen haastetta on tosi, ne on aika usein, 
semmosta valikoivaa syömistä. (--) Ja ja siinäki kohtaa se uusien asioitten niin-
ku opettelu on tosi haastavaa.” 
 
 

Haastateltava viisi taas tuo esiin, kuinka autismikirjolla olevat lapset eivät usein hakeu-

du esimerkiksi leikkitilanteisiin vaan ovat omissa oloissaan tai joutuvat keskelle riitati-

lanteita:  

 

H5: ”Joko niin, että nää lapset eivät edes hakeudu tällasiin tilanteisiin vaan aika, 
aika niinkun erityisesti istuvat pöydän ääressä, lukevat kirjaa, et katselevat mui-
ta tai tekevät jotain muuta, tai sitten he ovat siellä keskellä sitä kaaosta ja ja 
siellä tapahtuu tilanteita, jotka liittyy tämmöseen aggressiiviseen käyttäytymi-
seen, joko niin, et et hän on kaltoinkohdeltuna tai hän kaltoinkohtelee sillä het-
kellä jotain toista.” 
 
 

Sosiaalisten normien vastainen käytös voi joskus johtaa jopa lapsen eristämiseen 

muusta ryhmästä, kuten haastateltava kolme esittää:  

 

H3: ”Häntä kasvatettiin toisessa huoneessa käytännös avustajan kanssa. Et 
hän ei ollu, ja ja perusteltiin sitä sillä, et lapsi käyttäytyy silleen ja tälleen.” 
 
 

Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa jo esitin, voidaan todella todeta, että autismikirjon 

henkilöillä on omaleimaisia käyttäytymispiirteitä (APA, 2013, s. 50–51) sekä joskus 

kasvattajia haastavaa käyttäytymistä (Autismi- ja Aspergerliitto, s. 14). He ajattelevat 

eri tavalla (Baron-Cohen, 2008, s. 14) ja näkevät maailman eri tavoin kuin muut ihmiset 

(Baron-Cohen, 2008, s. 14; Lathe, 2006, s. 15). Myös Teräväinen (2011, s. 204) erään 

Asperger-oppilaan kouluhistoriaa tutkineessa väitöskirjassaan toteaa, että opettajan 

kannattaa tiedostaa yllättävien sattumusten mahdollisuus Asperger-lapsen kanssa toi-

miessaan. Koulussa Asperger-lapsen kanssa ”kaikenlaista voi sattua ja tapahtua”. 

Edellisten perusteella voidaan tulkita, että lapsen piirteet itsessään tuntuvat aiheutta-

van erityisen tuen tarvetta. Kuitenkin voidaan pohtia, tuntuuko autismikirjolla olevan 
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lapsen kanssa työskentely haastavalta myös muiden tekijöiden kuin lapsen itsensä ta-

kia. Voidaan pohtia, kuinka paljon kyse on esimerkiksi myös kasvattajien asenteesta, 

jota pohdin seuraavaksi. 

  

6.2.2 Kasvattajien asenteen merkitys 
 
 
Kasvattajien asenteella autismikirjolla olevaa lasta kohtaan näyttää olevan merkitystä 

erityisen tuen tarpeen synnyssä. Mittler (2006, s. 135) toteaa, kuinka opettajien asenne 

inkluusiota kohtaan on keskeinen inkluusiota edistävä tai estävä tekijä. Mittler (2006, s. 

62, 76) esittää myös, kuinka opettajan odotuksilla oppilaistaan on merkitystä sille, mi-

ten lapset menestyvät. Jos opettajan odotukset lapsesta ovat alhaalla, todennäköisesti 

lapsi ei pärjää kovin hyvin. Tällainen ajattelutapa edistää myös syrjäytymistä. Inkluu-

sioajattelussa olisi tärkeää odottaa lapsilta onnistumisia. Myös esimerkiksi Kosmerl 

(2011, s.108–109) on tutkinut ala-asteen tavallisten opettajien ja erityisopettajien suh-

tautumista autismikirjolla olevien oppilaiden inkluusiota kohtaan. Tämän tutkimuksen 

tuloksena sekä tavalliset opettajat että erityisopettajat ilmaisivat positiivista suhtautu-

mista. Kosmerl huomauttaa, kuinka on tärkeää huomioida näiden lasten kanssa inkluu-

siota toteuttavien opettajien asenne ja tukea heitä inklusiivisessa opetustyössä. Tulkit-

sen edellisten lähteiden pohjalta, että kasvattajan asenne erilaisuutta, autismikirjon 

henkilöitä ja inkluusiota kohtaan vaikuttaa osittain siihen, kuinka haastavalta autismikir-

jolla olevien lasten kanssa työskentely tuntuu ja kuinka paljon tukea koetaan tarvitta-

van.  

 

Jos kasvattajan asenne on negatiivinen, lapsi nähdään negatiivisessa valossa diag-

noosinsa kautta. Tällaista jopa lapsen segregoimiseen johtanutta asennetta autismikir-

jon lapsia kohtaan on kohdannut haastateltava kolme: 

 

H3: ”Häntä kasvatettiin toisessa huoneessa käytännös avustajan kanssa. Et 
hän ei ollu, ja ja perusteltiin sitä sillä, et lapsi käyttäytyy silleen ja tälleen. Et siel 
oli ajateltu niinku tälleen, että ”voi hyvänen aika meille tulee autismin kirjon, ja 
autisteja on niin kauheesti nykyään””. 
 
 

Mittler (2006, s. 130) huomauttaa, kuinka inkluusioon epäilevästi suhtautuvia opettajia 

ei kuitenkaan pidä tuomita, koska inkluusiota kohti ollaan vasta menossa, ja siirtymä ei 

välttämättä tunnu aina helpolta. 

 

Jos kasvattajan asenne on positiivinen, hän voi nähdä lapsen ja erilaisuuden positiivi-

sessa valossa lapsen vahvuuksia korostaen, kuten haastateltava viisi sitaatissaan:  
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H5: ”Nyt mä oon hurahtanu tähän Huomaa hyvä -ajatteluun. (--) Sen kautta mä 
jotenkin nään kaiken erilaisuuden aina niinku vahvuutena. Mä oon erkkaope 
niin, niin se on mulle tärkeetä, että et et nimenomaan nää lapset nähdään vah-
vuutena.”  
 
 

Positiivisesti ajatteleva kasvattaja löytääkin autismikirjolla olevista lapsista monta vah-

vuutta, kuten laajan tieteellisen tietämyksen, rehellisyyden ja kyvyn havaita yksityiskoh-

tia: 

 

H5: ”Hän on suuri voimavara tälle ryhmälle ihan siinä, et hän on varsinainen 
tiedemies, hänel on niinku knoppi-pikkutietoo ihan äärettömän paljon ja hänel 
on niinku paljon asioita kerrottavanaan. Hän on, hänel on hyvin suuri sydän, 
hän on hyvin rehellinen poika.”  

 
H3: ”Ehdottomasti, hehän pystyy myös näkemään niinku sellasen toisessa esi-
merkiks, havaitsemaan jonku pikkujutun tai (--) visuaalisesti hahmottamaan aika 
useesti niinku sillee luovasti ja aika tarkasti. Ku toi-, saattaa olla, et joku toinen 
näkee vaan sen kokonaisuuden.” 
 
 

Positiivisesti ajatteleva kasvattaja ei myöskään näe lasta yksipuolisesti vain diagnoosin 

kautta, mistä esimerkkinä ovat haastateltavien kolme ja kaksi puheenvuorot. Diagnoosi 

tai siihen liittyvät ominaispiirteet ovat vain yksi osa ihmistä: 

 

H3: ”Siis diagnoosithan ei merkitse käytännössä, ne ei kuvaa niinku kok-, sitä 
lasta kokonaisuutena tai ihmistä, vaan se on yks osa siitä ihmisestä että. Ei, ei 
Down-ihmisetkään eivät oo samanlaisia eikä mitkään muut.” 
 
H2: ”Et vaikka hän ei puhu tai hänel on jotain määrättyjä toistuvia maneereja tai 
muuta, et se on vaan osa häntä.” 
 
 

Kuten jo ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla totesin, inkluusio on erilaisuuden 

ja moninaisuuden hyväksymistä, joka lähtee siitä, että aikuinen näyttää lapsille mallia ja 

rakentaa avoimen ja hyväksyvän ilmapiirin. Aikuisen positiivinen asenne tarttuu myös 

lapsiin, esimerkiksi niin, että muu ryhmä reagoi autismin kirjon lapsen onnistumisiin, ku-

ten haastateltava viisi esittää:  

 

H5: ”Ja tavallaan sitten ne asiat, et et kun asiat saadaan eteenpäin, ja hän tulee 
nähdyksi ja kuulluksi ansaitsemallaan tavalla niin, niin se miten, miten niinkun 
se suurenmoinen ilo näkyy hänessä, mut myös tällä hetkellä siinä muussa ryh-
mässä, tän pojan onnistumisissa.” 
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Positiivisesti asennoituva kasvattaja on myös motivoitunut työskentelemään erilaisten 

lasten ja erilaisuuden kanssa, mistä esimerkkinä on sitaatti haastateltavalta numero vii-

si: 

 

H5: ”Et musta niinkun tällä hetkellä ja nyt tässä talossa niin niin ei näyttäydy sel-
lasta niinku, et et erityisyys olis jotenkin pelottavaa tai erityisyys koettaisiin jo-
tenkin haasteena, mihin kukaan ei halua liittyä, että et ennemminkin täällä niin-
ku henkilökunta on ihan motivoitunu ja haluaa niinku toimia ja tehdä erilaisten 
lasten kanssa töitä.”  

 

 

6.2.3 Varhaiskasvatusjärjestelmän riittämättömät resurssit  
 
 

Erityisen tuen tarvetta vaikuttavat tuottavan myös varhaiskasvatusjärjestelmämme riit-

tämättömät resurssit kohdata autismikirjolla olevia tai muita erityisen tuen lapsia. Re-

surssien puute nousee omassa aineistossani vahvasti esiin, ja jokainen haastateltava 

puhuu asiasta. Haastateltavat tuovat esiin, että puutetta on niin henkilökunnasta, ajas-

ta, rahasta kuin varhaiskasvatuksen ulkopuolisista tukiresursseistakin. Jo johdannossa 

mainitsin, kuinka resurssipuhe on inkluusion kohdalla ollut vallalla. Myös kirjallisuudes-

sa resurssien merkitys tuen antamisen ja inkluusion kohdalla tunnustetaan. Esimerkiksi 

Pihlaja (2016, s, 268) on tutkinut inkluusion toteutumista varhaiskasvatuksessa vuonna 

2009 tehdyssä tutkimuksessaan, ja toteaa, kuinka kunnallisella tasolla resursointi in-

kluusion suhteen on ollut heikkoa ja lapsiryhmänkin tasolla vaihtelevaa. Niemelän väi-

töskirjassa (2015, s. 72–73) puutteelliset resurssit muodostuvat esikoulukontekstissa 

keskeiseksi inkluusiota estäväksi tekijäksi. Kirjavainen, Pulkkinen ja Jahnukainen 

(2014, s. 152, 165) taas jo aikaisemmin tutkimukseni teoriataustassa totesivat, kuinka 

peruskoulun kontekstissa käytettävissä olevat riittävät resurssit ovat mahdollistaneet 

lasten tuen tarpeen kohtaamisen myös lievempien ongelmien kohdalla. Voidaan pohtia 

myös voisiko tekemieni taulukoiden (taulukko 1; taulukko 2) esiopetuksessa tasaisena 

pysyneiden tarjotun erityisen ja tehostetun tuen määrien taustalla olla mahdollisesti 

myös varhaiskasvatuksen riittämättömät resurssit tuen tarjoamiseen.  

 

Omassa aineistossani haastateltavat puhuvat yllättävän vähän rahasta inkluusion es-

teenä tai mahdollistajana, tai sitten sen voidaan ajatella tulevan esiin vain epäsuorasti 

muiden resurssien puutteen kautta. Ainoastaan haastateltava numero viisi tuo esiin, et-

tä toimivaan inkluusioon vaaditaan paljon rahallista panostusta: 

 

H5: ”Mut se, että et toimiva inkluusio, se on kallista. Siihen pitää satsata rahaa 
ihmisten koulutukseen ja ja tota, siihen niinku, et meil on menetelmiä että.” 
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Henkilökunnan puute tulee esiin myös monella tavalla. Henkilökuntaa näyttää olevan 

liian vähän suhteessa lasten tarpeisiin, ja henkilökunnan vähäinen määrä johtaa myös 

siihen, että aikaakaan esimerkiksi inkluusion toteuttamiseen ei ole: 

 

H4: ”Mutta se (inkluusion toteuttaminen) on tosi haastavaa nykysin, ku on niin 
vähän henkilökuntaa, että tuntuu, että aika menee ihan kaikkeen muuhun. Vali-
tettavasti. Niin paljon ku pystyy tietysti.”  
 
 

Myös sijaisten hälyttävä puute, ja että ei ole koulutettua ja osaavaa henkilökuntaa, te-

kevät arjesta raskasta. Sijaisten puute voi johtaa myös siihen, että erityisen tuen lapset 

joutuvat kaltoinkohdelluiksi, koska erilaisuus näyttäytyy arjessa tällöin liian raskaana 

kasvattajille:  

 
H3: ”Tietenki resurssia pitää olla. Kaikista pahinta on se, että kun ei oo sijaisia, 
kun ei oo koulutettua perushenkilökuntaa, niinku meil on nyt tällä hetkellä se ti-
lanne. Nii se on tosi raskasta varmaan lapsille ja henkilökunnalle ja kaikille.” 
 
H5: ”Mut se, että et jos meillä on niinkun järjestelmä se, että se ei tue niinkun 
ihmisten hyvinvointia, niinku nyt valitettavasti meillä oli muutama vuosi sitte se 
tilanne meijän sijaisjärjestelyissä, et meillä niinku kaikki ylimääräinen ja erilai-
nen tuntui liian raskaalta. Nii sillon, sillon se näkyy myöskin, et niistä kärsii en-
simmäisenä mun mielestä niinkun tämmöset niin sanotut erityislapset. Eli taval-
laan he on niinkun väärin ymmärrettyjä, väärin kohdeltuja.” 
 

 

Haastateltavien erityislastentarhanopettajien aika on myös usein kortilla varhaiskasva-

tuksen arjessa. Kasvattajat saattavat kokea, että autismikirjolla olevan lapsen ohjaami-

nen vie paljon aikaa, ja tämä aika on muilta lapsilta pois, kuten haastateltava yksi sa-

noo:  

 

H1: ”Se (autismikirjolla olevan lapsen tukeminen) vaatii paljon aikuista, ja jos jos 
me aatellaan tämmöst normaalii 3-5 –vuotiaitten lapsen, lasten ryhmää, jossa 
on kolme kasvattajaa 21 lasta, niin ei, ei siihen oo (aikaa) tai sitten se on pois 
kaikilta muilta lapsilta. Et se on koko ajan niinku kasvattajan työ on sitä, et sä 
mietit, että mihin se sun aika ja panokses, ja jos mä annan sen tälle niin jääks 
toi ilman. Et se on sitä koko ajan sitä semmosta, et jokaselle tarpeen mukaan, 
mut sit niillekkin, jotka ei tarvitse niin paljon, ni niillekkin pitäs antaa. Et ehdot-
tomasti tarvitsis lisää resursseja.” 
 
 

Ajan puute heijastuu myös moniammatillisen yhteistyön onnistumiseen negatiivisesti, 

mihin viittaa esimerkiksi haastateltava yksi puheterapeuttien kanssa tehtävän yhteis-

työn suhteen:  
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H4: ”Ku meillä, ku se on niin hektistä, nii meillä ei aina oo kauheesti aikaa kes-
kustella, ja ne toivois, että me puhuttais niitten (puheterapeuttien) kaa.”  
 
 

Varhaiskasvatuksen ulkopuolisten tahojen järjestämistä tukiresursseista tuntuu myös 

olevan pulaa. Lapsi voi muun muassa joutua odottamaan pääsyä puheterapiaan tai 

neuvolapsykologille useita kuukausia, ja puheterapeutteja tuntuu olevan liian vähän. 

Kuitenkin ongelmien vaikeusaste vaihtelee paikallisesti ja kunnittain. Helsingissä asiat 

tuntuvat silti olevan parhaiten:  

 

H5: ”Ku mietitään meijän tutkimusjonoja, ne on liian pitkiä. Et pienelle lapselle 
neuvolapsykologin lähetejono on yli neljä kuukautta. Puheterapeutin jonot on 
vielä pidemmät. (--) Mut nyt mun täytyy sit myös käyttää se puheenvuoro, että 
kyl meil Helsingissä on asiat ihan, meil on varmaan parhaiten, mitä niinku koko 
Suomessa on. Et et ku me men-, ei meijän tarvii mennä ku sata-kaksataa kilo-
metrii tästä pois, niinkun ei, on kuntia, missä ei ole ollenkaan esimerkiks neuvo-
lapsykologeja. Ja mehän ollaan nyt saatu esimerkiks varhaiskasvatuksen puo-
lelle esiopetukseen omat psykologit ja kuraattorit joulu-tammikuussa, joka aut-
taa vähän purkamaan sitä, sitä sumaa.” 
 

  

Haastateltava viisi näkee myös, että perhetyöhön tarvittaisiin lisää resursseja erityisesti 

perheissä, joissa on autismikirjolla olevia lapsia ja joissa arki on haastavaa. Haastatel-

tava näkee, että autismikirjolla olevan lapsen hyvinvointi on pitkälti riippuvainen siitä, 

miten perhe voi:  

 
H5: ”Näitten lasten kohdalla on se perhe. (--) Et nää lapset voi tasan niin hyvin 
ku se perhe voi ja ne vanhemmat voi. Et mä niinkun, se missä mulla on se huo-
li, on se, et miten nää perheet tulee tuettua. Miten niinku he saa siihen van-
hemmuuteen sitä apua ja tukea, koska niinku siel ne on tosi kovilla näissä nuk-
kumaan menoissa, koska näillä lapsilla on paljon niinku univaikeuksia ja ja on 
paljon niihin semmosiin käyttäytymiseen, bussiin tuloihin. (--) Tavallaan niitten 
rutiinien rikkomiseen perheet tarvii tosi paljo apua. Ja ja se on niinkun, se on se 
huoli, mihin mun mielestä niinku yhteiskunnan tällä hetkellä pitäs niinku pysäh-
tyä. Et miten me saatais sellasta, onks se sit perhetyötä tai tai mitä kuntoutus-
ta.” 
  
 

6.2.4 Osaamisen ja sen puutteen merkitys 
 

 
Osaaminen nousee kiinnostavaksi asiaksi erityislastentarhanopettajien puheessa, ja 

nimenomaan osaamisen puute tuntuu synnyttävän erityisen tuen tarvetta. Myös Terä-

väinen (2011, s. 204) väitöskirjassaan Asperger-lapsen integraation näkökulmasta to-

teaa, että on tärkeää, että kasvattaja omaa tietotaitoa Aspergerin oireyhtymään liittyen. 
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Tällöin opettaja osaa toimia lapsen kanssa oikealla tavalla, ja lapsen integraatio onnis-

tuu. Osaamisen puute sen sijaan ei tiedä hyvää.  

 

Haastateltava kolme asettaa osaamisen muiden resurssien edelle tai asettaa resurssit 

ja osaamisen vastakkain. Haastateltavan kolme mielestä siis autismikirjon henkilöiden 

kohdalla työntekijöiden autismiosaaminen on kaikista tärkeintä. Esimerkiksi sillä ei ole 

mitään väliä vaikka auttavia lisäkäsiä olisi saatavilla loputtomiin, jos lisäkäsillä ei ole 

tarvittavaa osaamista. Osaamattomuus voi johtaa jopa eristämiseen: 

 

H3: ”Kaikist tärkeintä niinku autismikirjon ihmisten kohtaamisessa on osaami-
nen. Et vaikka olis kuinka paljon resursseja, vaikka… Mä inhoon sanaa lisäkä-
det, sen takia, ku mä just sanoinki kuhan mä jään eläkkeelle niin mä kannan 
kaikki niihin päiväkoteihin, jotka puhuu mulle lisäkäsistä, niinku tän neljänkym-
menen vuoden aikana on puhunu. Nii tota mä kan-, otan noita muotinukkeja tai 
mitä nää on. Niin tuon lisäkäsiä, koska sil ei oon mitään merkitystä. Se minust, 
se nimenomaan eristää la-, niinku ihmiset…, siinä on just se vaara, koska on 
niin kiire, ettei kerkee ohjata niitä lisäkäsiä.” 

 
 

Voidaan haastateltavan kolme innoittamana pohtia, että vaikka vaikuttaakin haastatel-

tujen kasvattajien puheen perustella siltä, että resurssien puute kasvattaa erityisen tu-

en tarvetta, näyttää siltä, että kysymys onkin osittain myös siitä, että kasvattajilla ei 

välttämättä ole riittävää osaamista autismikirjolla olevien lasten suhteen. 

 

Lisäksi kasvattajien riittämätön osaaminen yhdessä liian suurten ryhmäkokojen kanssa 

tekee varhaiskasvatuksen arjesta kasvattajille hyvin haastavaa ja johtaa negatiiviseen 

suhtautumiseen lapsiin. Tavallisestakin lapsesta voi silloin tulla erityinen, erityistä tukea 

tarvitseva ja haastavan oloinen. Erityisen tuen tarve siis kasvaa. Ryhmäkokoon palaan 

myöhemmin omassa alaluvussaan. Edellä mainittua pohtii haastateltava kolme: 

 

H3: ”Nii sillon ne pienenis ne ryhmäkoot. Siis perusryhmien koon pitäs pienetä 
ja sit pitäs olla siellä ihmisillä mahollisuus saada osaamista. Nii sillon erityisen 
tuen tarve varmasti laskis vaikka kuinka paljon. Koska nyt se tulee just sii-, siitä 
että tota, et tää arki on niin haastavaa, että sit rupee niinku lapselle tulemaan, 
lapsista ruvetaan puhumaan niinku negatiivisessa viitekehyksessä. Et meille nyt 
tuli just tuo uus psykologi, joka tuli muualta meijän työhuoneeseen tossa, niin se 
sano, et ”hän on ihan ihmeissään, et nää kaikki lapset on musta ihan tavallisia 
lapsia ja niille puhutaan, et niille haetaan erityistä tukea”. Nii mä mielessäni ajat-
telin, et kiva juttu, ku tulee niinku vähän niinku tuuletusta meijän ajatteluun, 
hehheh.” 
 

  

Autismiosaamisen lisäksi osaaminen on lapsen tuntemusta. Jos lasta ei tunne, voi syn-

tyä tilanteita, joissa aikuinen ja lapsi eivät ymmärrä toisiaan:  
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H2: ”Mut tulee niitä, mut niitäkin (pieleen menneitä vuorovaikutustilanteita) vä-
hemmän kun tutustuu. Et mä alotin täs ryhmässä nimittäin vasta elokuussa niin 
niin. Alkuun oli aika paljon sellasta, et ku mä en vaan tienny, enkä tuntenu lasta, 
enkä ollu kärryillä, että mikä voi harmittaa, tai mistä kaikkialta se on johtunu, 
lähteny liikkeelle tai.” 
 
 

Osaavat aikuiset suhtautuvat autismikirjolla oleviin lapsiin arjessa ja varhaiskasvatuk-

sessa positiivisesti, kuten haastateltava kolme ilmaisee:  

 

H3: ”Ja siin on sit syntyny sellanen tilanne, et tää tota, öö, lastenhoitaja (--), nii 
hän on nyt sijaisomaishoitajana, et kerran viikos hakee sitte. Et sillee, et siit on 
syntyny niinku elämänmittasia niinku tällasia suhteita eikä sellasta, et se on ollu 
ihan se hirvee lapsi meillä, jonka kans me ei pärjätty. Ei semmosta kenelläkään 
oo. Vaan kaikki toivoo, että toivottavasti meille nyt hakis joku, et me voidaan 
käyttää tätä meijän osaamista.” 
 
 

Aikuisten osaamisesta riippuu myös pääseekö autismikirjolla oleva lapsi sosiaalisesti 

osaksi lapsiryhmää ja yhteisöä:  

 
H3: ”Se on niinku (--) aikuisten niinku osaamisesta kiinni, et miten ne lapset 
pääsee mukaan.” 
 

 
Haastateltavan kolme mukaan osaamista täytyy ja voi olla myös muillakin lasten kassa 

moniammatillisessa yhteistyössä työskentelevillä kuin erityislastentarhanopettajilla, ja 

sitä tulee arvostaa nimikkeestä riippumatta sekä jakaa muille:  

 

H3: ”Osaamist pitää olla lähi-ihmisillä, verkostojen pitää toimia (--), osaamist pi-
tää jakaa. (--) Se voi olla joskus, et se osaaminen onki jollakin muulla, ku esi-
merkiks erityisopettajalla. (--) Meijän pitää niinku kaikkien arvostaa toinen tois-
temme osaamista, et se ei tule niinku sen nimikkeen mukasesti. Vaan se voi ol-
la, et joku se muukin osaa yhtä paljon ku joku toinen tai toisinpäin. Et muuten 
se ei oikeestaan niinku auta lasta, jos tulee semmonen hierarkia.”   

 

Haastateltava neljä tuo myös esiin, että päiväkotien ulkopuolisten tahojen, kuten puhe-

terapeuttien, tulee tuntea autismikirjon häiriön piirteet, jotta lasta voidaan kuntouttaa 

onnistuneesti: 

 
H4: ”Ja sitte seki tietty, minkälainen se on se terapeutti, et tietääks se autismis-
ta mitään. Et seki vaikuttaa siihen. Et ei oo ihan sama mikä, kuka puheterapeut-
ti, koska se on kuitenki niin oma maailmansa.”  

 

 

Varhaiskasvatuksen johtajien tulee lisäksi osata johtaa inkluusiota:  
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H3: ”Ja johtajanhan pitää osata johtaa. (--) Heijän pitää osata johtaa sitä tuen 
suunnittelua ja tän tyyppistä ihan niinku rehtoreittenki pitäs osata koulussa tehä, 
tehdä sitä että.” 

 

 
6.2.5 Psykopuhetta, pedagogisen puhetavan ja osaamisen puuttumista sekä ongelmia 

varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa  
 

 
Vallalla olevat psykologisoivat puhetavat synnyttävät myös erityisen tuen tarvetta. 

Haastateltava kolme pohtii, kuinka tässä puhetavassa ongelmat käännetään resurssien 

puutteeseen, eikä enää osata toimia konkreettisesti ja pedagogisesti lasten kanssa. 

Kasvattaja epäilee syyksi osittain nykyistä opettajankoulutusta: 

 

H3: ”Sitä mä oon miettiny, tos meiän niinku opettajien koulutuksessa tai jossa-
kin niin, et nykyään vähän silleen niinku, et psykologisoivasti jotenki. Että peda-
gogisesti pitäs niinku myös niitten lasten kohdalla toimia, jotka on, jotka tarvii 
tukee. (--) Mä just sanoin, puhuin yhen mun tuttavan kans (--), ni sit just puhut-
tiin, et tää vanha kaarti ku nyt lähtee pois, nii sit rupee olemaan tämmönen niin-
ku psykopuhe lisääntyy tai semmonen, et ei osatakkaan enää käytännös tehdä. 
Vaan puhutaanki ja ja aina on semmonen, sellanen niinku puhe, et on liian vä-
hän resursseja. (--) Et se oli ihan tämmösiä hyvin konkreettisia tapoja. Et ei mi-
tään psykologisointia. Lainausmerkeissä väärin. Psykologia on ihan hyvä, mut 
psykologisointi on tosi huono asia välillä.”  

 

 

Enää ei psykopuheen takia osata erityisopettajan mukaan myöskään puhua lapsista 

pedagogiikan kielellä, vaan lääketieteellisiä sanoja käytetään vallankäytön välineenä ja 

esimerkiksi toiseutetaan ihmisiä leimaavia diagnooseja ja sanavalintoja viljelemällä. 

Haastateltava kolme huomauttaa samalla, kuinka esimerkiksi autismikirjolla olevien las-

ten kohdalla kasvattajat voisivat esimerkiksi puhua vuorovaikutuksen erityispiirteistä 

autismikirjon tai autismin piirteiden sijaan:  

 
H3: ”Paljonhan on puhetta tästä autismi, autismin piirteistä. Jota sanaa minä en 
käytä ikinä, koska mä, jos joku käyttää niin mua rupee heti hermostuttamaan.  
(--) Koska, että jos me ollaan kasvattajia, meijän pitäs puhuu varmaan vuoro-
vaikutuksen erityispiirteistä. Eikä niinku, ei oo diagnoosia annettu, sehän luo 
semmosen niinku mielikuvan. Autismi on semmonen asia, että et vaikka niinku, 
et osa ihmisistä on varmasti, ajattelee vielä silleen ku 20 vuotta sitten. (--) Niin 
musta vois puhua esimerkiks vuorovaikutuksen mielenkiintos- (--), se voi olla 
kommunikaation pulma. Ei se välttämättä oo sitte kuitenkaan se niinku autismi 
se diagnoosi, sielt voi tulla niinku joku muuki ihan. (--) Me ei olla mitään terv-, 
niinku lääkäreitä, ainakaan mä en oo koulutukseltani, että et vois niinku diagno-
soida ihmisiä. (--) Me ollaan opeteltu tämmöst puhetapaa, että me puhutaan, et 
siitä, et sanat on vallankäytön välineitä, et me voidaan sielt niinku heittää täm-
mösiä hienoja juttuja niinku autismin kirjo ja autismin piirteet. Vaan et voitask-, 
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osattasko me puhua niinku sillä pedagogiikan kielellä, et lapsi toimii vuorovaiku-
tuksessa näin ja näin.”  
 
 

Kaksi edellistä haastateltavan kolme puheenvuoroa liittyvät vahvasti luvussa 2.4.4 esit-

tämiini medikalisaatioon ja psykopuheen käsitteisiin. Medikalisaatiossa käytetään lää-

ketieteen kieltä ilmiöistä puhuttaessa (Conrad, 2007, s. 5), ja psykopuheessa lapsen 

käyttäytymistä selitetään psykologisilla harhaanjohtavillakin käsitteillä (Thomas, 2013, 

s. 21). Näyttää siltä, että vaikka kasvatusjärjestelmän pitäisi olla jo inkluusiovaiheessa, 

on medikalisaatio yhä valloillaan. Myös Takala ja Kontu (2016, s. 74) tuovat esiin lää-

ketieteen ja pedagogiikan kielen vastakkainasettelua, jossa oppimisvaikeudesta voi-

daan puhua syndroomana tai diagnoosina tai sitten voidaan käyttää pedagogiikan kiel-

tä. Myös Niemi (2015, s. 49) toteaa, kuinka inkluusiodiskurssi ja medikalisaatiodiskurssi 

asettuvat kontrastiin toisiinsa nähden hänen tutkiessaan sitä, miten erityisyys rakentuu 

ammattikoulujen kontekstissa.  

 

Lääketieteellisen ja pedagogisen puhetavan vastakkainasetteluun liittyen haastateltava 

kolme nostaa esimerkinomaisesti esiin myös mutismi-diagnoosin, josta puhutaan pal-

jon mutta joka on käytännössä harvinaisempi diagnoosi kuin vallitseva puhe antaa 

ymmärtää: 

 

H3: ”Esimerkiks ku me käytetään tämmösiä sanoja, joku mutismi vaikka, joka 
on tosi harvinainen diagnoosi. Mä just sanoin, et mä en, oikeen piti miettiä täs 
yks päivä ku puhuttiin mutismista, et mä en oo vuosikausiin, meil ei oo yhtään 
mutismi-diagnoosin saanutta lasta ollut. Mut hirveesti puhutaan selektiivisestä 
mutismista tai mutismista niin. Sitte oon ite miettiny, et voisko sen kääntää niin-
ku toisin päin, että on lapsia, jotka puhuvat valikoivasti eivätkä olekaan vali-
koivasti puhumattomia. Vaan että puhuu valikoivasti joillekin ihmisille joissain ti-
lanteissa, ja sit me ruvettas miettii, että mikä tää, mikä tekee sen tilanteen niin 
turvalliseks ja mukavaks lapselle, et hän puhuu. Niin niin me oltaski, lähettäski 
siit myönteisestä.” 

 

 

Haastateltava viisi tuo suorasanaisesti esiin, kuinka erityisen ja tehostetun tuen tarpeet 

ovat lisääntyneet runsaasti. Hän esittää osasyyksi varhaiskasvatuksen toimintakulttuu-

rin ja aikuisten toimintatavat, joissa on parantamisen varaa. Myös Kivirauma (2015, s. 

44) toteaa, kuinka medikalisaation seurauksena erityisen tuen tarpeet ovat lisäänty-

neet. Haastateltava viisi tuo haastateltavan kolme tavoin esiin peruspedagogiikan mer-

kityksen tuen tarpeen ennaltaehkäisyssä: 

 

H5: ”Mut et onhan se totuus, että, et erityistuki ja tehostetun tuen niinkun tar-
peet on kasvanu tosi paljon. Et tavallaan, kuinka paljon me pystyttäis sellasella 
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peruspedagogiikalla ennaltaehkäisemään ja myös niinku torjumaan sitä sen eri-
tyisen tuen tarvetta. Niin sitä mun mielestä sietäis miettiä.”  
 
T: ”Nii, et se tavallaan saattaa johtuu ihan jostain tälläsist niinku…” 
 
H5: ”Meijän aikuisten toiminnasta. Ja myöskin niinku kulttuurista, toimintakult-
tuurista. Kyllä ehdottomasti.” 
 

  

6.2.6 Nykyinen varhaiskasvatusjärjestelmä ei sovi kaikille – inkluusio, arjen toiminta, yksi-
löllisyys, oppimisympäristöt ja ryhmäkoot 

 
 
Kasvattajien puheessa painottuu myös, että varhaiskasvatusjärjestelmämme ei ole au-

tismikirjolla oleville lapsille ja muille erityisen tuen lapsille kaikilta osin sopiva. On esi-

merkiksi toimintaa, joka sopii suurelle osalle lapsista, mutta ihan kaikille kuitenkaan ei. 

Epäsopivilta tuntuvat niin nykymuotoinen inkluusio, arjen toiminta, oppimisympäristöt ja 

liian suuret ryhmäkoot, ja järjestelmä ei ota myöskään yksilöllisyyttä tarpeeksi huomi-

oon. Epäsopiva järjestelmä voidaan nähdä erityisen tuen tarvetta synnyttävänä. Toi-

saalta se, että varhaiskasvatusjärjestelmä nähdään epäsopivana, kertoo, että inkluusio 

ei ole vielä toteutunut halutulla tavalla. Inkluusion tarkoitushan on kasvatusjärjestelmän 

muuttaminen toisenlaiseksi (Ainscow, 1995, s. 147; Frederickson & Cline, 2009, s. 71; 

Mittler, 2006, s. 10).    

 

Haastateltava neljä esimerkiksi epäilee, että inkluusio ei välttämättä sovi kaikille, var-

sinkaan syvästi autistisille lapsille. Kaikki lapset eivät hänen mukaansa hyödy inkluu-

siosta niin paljon kuin yleisesti ajatellaan, ja yksilökuntoutus näyttäytyy hänen mieles-

tään toimivampana vaihtoehtona syvästi autistisille lapsille. Hyötyäkseen inkluusiosta 

täytyisi lapsen olla tietynlainen:  

 

H4: ”Jotku lapset pystyy hyötyy siitä inkluusiosta ja osa ei. Tai osa, kyl kaikki 
niinku hyötyy siitä, mutta ei noin paljon, että ne ois koko ajan siinä. (--) Mutta ei 
missään nimessä semmosta niinku matalatason, mikä se nyt on se low-
functioning, niin semmosta lasta ei niinkun semmoseen. (--) Pitäis sitten muis-
taa myös se yksilökuntoutus. Tai se niinku pienimuotosempi, ettei, kaikki ei ky-
kene todellakaan siihen.” 

 

Haastateltava kaksi kokee, että se sijoitetaanko lapsi tavalliseen suurryhmään vai in-

tegroituun erityisryhmään, riippuu lapsesta ja siitä, mikä kenellekin parhaiten sopii. Toi-

sille autismikirjolla oleville lapsille tavallisessa suurryhmässä oleminen kokoaikaisesti 

näyttäytyy liian vaikeana:  
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H2: ”Nää lapset on tässä näin (integroidussa erityisryhmässä) ihan oikeessa 
paikassa (--). Mut että mul on ollu avustajan kanssa autistilapsi isossa ryhmäs-
sä, joka taas sopi hänelle ihan hyvin. (--) Mut se on taas lapsik-…”  
 
T: ”Nii, riippuu niin lapsesta.” 
 
H2: ”Nii, se pitäis aina pystyy, ku ei vaan ikinä tiedä, et ku niitä valintoja teh-
dään ja muuta että. Mikä nyt kenellekki sopii. Mutta. Nää lapset on oikees pai-
kassa tässä, mutta esimerkiks mul on kaks eskari-ikästä autistilasta niin ei, ei-
vät he menny erityisellä tuella sitten tohon meijän isoon eskariryhmään. Joo, se 
ois ollu liian vaativaa.”  

 

Kiinnostavaa on, että sekä haastateltava neljä että kaksi vievät keskustelun siihen onko 

lapsi sopiva inkluusioon. Tämä ajatus muistuttaa jo aiemmin esittämääni integraation 

määritelmää (Ainscow, 1995, s. 147; Frederickson & Cline, 2009, s. 71; Mittler, 2006, s. 

10), jossa lapset halutaan sulauttaa kasvatusjärjestelmään sopiviksi. Inkluusiossa 

ideanahan on, että kasvatuslaitos olisi sopiva lapselle, joten voidaan pohtia onko ny-

kyisen varhaiskasvatusjärjestelmän tarjoama inkluusio vielä riittävän kattavaa. 

 

Nuivaan inkluusioon suhtautumiseen liittyen myös Pesonen (2016, s. 36–37) tutki väi-

töskirjassaan kolmiportaisen tuen malliin suhtautumista koulukontekstissa. Hänenkin 

tutkimuksessaan vain noin 7 %:ia opettajista ajatteli, että kokoaikainen yleisopetus on 

vaativan erityisen tuen lapsille sopiva vaihtoehto ja noin 46 %:ia kannatti osa-aikaista 

opiskelua yleisopetuksessa.   

  

Myös tavallinen arjen toiminta saattaa haastateltavien mukaan olla liian haastavaa 

osalle lapsista, esimerkiksi vuorovaikutustilanteiden suhteen:  

 

H4: ”Monesti sitten lapsi, ne lapset, kun on joku yhteinen hetki ja pitäs niinku 
pystyä olemaan yhdessä siinä, niin monesti siinä kohtaa ne niinku ei jaksa ko-
vin kauaa, et ne jättäytyy niinku ulkopuolelle siitä toiminnasta, ku se on liian 
niinku haastavaa niille.” 
 
 

Arjen toiminnan suunnittelussa täytyisi kuitenkin huomioida, että esimerkiksi vuorovai-

kutus, leikki ja kommunikaatio eivät merkitse kaikille samaa. Autismikirjon henkilöillä 

asiat saavat erilaisen merkityksen kuin neurotyypillisellä niin sanotulla normaaliväestöl-

lä. Esimerkiksi usein autismikirjon henkilöt vaikuttavat siltä, että vuorovaikutus ei kiin-

nosta heitä, mutta se ei välttämättä vain kiinnosta heitä totutulla normien mukaisella ta-

valla: 

 
H3: ”Nii täs on tosiaanki tärkeetä, et meijän pitäs miettiä, et miksi, et onko, että 
tehdäänkö me lapsen niinku leikkiä ja muuta sen takia, et me ajatellaan, et se 
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taito kaikille kuuluu ja kaikkien pitää oppia, ja me ollaan surullisia, jos joku ei 
leiki niinku muut. (--) Ja sitte, et meijän pitää miettiä vähän, et mitä leikki voi 
merkitä jollekki toiselle, mitä vuorovaikutus ja kommunikaatio merkitsee. Se ei 
välttämättä merkitse kaikille samaa. (--) Osa lapsista ei oo kiinnostunu niinku siit 
ihmisen-, niinku vuorovaikutuksesta niinkään. Sillä tavalla niinku me niin sanotut 
neurotavalliset ollaan.” 
 
 
 

Varhaiskasvatusjärjestelmä ei myöskään välttämättä ota inkluusion kannalta tärkeää 

yksilöllisyyttä tarpeeksi huomioon. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että integroitujen eri-

tyisryhmien paikkoja on vähennetty, minkä haastateltava viisi näkee huonona asiana. 

Hänen mielestään varsinkin suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, erilaisia yksilöl-

lisiä tukivaihtoehtoja pitää olla paljon saatavilla, varsinkin autismikirjolla oleville lapsille, 

jotka ovat keskenään niin erilaisia: 

 

T: ”Miten sitte sä mietit, ku näit integroitujen erityisryhmien paikkoja esimerkiks 
on niinku vähennetty (--) niin onks se hyvä juttu vai huono juttu?”  
 
H5: ”No ei kyl todellakaan oo (hyvä juttu), ja sit ku miettii, et täs samalla menee 
viel se tilanne, että meil on, niinku Kelan resurssi pienenee. Elikkä meillähän on 
ennen alle kouluikäsillä lapsilla ollu 60-minuuttiset terapia-ajat, nii Kelahan on 
ottanu 15 minuuttia, et ne on 45:sia. (--) Helsingin kokoisessa kaupungissa var-
sinkin tarvitaan niinku erilaisia, niin koulun puolella ku varhaiskasvatuksen puo-
lella, mun mielestä pitää olla niinku, ööm, tehostetun ja erityisen tuen vaihtoeh-
toja pitää olla paljon. Ja ne pitää olla tosi yksilöllisiä, varsinkin ku puhutaan AS-
tyylisistä lapsista, joilla voi olla niinku joku Asperger tai sitten todellakin niinkun 
puhumaton autisti, niin se variaatio on niin iso.” 
 
 

Toisaalta voidaan pohtia, että integroitujen erityisryhmien vähentämisellä varmaankin 

pyritään juuri edistämään inkluusiota. 

 
  

Myöskään oppimisympäristöt eivät suoraan tunnu sopivan kaikille lapsille. Haastatelta-

va kaksi huomauttaakin, että toimintaa ja oppimisympäristöjä ruvetaan kyllä muokkaa-

maan lapsen tarpeita vastaaviksi heti kun tuen tarvetta ilmenee: 

 

H2: ”Mutta siis se varhaiskasvatuslain, et lapsen tulee heti saada tukea, tarkot-
taa sitä, että on se lyhytaikasta tai pitkäkestosta tai mitä vaan, ni me heti ruve-
taan muokkaa meidän toimintaa lapsen tarpeita vastaavaks, oppimisympäris-
töä. Vaikkei olis mitään tietoa mistään, vaikka tutkim-, sehän kestää kauan en-
nen ku vanhemmat edes suostuvat lähtemään tutkimuksiin.”  
 

On todella hyvä, että toimintaa ja ympäristöjä ruvetaan heti tarvittaessa muokkaamaan, 

mutta toisaalta tulkitsen tämän kertovan siitä, että toiminta ja oppimisympäristöt eivät jo 

valmiiksi ole sellaisia, että ne sopisivat kaikille.   
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Oppimisympäristöihin liittyen myös ryhmäkoot vaikuttavat olevan monelle autismikirjolla 

olevalle lapselle liian suuria. Nimenomaan tilanteet, joissa ollaan isoissa lapsiryhmissä, 

ovat vaikeita. Pienryhmissä autismikirjolla oleville lapsille on mahdollista antaa enem-

män heidän tarvitsemaansa aikaa ja on mahdollista hillitä melutasoa ja aistiärsytystä:  

 

H2: ”Kyllä ne on yleensä (haastavia) ne tilanteet, mis on enemmän lapsia. Että 
et ne pienryhmätilanteet on ne tosi tärkeet, et niissä onnistuu, niissä on mahdol-
lisuus antaa tarpeeks aikaa lopettaa ja alottaa ja perustella. Usein he (autismi-
kirjolla olevat lapset) haluavat kovasti perusteluita siihen, miksi jotain tehdään 
tai omiin kysymyksiin. Isot ryhmätilanteet on haasteellisimpia ilman muuta.” 

 

H1: ”Mmm, kyl mä koen, et se pienempi ryhmä on, on ihan senkin takia, että ne 
vuorovaikutuksen haasteet on pienemmät. Ihan se, että et se iso ryhmä tuottaa 
niin paljo enemmän sitä aistiärsytystä esimerkiks, et heidän on helpompi sitou-
tua siihen pienempään ryhmään, jossa on vähemmän sitä…, vaikka meteliä.” 

 

Haastateltava viisi tuo esiin, että pienet ryhmät edistävät sekä kaikkien kasvattajien et-

tä lasten hyvinvointia: 

 
H5: ”Mutta mutta ite oon sitä mieltä, et et kaikkien lasten hyvinvointiin ja meijän 
työntekijöitten hyvinvointiin olis se, et meillä pitäs olla pienempiä ryhmäkokoja.” 
 

  

 
6.2.7 Kolmiportaisen tuen toteutuminen ja diagnoosin merkitys tuen saannissa 
 
 
Varhaiskasvatuslaissa säädetään, että lapsen tulee saada varhaiskasvatuksessa tukea 

heti kun huoli ja tuen tarve heräävät (2018, 3 §). Vaikuttaa haastateltavien puheen pe-

rusteella siltä, että tämän säädöksen toteutuminen ei ole aina ihan suoraviivaista, ja 

tämä osaltaan synnyttää erityisen tuen tarvetta. Nykyinen varhaiskasvatusjärjestelmä 

näyttää esimerkiksi haastateltavan viisi mielestä olevan rakennettu sellaiseksi, että tu-

en saanti, kuten Kelan terapioiden saaminen, edellyttää diagnoosia. Kuitenkin tuen an-

tamisen ei välttämättä aina tarvitse olla pitkäkestoista, ja lyhytkin tukitoimi oikein ajoitet-

tuna voi auttaa lasta eteenpäin: 

 

H5: ”No meijän järjestelmä, siis mä toivoisin, et sitä (diagnoosia) ei tarvita tuen 
saannin pohjaksi. Mut meijän järjestelmä on rakennettu sellaseks. Et et haa-
veyhteiskunnassa  toivoisin, et sellasta ei tarvittais. (--) On tilanteita, mitkä rat-
kee esimerkiks kauheen lyhyilläkin interventioilla parhaimmillaan. Eli eli se ei 
tarvii olla sen koko lapsen varhaiskasvatuksen ajan kauheen tuettua, kun se on 
oikeen ajoitettua. (--) Diagnoosi, ööm, tarvitaan siihen Kelan paperiin. (--) Kelan 
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maksamat terapiat alkaa pyörimään vasta sitte ku erityissairaanhoito on jo mu-
kana.” 

 

Myös haastateltava yksi tuskailee, kuinka autismikirjon häiriön diagnoosi tai vähintään 

erikoissairaanhoidon tai puheterapeutin lausunto tarvitaan, jotta mitään resursseja tai 

suurempia tukitoimia voi saada yleisen tuen lisäksi:  

 
H1: ”Päättäjätasolla pitäis niinku siihen herätä, et se ois tärkee, et siinä jossain 
vaiheessa joku rupeis ajamaan sitä asiaa, et ei oikeesti tarttis olla se autismin 
kirjon diagnoosi saadakseen tukea. (--) Et siis valitettava tosiasia on, et mikä 
varhaiskasvatuslaki onkin, niin diagnoosi tarvitaan, että lapsi voi saada nyky-
päivänä tukea. (--) Käytännössähän se esimerkiks Helsingis menee niin, et 
jos ei sulla ole erikoissairaanhoidon paperia, niin sä et voi saada paikkaa esi-
merkiks integroidusta. (--) Sen vaka-tuen, öö, ni sen me pystytään hakee lap-
selle ilman mitään paperia, mut saadakseen tavallaan jotain muuta, ni siihen 
tarvitaan minimissään puheterapeutin lausunto. (--)  Resursointi siihen (tuen an-
tamiseen) ni ei onnistu ilman diagnoosia.” 
 
 

Voidaan pohtia paljonko edellä mainittuun vaikuttaa medikalisaation valta-asema, joka 

korostaa diagnoosien merkitystä. 

 
Kasvattajien kesken tuntuu kuitenkin olevan hieman erimielisyyttä siitä, millä perusteel-

la kolmiportainen tuki toteutuu, ja tarvitaanko tuen saamiseksi todella diagnoosia. 

Haastateltava kaksi esittää, kuinka tutkimuksissa käynti ja asiantuntijoiden suositus tu-

en antamiseksi riittää tai välillä ei tarvita sitäkään. Myös haastateltava kolme on sitä 

mieltä, että diagnooseja tai lausuntoja ei tarvita, vaan tarvitaan moniammatillisen asian-

tuntijatiimin yhteen puhumista: 

 

H2: ”Rakenteellista tukee tarkotat? Joo tarttee olla, tai ei tarvitse olla diag-
noosia, mut täytyy olla hoitavan, tutkivan tahon suositus siihen. Mutta, kun on 
oikeen, jos on oikeen hälyttävä tilanne, nii kyllä niitä on myös ilman lausuntoja 
myönnetty. (--) Mut ei tartte olla diagnoosia saadakseen sen rakenteellisen tu-
en. Et pelkästään se, että on esimerkiks tutkimuksissa ja puolletaan sitä niin voi 
saada ie-paikan tai, tai tota, avustajan tuen tai.” 
 
H3: ”No eihän me tarvita diagnoosia varhaiskasvatuslain mukaan, ei tarvii mi-
tään edes lausuntoo, joka on must. Mehän ite voidaan päättää, esimerkiks mä, 
mä oon kahessa muussa kunnassa ollu töissä, niin ei me vaadittu erikoissai-
raanhoidon diagnoosia tai lausuntoo. Vaan vaadittiin verkostoyhteistyö, joka 
must on tosi tärkeetä. Et sitte ne ihmiset, jotka niinku työskentelee sen perheen 
ja lapsen kans, niitten pitäs niinku puhua yhteen.”  
 

 
Haastateltava viisi tuo esiin, kuinka nykyisessä tukimallissa ongelmana on, että varhai-

nen puuttuminen heränneeseen huoleen ei ole välttämättä mahdollista. Haastateltava 

viisi esittää syyksi liian pitkiä tutkimusjonoja ja monimutkaista ja toimimatonta reittiä 
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lausunnon ja tuen saamiseksi sekä erikoissairaanhoidon lausuntoa terapioiden saannin 

edellytyksenä: 

 

H5: ”Ku mietitään meijän tutkimusjonoja, ne on liian pitkiä. (--) HUS:si tai toi eri-
tyissairaanhoidon puoli ei ota vastaan, ellei perustutkimusta oo tehty kunnan 
omassa terveydenhuollossa niin öö. Ja ku tutkimus ei saa olla sitten yli kuutta 
kuukautta vanha, niin niin tää on niinku, tää on aikamoinen mahdoton yhtälö 
esimerkiks nyt ku täs kesä tulee väliin. Et et kun Kela esimerkiksi niihin sit, niin-
ku Kelan maksamat terapiat alkaa pyörimään vasta sitte, ku erityissairaanhoito 
on jo mukana. (--) Et tässä alussa mä toivoisin niinku, et meil ois perussairaan-
hoidossa niinku enemmän, enemmän yhteistyötä ja enemmän resurssia nimen-
omaan olemassa siihen, että ku mietitään lasta ja puhutaan tästä varhaisesta 
puuttumisesta, niin se pitäs olla itsestäänselvyys.” 
 
 

Haastateltava yksi pohtii myös vanhempien vastuun merkitystä tukiresurssien saami-

seksi: Jos vanhemmat eivät suostu viemään lasta tutkimuksiin, tuen saanti venyy: 

 
H1: ”Jos vanhemmat ei oo viel valmiita viemään lasta tutkimuksiin, ni sithän se 
lapsen tuen tarve viivästyy, tai siis se tuen saanti.” 

 
 

Olennaista ei kasvattajien kolme ja yksi mukaan kuitenkaan ole itse diagnoosi. Haasta-

teltavan kolme mukaan on tärkeää miettiä, missä asioissa lapsi tarvitsee apua. Haasta-

teltava yksi ajattelee, että lapsen tutkiminen hyödyttää kasvattajia, koska muut asian-

tuntijat voivat antaa varhaiskasvatuksen henkilökunnalle vinkkejä sen suhteen, miten 

lapsen kanssa kannattaisi toimia: 

 

H3: ”Et tärkeintä olis ehkä se, että et me puhuttais, et mitä se lapsi niinku tar-, 
arvioitas sitä, et mikä on tällä hetkellä se asia (--), missä niinku olis hyvä auttaa 
häntä kehittyyn.” 
 
H1: ”Mutta enemmän kun se varsinainen diagnoosi, ni mu, mun mielestä hyö-
dyttää varhaiskasvatusta se, kun ne tutkitaan. Et et niinku siellä eri asioita kato-
taan tavallaan, et sielt saa vinkkejä siitä, et mitähän me voitas myöskin, mihin 
me voitas paneutua.”        

  

 
6.2.8 Inkluusion suhteen ollaan kuitenkin pidemmällä varhaiskasvatuksessa kuin koulu-

maailmassa 
 

 

Lopuksi haluan lisähuomautuksena nostaa esiin myös, kuinka haastatteluista käy ilmi, 

että vaikka varhaiskasvatusjärjestelmässä on vielä puutteita sekä inkluusiota estäviä ja 

erityisen tuen tarvetta tuottavia tekijöitä, vaikuttaa silti siltä, että tilanne on huonompi 

koulumaailman puolella. Tätä näkemystä tukevat myös teoriaosassa esittämäni tilasto-
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tiedot siitä, kuinka erityisen ja tehostetun tuen tarjoaminen on kasvanut koulun puolella 

(Tilastokeskus 2018a; Tilastokeskus 2018c) mutta esiopetuksessa ei juurikaan (tauluk-

ko 1; taulukko 2). Myös esimerkiksi Hyytiäisen (2012, s. 133–134) väitöskirjatutkimuk-

sessa tarkasteltujen vaikeasti kehitysvammaisten lasten opiskelu oli esikoulussa ja ala-

asteella järjestetty inkluusion ja integraation mukaisesti. Kuitenkin yläasteella toimittiin 

integraatiota ja segregaatiota painottaen ja toisella asteella vain segregoiden. Varhais-

kasvatuksen puolella ollaan aineistossani kasvattajien mielestä pidemmällä inkluusion 

suhteen kuin koulumaailmassa ja nimenomaan yhteisopettajuuden ja tiimityön tekemi-

sen suhteen, joka koulussa on vielä harjoitteluasteella:  

 

H3: ”Mä mietin, et me ollaan oikeestaan niinku varhaiskasvatuksessa pidem-
mällä niinku täs asiassa. Ja meil ei oo oikeestaan, niinku meijän täytyy puhua 
jostain muusta, ku yhteisopettajuudesta, koska meillä on myös muita, siis mei-
jän tiimeissä. Siel on lastenhoitajia ja ja sitte ryhmäavustajia.” 
 
H5: ”Mä jotenkin ajattelen, et me vakan puolella ollaan, siis se on meillä ollu niin 
itsestäänselvyys, että me tehdään ryhmässä töitä ja ja me jaetaan asioita. Ja 
mikä siinä niinkun vielä näyttäytyy semmosena aikuisyhteistyönä on se, että me 
tehään tosi tiiviisti terapeuttien kanssa, mut perheiden kanssa. Eli tavallaan se, 
että että tota, et me ollaan harjaannuttu, harjoituttu ja koettu, saatu siit niin pal-
jon hyviä asioita, et se on oikeastaan itsestäänselvyys täällä meijän maailmas-
sa. Mut et et kyllä valitettavasti tällä hetkelläkin, kun oon koulun puolella ollu 
niin, niin siel se vielä vaatii harjoittelua. Nyt toivottavasti uus opsi tekee jotakin 
muutosta siihen, mutta tota, mutta mutta, kyllä, muutoksen seitsemän vuotta. 
Vai mikä tää on että.”  
 
 

Monilla luokanopettajilla on myös haastateltavan viisi mukaan negatiivinen suhtautumi-

nen tukea tarvitseviin lapsiin juuri sen takia, että luokanopettaja ei ole tottunut jaka-

maan asioita tiimissä, luokkakoot ovat suuret ja opettajat väsyneitä: 

 
 
H5: ”Koulun puolella valitettavasti näen sitä tilannetta, että meil on niinku luo-
kanopettajat, joilla on aika monella sellanen asenne että, et erityislapsi on liikaa, 
ja he ei oo erityisopettajia ja he eivät halua erityisoppilaita luokkaansa. Ja ja 
mun mielestä se liittyy tosi paljon siihen, et et luokanopettaja tekee yksin töitä. 
(--) Se yhteisopettajuus on vasta niinku semmonen vähän harjoittelumalli. Ja (--
) kun on isot luokkakoot, niin sen luokanopettajan niinku jaksaminen niin niin se 
on kortilla, joka on mun mielest myöskin ihan niinku ymmärrettävää.” 

 
 
 
Haastateltava numero viisi tuo myös esiin, kuinka varhaiskasvatuksessa erilaisilla yksi-

löillä, esimerkiksi Asperger-lapsilla, saattaa olla enemmän tilaa kukkia ja olla omija itse-

jään. Erityisyys nousee enemmän esiin koulussa:  
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H5: ”Mut et tämmöset Aspergerit, jos niistä nyt vielä puhutaan, niin niin taval-
laan kyllähän ne, ne sitten on ehkä sit sen alakoulun, alakoulun niinkun, öö, eri-
tyisyyttä sit, jota mietitään. Koska niinku meillä varhaiskasvatuksessa on omi-
tuisia aikuisia ja omituisii lapsii, ja mun mielest täällä niinku kaikki kukat saa vä-
hän kukkia.” 

  
 
Haastateltava numero kolme pohtii toisaalta, kuinka on kohdannut myös koulumaail-

massa hyviä esimerkkejä inkluusion toteuttamisen ja ryhmän muodostamisen tavoista, 

joista voisi ammentaa ideoita myös varhaiskasvatukseen:  

 

H3: ”Tää ryhmäasia on semmonen, sitä kannattaa varmaan miettiä ja pohtia 
koulussaki. Ehkä tän inklusiivisen koulun myötä täytyy varmaan miettiä, et min-
kälaisia ne ryhmät siellä on. (--) Siel oli tämmönen ku viis-kaheksanvuotiaitten 
koulu. En tiiä onks se enää, mä en oo nyt kysässy sitä kun. Et siellä esimerkiks 
just tästä oppimistaitoja, et ajateltiin, et joku viisvuotias voi olla niinku, osata jo 
eka- ja tokaluokan asiat periaatteessa ja joku seittemänvuotias voi vasta harjo-
tella. Et samalla tavalla vähän, et sitte ne niinku toimi tälleen niinku erilaisissa 
toiminallisis pienryhmissä ja tota. Se oli ihan mielenkiintosta niinku itekki kattoo, 
koska meijänhän pitäs kai mennä niinku lasten mukaan eikä niinku jonkun hie-
rarkkian tai määritellyn ryhmän.” 

 
 
 

6.3 Yhteenveto  

 
Kokosin alle taulukkomuotoon yhteenvedon tutkimustuloksista kummankin tutkimusky-

symyksen suhteen. Lyhensin Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa –luvussa esittämiäni 

ja sieltä taulukkoon poimimiani aineistoesimerkkejä, jotta taulukko olisi helppolukui-

sempi. Ensimmäisessä taulukossa (taulukko 3) vastaan tutkimuskysymykseen 1: Mitä 

inkluusio on autismikirjolla olevien lasten kohdalla erityislastentarhanopettajien pu-

heessa? Taulukkoon olen koonnut inkluusiolle annetut erilaiset merkitykset, merkitys-

ten kuvaukset ja aineistoesimerkit:  

 

Taulukko 3. Mitä inkluusio on autismikirjolla olevien lasten kohdalla erityislastentarhan-
opettajien puheessa? 
 

 
Inkluusiolle annettu 
merkitys 
 

Merkityksen kuvaus Aineistoesimerkki 

Yksilöllisyyden ja 
yksilöllisten tarpei-
den huomioiminen 

Inkluusio on sitä, että ote-
taan huomioon jokaisen 
autismikirjolla olevan lap-
sen yksilöllisyys ja yksilöl-
liset tarpeet. 

H1: ”Et siitä diagnoosista huolimatta se on 
yksilö, henkilö, jota pitää kohdella niinku hä-
nelle sopivalla tavalla ja kuntouttaa hänelle 
sopivalla tavalla. Ne ei mahdu kaikki samaan 
muottiin vaikka se diagnoosi on joku tietty.” 
 

Kasvatusjärjestel- Inkluusio on sitä, että ny- H3: ”Siel oli tämmönen ku viis-
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män uudelleenra-
kentaminen ja ole-
massa olevien ra-
kenteiden purka-
minen 

kyinen kasvatusjärjestel-
mä rakennetaan uudel-
leen ja olemassa olevat 
syrjivät rakenteet pure-
taan.  

kaheksanvuotiaitten koulu. (--) Ajateltiin, et 
joku viisvuotias voi olla niinku, osata jo eka- 
ja tokaluokan asiat periaatteessa ja joku seit-
temänvuotias voi vasta harjotella. (--) Ne 
niinku toimi tälleen niinku erilaisissa toiminal-
lisis pienryhmissä ja tota. Se oli ihan mielen-
kiintosta niinku itekki kattoo, koska meijän-
hän pitäs kai mennä niinku lasten mukaan 
eikä niinku jonkun hierarkkian tai määritellyn 
ryhmän.”  
 

Yksilön oikeuksien 
toteuttaminen ja to-
teutuminen 

Inkluusio on yksilön oike-
uksien toteuttamista ja to-
teutumista sekä ihmisoi-
keuksiin liittyvä asia.  

H3: ”Et täs (haastateltavan mainitsemassa 
kirjassa) lähetään siitä, et kaikilla ihmisillä on 
oikeus niinku kommunikaatioon. Ja jos ei itse 
sitä oo ihminen oppinu, autismin kirjon ihmi-
nen tai joku muu, jolla on vaikeeta se kom-
munikaatio, ni sillon se on meijän aikuisten 
tehtävänä niinku löytää se väylä.” 

Moniammatillinen 
yhteistyö 

Inkluusio on toimivaa mo-
niammatillista yhteistyötä 
autismikirjolla olevien las-
ten kanssa työskentelevi-
en kesken.  

H3: ”Osaamist pitää olla lähi-ihmisillä, ver-
kostojen pitää toimia, vanhempien pitää olla 
mukana, osaamist pitää jakaa. (--) Meijän pi-
tää niinku kaikkien arvostaa toinen toistem-
me osaamista, et se ei tule niinku sen nimik-
keen mukasesti. (--) Et muuten se ei oikees-
taan niinku auta lasta, jos tulee semmonen 
hierarkkia.” 
 

Kasvatuskump-
panuus 

Inkluusio on toimivaa kas-
vatuskumppanuutta, jossa 
päiväkoti ja vanhemmat 
toimivat yhteistyössä ja 
yhteisten periaatteiden 
mukaan.  
 

H1: ”On hirveen tärkeetä se, että koti ja päi-
väkoti toimii samalla linjalla.” 

Osallisuus Inkluusio on sitä, että jo-
kainen autismikirjolla ole-
va lapsi on osallinen esi-
merkiksi yhteisössä ja 
ryhmässä ja tulee kuul-
luksi. 

H3: ”Nyt tää kolmas, jol on niinku ihan au-
tismin kirjon diagnoosi (--), tosi kiva, kun tuli, 
ku ajateltiin, et meil on niin paljo osaamista, 
ni et sit ihmiset vois pitää sitä niinkun yllä ja 
semmonen myönteinen suhtautuminen jat-
kuis, et ei tuu sellanen olo, että et halutaan 
pois, pois niinkun ryhmästä esimerkiks, kos-
ka heijänhän täytyy olla osallisia.” 
 

Hyväksytyksi tule-
minen 

Inkluusio on sitä, että jo-
kainen yksilö on yhteisös-
sään hyväksytty. 

H5: ”Et mitä turvallisempi (ryhmä) ja ja pa-
rempi (--), niin sen enemmän me hyväksy-
tään sitä, et et joku toinen näyttää toisenlai-
selta tai toimii siinä tilanteessa erilailla. (--) 
Meillä varhaiskasvatuksessa on omituisia ai-
kuisia ja omituisii lapsii, ja mun mielest täällä 
niinku kaikki kukat saa vähän kukkia.” 
 

Lähikouluperiaat-
teen toteutuminen 

Inkluusio on sitä, että lap-
si saa kasvatusta lähim-
pänä häntä olevassa kou-
lussa tai päiväkodissa, ja 
lapsen tarvitsemat tuki-
toimet järjestetään lapsen 
omassa päiväkodissa.  
 

H2: ”Tarkotushan on se, että lähikoulu olis 
mahdollisimman hyvä vaihtoehto kaikille et-
tä. (--) Se tarkotus on nimittäin se, että se 
puheterapia tai toimintaterapia toteutus ma-
hollisimman paljon lapsen päiväkodissa.” 
 

Tavallisissa ope- Inkluusio on lasten ryhmit- H3: ”Et meillä on, ja ollu jo koko ajan autis-
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tusryhmissä opis-
kelu 

telyn näkökulmasta sitä, 
että kaikki lapset ovat yh-
dessä suurissa tavallisis-
sa ryhmissä. 
 

min kirjon ihmisiä ja se on sellanen niinku to-
ta, ja tavallisis ryhmis ku meil ei oo integroi-
tuja erityisryhmiä ollenkaan.” 

Integroiduissa eri-
tyisryhmissä opis-
kelu 

Inkluusio on integroiduis-
sa erityisryhmissä opiske-
lua. 

H5: ”Mä ajattelen, et varhaiskasvatuksen in-
tegroitu erityisryhmä on inkluusioo parhaim-
millaan. (--) Ihan loistavaa, se on niinkun, se 
on mun mielestä AS-lasten niinku tavallaan 
parasta, mitä heille voi tarjota.” 
 

Samassa tilassa 
oleminen 

Inkluusio on sitä, että 
kaikki lapset ovat samas-
sa tilassa. 

H4: ”Mmm, no joo, koska me ollaan kaikki 
samassa tilassa niin siinä väkisinki tulee in-
kluusiota. Et kyllä niinku koitetaan kovasti 
hyödyntää niitten ns. tavallisen lasten malle-
ja.” 

 
 
Toisessa taulukossa (taulukko 4) vastaan tutkimuskysymykseen 2: Mitkä tekijät synnyt-

tävät erityisen tuen tarvetta autismikirjolla olevien lasten suhteen erityislastentarhan-

opettajien puheessa? Taulukkoon olen koonnut haastateltavien esiin tuomat erityisen 

tuen tarvetta synnyttävät tekijät, kuvaukset erityisen tuen tarvetta synnyttävistä tekijöis-

tä ja aineistoesimerkit. Taulukon viimeinen kohta ”Inkluusion suhteen ollaan kuitenkin 

pidemmällä varhaiskasvatuksessa kuin koulumaailmassa” on tummennetulla pohjalla, 

koska se ei varsinaisesti ole erityisen tuen tarvetta tuottava tekijä, vaan lisähuomautus 

peruskoulun ja varhaiskasvatuksen inkluusiokehityksen erilaisuudesta.  

 

Taulukko 4.  Mitkä tekijät synnyttävät erityisen tuen tarvetta autismikirjolla olevien las-
ten suhteen erityislastentarhanopettajien puheessa? 
 
 
Erityisen tuen 
tarvetta synnyttä-
vä tekijä 

Kuvaus erityisen tuen tar-
vetta synnyttävästä tekijäs-
tä 
 

Aineistoesimerkki 

Autismikirjon häi-
riöön kuuluvat 
ominaispiirteet 

Erityisen tuen tarvetta syn-
tyy, kun autismikirjolla ole-
va lapsi toimii vastoin sosi-
aalisia normeja tai kasvat-
tajaa haastavalla tavalla.  

H4: ”Kaikki muutokset on vaikeita, et jos ei 
päivä meekkään tietyllä tavalla niin tulee 
esimerkiksi itkukohtaus. (--) Paikasta paik-
kaan vaihtaminen on vaikeeta. (--) Ja syömi-
sen haastetta on tosi, ne on aika usein, 
semmosta valikoivaa syömistä. (--) Ja ja sii-
näki kohtaa se uusien asioitten niinku opette-
lu on tosi haastavaa.” 
 

Kasvattajien 
asenne  

Erityisen tuen tarvetta syn-
tyy, kun kasvattajan asenne 
lasta, inkluusiota ja erilai-
suutta kohtaan on negatii-
vinen.  
 

H3: ”Häntä kasvatettiin toisessa huoneessa 
käytännös avustajan kanssa. Et hän ei ollu, 
ja ja perusteltiin sitä sillä, et lapsi käyttäytyy 
silleen ja tälleen. (--) Et siel oli ajateltu niinku 
tälleen että ”voi hyvänen aika meille tulee 
autismin kirjon, ja autisteja on niin kauheesti 
nykyään””. 
 

Varhaiskasvatus-
järjestelmän riit-

Erityisen tuen tarvetta syn-
tyy varhaiskasvatusjärjes-

H1: ”Se (autismikirjolla olevan lapsen tuke-
minen) vaatii paljon aikuista, ja jos jos me 
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tämättömät re-
surssit 

telmämme riittämättömistä 
resursseista kohdata au-
tismikirjolla olevia lapsia tai 
muita erityisen tuen lapsia. 
 

aatellaan tämmöst normaalii 3-5 –vuotiaitten 
lapsen, lasten ryhmää, jossa on kolme kas-
vattajaa 21 lasta, niin ei, ei siihen oo (aikaa) 
tai sitten se on pois kaikilta muilta lapsilta. (--
) Et ehdottomasti tarvitsis lisää resursseja.” 
 

Osaamisen puute Lasten kanssa työskentele-
vien osaamisen puute syn-
nyttää erityisen tuen tarvet-
ta. Osaamispuhe voidaan 
asettaa vastakkain vallitse-
van resurssien puutetta 
koskevan puhetavan kans-
sa. 

H3: ”Kaikist tärkeintä niinku autismin kirjon 
ihmisten kohtaamisessa on osaaminen. Et 
vaikka olis kuinka paljon resursseja, vaik-
ka… Mä inhoon sanaa lisäkädet, sen takia, 
ku mä just sanoinki kuhan mä jään eläkkeel-
le niin mä kannan kaikki niihin päiväkoteihin, 
jotka puhuu mulle lisäkäsistä. (--) Otan noita 
muotinukkeja tai mitä nää on. Niin tuon lisä-
käsiä, koska sil ei oon mitään merkitystä. Se, 
minust se nimenomaan eristää. (--) Siinä on 
just se vaara, koska on niin kiire, ettei kerkee 
ohjata niitä lisäkäsiä.” 
 

Vallalla oleva 
psykopuhe sekä 
pedagogisen pu-
hetavan ja osaa-
misen puuttumi-
nen sekä var-
haiskasvatuksen 
toimintakulttuuri 

Erityisen tuen tarvetta syn-
nyttää vallalla oleva psyko-
logisoiva puhetapa, jossa 
käytetään lääketieteen kiel-
tä. Psykologisoiva puheta-
pa on vienyt jalansijaa pe-
dagogiselta puhetavalta ja 
osaamiselta. Myös varhais-
kasvatuksen toimintakult-
tuurissa ja kasvattajien toi-
minnassa on parantamisen 
varaa. 

H3: ”Tos meiän niinku opettajien koulutuk-
sessa tai jossakin niin, et nykyään vähän sil-
leen niinku, et psykologisoivasti jotenki. Että 
pedagogisesti pitäs niinku myös niitten las-
ten kohdalla toimia, jotka on, jotka tarvii tu-
kee. (--) Et tää vanha kaarti ku nyt lähtee 
pois, nii sit rupee olemaan tämmönen niinku 
psykopuhe lisääntyy tai semmonen, et ei 
osatakkaan enää käytännös tehdä. Vaan 
puhutaanki, ja ja aina on semmonen, sella-
nen niinku puhe, et on liian vähän resursse-
ja.” 
 

Nykyinen var-
haiskasvatusjär-
jestelmä ei sovi 
kaikille 

Erityisen tuen tarvetta syn-
nyttää, että nykyinen var-
haiskasvatusjärjestelmä ei 
sovi kaikille autismikirjolla 
oleville tai muille erityisen 
tuen lapsille.  

H4: ”Jotku lapset pystyy, hyötyy siitä inkluu-
siosta ja osa ei. Tai osa, kyl kaikki niinku 
hyötyy siitä, mutta ei noin paljon, että ne ois 
koko ajan siinä. (--) Mutta ei missään nimes-
sä semmosta niinku matalatason, mikä se 
nyt on se low-functioning, niin semmosta las-
ta ei niinkun semmoseen. (--) Kaikki ei kyke-
ne todellakaan siihen.” 
 

Kolmiportaisen 
tuen toteutumat-
tomuus ja diag-
noosin suuri mer-
kitys tuen saami-
sessa 

Erityisen tuen tarvetta syn-
tyy, kun diagnoosi tai tutki-
mukset vaaditaan käytän-
nössä tuen saamiseksi tai 
kun tukea ei saa heti, kun 
tuen tarvetta ilmenee. 

H5: ”No meijän järjestelmä, siis mä toivoisin, 
et sitä (diagnoosia) ei tarvita tuen saannin 
pohjaksi. Mut meijän järjestelmä on raken-
nettu sellaseks. Et et haaveyhteiskunnassa 
toivoisin, et sellasta ei tarvittais. (--) Kelan 
maksamat terapiat alkaa pyörimään vasta 
sitte, ku erityissairaanhoito on jo mukana.” 
 

Inkluusion suh-
teen ollaan kui-
tenkin pidemmäl-
lä varhaiskasva-
tuksessa kuin 
koulumaailmassa 

Vaikka varhaiskasvatusjär-
jestelmässä on inkluusiota 
estäviä ja erityisen tuen 
tarvetta tuottavia tekijöitä, 
ollaan inkluusion suhteen 
varhaiskasvatuksessa pi-
demmällä kuin koulumaail-
massa. 

H5: ”Me vakan puolella ollaan, siis se on 
meillä ollu niin itsestäänselvyys, että me teh-
dään ryhmässä töitä. (--) Me ollaan harjaan-
nuttu (--), saatu siit niin paljon hyviä asioita, 
et se on oikeastaan itsestäänselvyys täällä 
meijän maailmassa. Mut et et kyllä valitetta-
vasti tällä hetkelläkin, kun oon koulun puolel-
la ollu niin, niin siel se vielä vaatii harjoitte-
lua.  
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7 Luotettavuus 
 

Koska tutkimukseni kuuluu laadullisen tutkimuksen piiriin, ja koska haastateltavia on 

tutkimuksessa vain viisi, ei tutkimustuloksia voida sen vuoksi yleistää laajalle (ks. esim. 

Alasuutari, 2011, s. 231). Kuitenkin tutkimukseni voi lisätä ymmärrystä autismikirjon 

lasten ja toisaalta kaikkien lasten inkluusiosta ja erityisen tuen tarpeen synnystä. Tut-

kimustulosten luotettavuuden varmistamiseksi pyrin tutustumaan keräämääni haastat-

teluaineistoon perusteellisesti ja käymään sitä huolellisesti läpi niin, että saisin poimit-

tua kaiken tutkimuskysymysteni kannalta oleellisen mukaan. Tiedostan kuitenkin, että 

silti jotakin on voinut jäädä huomaamatta. Lisäksi tiedostan, että kaikki tutkimuksessa 

esittämäni on lopulta omaa tulkintaani aineistosta, joku toinen tutkija olisi voinut päätyä 

toisenlaisiin tuloksiin. Tuomi ja Sarajärvi (2003, s. 133) toteavatkin, kuinka laadullisen 

tutkimuksen suhteen ”tutkija on tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija”.  

  

Tutkimuksen luotettavuutta pyrin parantamaan siten, että en antanut haastateltaville 

haastattelukysymyksiä ennakkoon. Myös Hyvärinen (2017, s. 38) painottaa, kuinka 

haastattelukysymyksiä ei saisi antaa tutkittaville ennakkoon, koska voi muun muassa 

käydä niin, että haastateltava vastaa valmiiksi miettimänsä tai ylös kirjoittamiensa 

muistiinpanojen avulla. En antanut kysymyksiä etukäteen, koska mietin itsekin, että se 

olisi voinut saada osan vastaajista esimerkiksi lukemaan autismikirjoa koskevaa tutki-

mustietoa, mikä olisi voinut vääristää vastausten autenttisuutta. Viimeinen haastatelta-

va jopa pyysi haastattelukysymyksiä ennakkoon, mutta päätin, olla antamatta niitä hä-

nelle, koska en ollut antanut niitä muillekaan haastateltaville. Viimeiselle haastateltaval-

le annoin sen sijaan etukäteen kuitenkin tarkempia teemoja, joita haastattelussa tulisin 

käsittelemään. Muutkin haastateltavat olivat toki myös tietoisia, mistä tutkimuksessani 

on kyse, mutta haastateltava viisi sai tietää hieman enemmän teemoista kuin muut. 

Toisaalta Tuomi ja Sarajärvi (2003, s. 75) esittävät, että koska haastattelussa halutaan 

kerätä aiheesta tietoa kattavasti, haastattelukysymysten antaminen tutkittaville ennen 

haastattelua voi auttaa tähän tavoitteeseen pääsemisessä. Huomasin itsekin muuta-

man haastattelun jälkeen, että koska aiheeni ja kysymykseni olivat melko spesifejä, joi-

hinkin esittämiini kysymyksiin osan haastateltavista oli vaikea vastata. Tässä mielessä 

haastattelukysymysten antaminen etukäteen olisi voinut helpottaa haastaviin kysymyk-

siin vastaamista.  

 

Voidaan pohtia, olivatko valitsemani haastateltavat kaikkein edustavimmat henkilöt 

vastaamaan nimenomaan autismikirjolla olevien lasten inkluusiota koskeviin kysymyk-
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siin. Kuten Tuomi ja Sarajärvi (2003, s. 88) painottavat, haastateltaviksi kannattaa vali-

ta henkilöitä, joilla on kokemusta tai tietämystä kiinnostuksen kohteena olevista kysy-

myksistä. Haastateltavat toki valittiin sen perusteella, että heillä olisi kokemusta autis-

mikirjolla olevien lasten kanssa työskentelystä. Silti oli huomattavissa, että toisilla haas-

tateltavilla oli hieman enemmän kokemusta ja perehtyneisyyttä autismikirjon häiriön 

suhteen kuin toisilla. Toisaalta toisissa haastatteluissa tuli sitten esille muita kiinnosta-

via ja yleisempiä näkökulmia esimerkiksi inkluusion ja varhaiskasvatusjärjestelmän 

suhteen. Kuitenkin halusinkin kuulla myös niiden erityislastentarhanopettajien näke-

myksiä, joilla on kokemusta kaikenlaisten lasten opettamisesta niin, että autismikirjolla 

olevat lapset ovat vain yksi lapsiryhmä kaikkien muiden joukossa. Näen osittain myös 

rikkautena, että aineistossani oli vaihtelevuutta juuri sen suhteen, kuinka paljon autis-

mikirjolla olevista lapsista oli kokemusta. Erilaiset henkilöt saattavat nähdä saman ilmi-

ön tällöin hieman eri näkökulmista. 

 

Koska tutkimustehtäväni sekä tutkimus- ja haastattelukysymykseni muokkaantuivat 

matkan varrella melko paljon alkuperäisestä, kävi niin, että kahdessa ensimmäisessä 

haastattelussa en juurikaan kysynyt inkluusion teemasta vaan keskityin autismikirjolla 

olevien lasten sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Onneksi myös kahdesta ensimmäises-

tä haastattelusta pystyin nostamaan esiin paljon uuteen aiheeseen ja tutkimustehtä-

vään sopivaa materiaalia. Tässä mielessä, ja koska otokseni on pieni, vain viisi haasta-

teltavaa, voi olla että haastateltavat eivät tuoneet esiin kaikkia tutkimusaiheeseen liitty-

viä näkökulmia, joita jotkut muut henkilöt olisivat voineet nostaa vielä esiin. Lisäksi kos-

ka toteutin haastatteluni puolistrukturoidun haastattelun avulla, haastattelun rakenne oli 

melko pitkälti vastaus-kysymys –tyyppinen ja siksi vähän tekninen. En myöskään juuri 

osallistunut itse keskusteluun tai vastannut haastateltavan sanomisiin. Voidaan pohtia, 

olisiko syvähaastattelulla ja avoimemmalla kysymyksenasettelulla saanut kerättyä toi-

senlaista ja vielä kiinnostavampaa aineistoa. 

 

Haastattelun analyysimenetelmänä käytin abduktiivista sisällönanalyysiä. Voidaan poh-

tia, olisiko ollut hyvä käyttää sisällönanalyysin rinnalla vielä jotakin muutakin analyysi-

menetelmää, jolla analyysi olisi vielä syventynyt. Kuten Myös Salo (2015, s. 166) huo-

mauttaa, sisällönanalyysin avulla saadaan esiin pääpiirteissään ainoastaan luokkia, joi-

ta ei vielä voida kutsua tutkimuksen tuloksiksi. Kuitenkin pyrin keskusteluttamaan tu-

loksia jonkin verran tutkimuksen teoriataustan ja joidenkin aiempien tutkimusten kans-

sa ja lopuksi tein vielä johtopäätöksiä tutkimustulosten pohjalta. Näin pyrin vastaamaan 

sisällönanalyysin kritiikkiin. Luotettavuuteen vaikuttaa tässä tutkimuksessa kuitenkin 

negatiivisesti se, että analyysissä tutkimustulosteni linkittäminen aiempaan tutkimuk-
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seen jäi valitettavasti ajanpuutteen takia melko ohueksi. Gradun deadline painoi lopulta 

liikaa päälle. Kuten Moilanen ja Räihä (2010) huomauttavat, tutkimuksen tulokset ovat 

uskottavampia, kun tulokset yhdistetään aiempaan aiheesta tehtyyn tutkimukseen ja 

samankaltaisiin tutkimustuloksiin.  

 

Pyrin tutkimuksen teon aikana toimimaan tutkimuseettisesti, esimerkiksi siten, että 

haastateltavia ei voi aineiston perusteella tunnistaa, ja toimimaan muutenkin haastatte-

lujen aikana, aineistoa analysoidessani ja tuloksia auki kirjoittaessani haastateltavia 

kunnioittaen.  
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8 Pohdintaa 
 

Tässä tutkimuksessa sukelsin tutkimaan viime vuosina paljon uutisoitua ja vilkasta 

keskustelua herättänyttä ja yhä parhaillaan herättävää inkluusiota varhaiskasvatukses-

sa olevien autismikirjolla olevien lasten kontekstissa. Toteutin tutkimuksen haastatte-

lemalla viittä helsinkiläistä erityislastentarhanopettajaa. Ensimmäisessä tutkimuskysy-

myksessä selvitin erityislastentarhanopettajien näkemyksiä siitä, mitä inkluusio autis-

mikirjolla olevien lasten kohdalla oikeastaan on. Siis käytännössä sitä, millaisia merki-

tyksenantoja erityislastentarhanopettajat tässä kontekstissa inkluusiolle antavat, ja mi-

ten nämä merkitykset suhteutuvat siihen, miten inkluusiota yleisesti määritellään. Toi-

sena tutkimuskysymyksenä tutkin, mitkä tekijät tuntuvat tuottavan erityisen tuen tarvet-

ta autismikirjolla olevien lasten suhteen. Käytännössä siis tutkin, mikä tuottaa ja kasvat-

taa tunnetta, että toiset lapset ovat muita lapsia erityisempiä, että joidenkin lasten olisi 

yhä parempi olla erillisessä tukijärjestelmässä, tai että kaikki lapset eivät sovi tai kyke-

ne inkluusioon.  

 

Tutkimuksen laajempana tarkoituksena oli osallistua keskusteluun ja lisätä ymmärrystä 

siitä, miten inkluusio tällä hetkellä suomalaisessa varhaiskasvatusjärjestelmässä toteu-

tuu, sekä miten varhaiskasvatusjärjestelmässämme tuotetaan erityisyyttä ja normaalin 

ja erityisen suhdetta. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisäksi tuoda kiinnostavia näkökul-

mia myös siihen, miten erityisyyttä tuottavia ja inkluusiota estäviä tekijöitä voidaan var-

haiskasvatuksessa paremmin tunnistaa ja purkaa ja luoda yhä inklusiivisempi varhais-

kasvatusjärjestelmä, jossa kaikilla on hyvä olla, ja jokaisella on oma hyväksytty paik-

kansa yhteisössä. Ideana oli myös, että vaikka rakensin tutkimusasetelman niin, että 

katson aihetta nimenomaan autismikirjolla olevien lasten kontekstista, löydettäisiin 

myös yleisiä lainalaisuuksia ja periaatteita, jotka koskevat kaikkia lapsia. Erityislasten-

tarhanopettajat puhuivatkin paljon inkluusiosta ja erityisen tuen tarpeesta yleisellä ta-

solla. Monissa niissäkin puheenvuoroissa, joissa keskityttiin puhumaan autismikirjolla 

olevista lapsista, oli paljon sellaista, minkä voi yleistää koskemaan kaikkia lapsia.  

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen sain tulokseksi, että inkluusio on yksilöllisyyden 

ja yksilöllisten tarpeiden huomioimista, kasvatusjärjestelmän uudelleen rakentamista ja 

olemassa olevien rakenteiden purkamista, yksilön oikeuksien toteuttamista ja toteutu-

mista, moniammatillista yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta, osallisuutta, hyväksytyksi 

tulemista, lähikouluperiaatteen toteutumista, tavallisissa opetusryhmissä opiskelua, in-

tegroiduissa erityisryhmissä opiskelua ja samassa tilassa olemista. Suurimmaksi osak-



 

82 
 

si tulokset noudattelevat sitä, miten inkluusion käsite yleisestikin ymmärretään, kuten 

luvussa 2.2 inkluusion käsitettä kuvasin. Tästä yleisestä käsityksestä poikkeavia tulok-

sia ovat aineistossani vain inkluusio integroiduissa erityisryhmissä opiskeluna sekä in-

kluusio samassa tilassa olemisena.  

 

On kiinnostavaa, että osa vastaajista ymmärtää luvussa 6.1.10 inkluusion juuri integ-

roiduissa erityisryhmissä opiskelun kautta. Haastateltava viisi puhuu jopa siitä, kuinka 

integroidut erityisryhmät ovat ”inkluusioo parhaimmillaan” ja ”AS-lasten niinku tavallaan 

parasta, mitä heille voi tarjota”. Integroitu erityisryhmä näyttäytyy myös haastateltava 

neljälle erityisen tuen lasten suhteen ryhmänä, ”mistä ne hyötyis eniten”. Myös luvussa 

6.2.6 ryhmäkoosta puhuttaessa haastateltavat kaksi ja yksi painottavat pienryhmätilan-

teiden ja pienryhmien sopivuutta erityisesti autismikirjolla oleville lapsille, koska vuoro-

vaikutuksen haasteet ja aistiärsytys ovat silloin pienempiä, ja aikaa lapsille on enem-

män. Haastateltava viisi tuo myös esiin, että ”kaikkien lasten hyvinvointiin ja meijän 

työntekijöitten hyvinvointiin olis se, et meillä pitäs olla pienempiä ryhmäkokoja”. Vaikka 

integroidut erityisryhmät voidaan laskea inklusiivisiksi, koska ”tavallisia” lapsia on niis-

säkin enemmistö (Pihlaja, 2001, s. 127), voidaan pohtia asettuvatko jo integroidun eri-

tyisryhmän nimessä olevat sanat ”integroitu” ja ”erityisryhmä” kontrastiin inkluusion 

ideologialle. Integroitu erityisryhmä tuo rakenteena mieleen myös peruskoulun erityis-

luokat.  

 

Edellisen pohjalta ja Rainion (2019) ajatusten herättämänä herää kysymys, että jos 

kerran osa kasvattajista kokee integroidut erityisryhmät toimivana rakenteena ja inkluu-

sion periaatteen toteuttamista mahdollistavina, niin asettuvatko erityisryhmät ja ehkä 

koulunkin erityisluokat lopulta inkluusiolle edes täysin vastakkaisiksi asioiksi? Voiko in-

kluusio sittenkin toteutua hyvin myös erityisryhmien ja –luokkien kautta? Myös haasta-

teltava viisi toteaa luvussa 6.2.6, kuinka integroitujen erityisryhmien väheneminen on 

huono asia ja kuinka ”Helsingin kokoisessa kaupungissa varsinkin tarvitaan (--), niin 

koulun puolella ku varhaiskasvatuksen puolella (--) tehostetun ja erityisen tuen vaihto-

ehtoja pitää olla paljon. Ja ne pitää olla tosi yksilöllisiä, varsinkin ku puhutaan AS-

tyylisistä lapsista, joilla voi olla niinku joku Asperger tai sitten todellakin niinkun puhu-

maton autisti”. Inkluusiossahan on yleisen ymmärryksen mukaan kyse juuri yksilön tar-

peiden huomioimisesta (Ainscow, 1995, s. 147; Ashman, 2015, s 7; Takala, 2016, s. 

16), joten eivätkö juuri haastateltavan viisi mainitsemat yksilölliset tuen vaihtoehdot, ku-

ten integroidut erityisryhmät, siten juuri vastaisi näihin yksilöllisiin tarpeisiin? Rainion 

(2019) ajatusten siivittämänä voidaan pohtia pitäisikö koko inkluusion käsitettä muuttaa 
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tai laajentaa ottamaan huomioon myös muunlaiset tavat järjestää inklusiivista opetusta 

kuin vain kaikille yhteiset ryhmät.   

 

Lisäksi on kiinnostavaa, kuinka inkluusioon viitataan luvussa 6.1.11 samassa tilassa 

olemisena. Kuten haastateltava neljä toteaa: ”Koska me ollaan kaikki samassa tilassa, 

niin siinä väkisinki tulee inkluusiota.” Vaikka totesinkin, että haastateltava ei varmaan-

kaan tarkoita, että samassa tilassa oleminen riittää inkluusion toteutumiseen, on pu-

heenvuoro kiinnostava näkökulma inkluusioon. Kun on kyse siitä, että erilaiset lapset 

ovat samassa tilassa oppimassa, voidaan inkluusion sijaan puhua fyysisestä integraa-

tiosta, joka ei yksistään vielä riitä kattamaan edes integraation käsitettä (Takala, 2016, 

s. 16; Moberg & Savolainen, 2015, s. 82, 83). Luvussa 6.1.9 tuli lisäksi ilmi, kuinka in-

kluusio tavallisissa ryhmissä opiskeluna voi joskus ollakin ”kaikki vaan pistetään sa-

maan” –periaatetta. Tämä voidaan ymmärtää säästöintegraation käsitteen avulla, jossa 

erilaiset lapset ovat kyllä inkluusion periaatteiden mukaan yhdessä, muttei kuitenkaan 

tarjota inkluusion edellyttämiä tukitoimia (Moberg & Savolainen, 2015, s. 82), kuten 

haastateltavan neljä kaipaamaa yksilökuntoutusta tai riittävää henkilökuntamitoitusta. 

 

Näyttää ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla siltä, että vaikka inkluusio merkit-

see kasvattajien puheessa ainakin ajatuksen tasolla hyvin pitkälti sitä, miten se yleises-

tikin usein ymmärretään, inkluusio ei kuitenkaan käytännössä toteudu aivan niin kuin 

sen ihannetapauksessa pitäisi. Integroidut erityisryhmät näyttävätkin joidenkin mielestä 

houkuttelevammalta ratkaisulta kuin tavalliset suurryhmät. Toisaalta on nähtävissä, että 

inkluusio näyttäytyy kasvattajille säästöintegraationa ja fyysisenä integraationa, jossa 

”kaikki vaan pistetään samaan” ilman tarvittavia tukitoimia ja –resursseja. 

 

Toisen tutkimuskysymyksen vastauksena erityisen tuen tarvetta tuottaviksi tekijöiksi 

muodostuivat autismikirjon häiriöön kuuluvat ominaispiirteet, kasvattajien asenne, var-

haiskasvatusjärjestelmän riittämättömät resurssit ja työntekijöiden osaamisen puute. 

Lisäksi nousivat esiin vallalla oleva psykopuhe sekä pedagogisen puhetavan ja osaa-

misen puuttuminen sekä varhaiskasvatuksen toimimaton toimintakulttuuri, se että ny-

kyinen varhaiskasvatusjärjestelmä ei sovi kaikille, sekä kolmiportaisen tuen toteutumat-

tomuus ja diagnoosin suuri merkitys tuen saamisessa. Huomionarvoinen seikka on, et-

tä vaikka kasvattajat näkevätkin toisinaan autismikirjon häiriöön kuuluvat ominaispiir-

teet kasvattajaa ja kanssaihmisiä haastavina, kaikki muut mainitut tuen tarvetta tuotta-

vat tekijät ovat varhaiskasvatusjärjestelmään ja –ympäristöön liittyviä tekijöitä. Näyttää 

siis vahvasti siltä, että autismikirjon häiriö itsessään tuottaa vain osan tuen tarpeesta, 

kun taas ympäristö ja nykyinen varhaiskasvatusjärjestelmä tuottavat sitä vahvasti. 
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Myös Thomas (2013, s. 22–23, 26), Alijoki ja Pihlaja (2016, s. 263–264) sekä Frede-

rickson ja Cline (2009, s. 8) luvussa 2.4.3 painottavat ympäristön osuutta tuen tarpeen 

synnyssä, ja Frederickson ja Cline (2009, s. 8) erityisesti ympäristön ja yksilöllisten piir-

teiden vuorovaikutusta.  

 

Tämän perusteella voidaankin vetää johtopäätös, että varhaiskasvatusjärjestelmä ei 

ainakaan vielä tunnu tarpeeksi edistävän inkluusiota. Lisäksi johtopäätöksenä esitän, 

että sen sijaan, että kiinnitetään huomiota pelkästään lapsen haastaviin piirteisiin, täy-

tyisi jatkossa panostaa voimakkaasti koko varhaiskasvatusjärjestelmän muuttamiseen. 

Kun järjestelmää autetaan kehittymään, se pystyy paremmin kohtamaan erilaisten las-

ten yksilölliset tuen tarpeet sen sijaan että synnyttäisi niitä. Kasvatusjärjestelmän uu-

delleen rakentaminen onkin inkluusion ydin (Ainscow, 1995, s. 147; Frederickson & 

Cline, 2009, s. 71; Mittler, 2006, s. 10). Tämän tutkimuksen tulosten perusteella järjes-

telmän uudelleen rakentaminen tapahtuu kasvattajien inkluusiota ja erilaisuutta koske-

via asenteita muuttamalla, varhaiskasvatuksen resursseja lisäämällä ja lasten kanssa 

työskentelevien osaamista kartuttamalla. Keinoja ovat myös varhaiskasvatuksen toi-

mintakulttuurin muuttaminen ja varhaiskasvatuksen rakenteiden, kuten ryhmäkokoon, 

arjen toiminnan ja oppimisympäristöjen muokkaaminen kaikille sopiviksi ja yksilölliset 

tuen tarpeet huomioon ottaviksi. Tuen antamisen järjestelmään täytyy myös kiinnittää 

huomiota, jotta tuen tarpeeseen voidaan vastata varhaisemmassa vaiheessa kuin nyt. 

Olennaista on myös huomata, että vaikka on siirrytty segregaatiosta ja integraatiosta 

kohti inkluusiota, medikalisaatio ja siihen liittyvä diagnoosi- ja vammakeskeinen ajattelu 

tuntuu yhä olevan valloillaan. Tähän liittyen kasvattajien puheeseen on ujuttautunut 

psykologisoivia puhetapoja, joissa käytetään lääketieteen kieltä sen sijaan, että osat-

taisiin puhua pedagogiikan kielellä, saatikka toimia pedagogisesti (ks. myös Thomas, 

2013). Opettajankoulutusta ehdotetaan yhdeksi syyksi psykologisoivan puhetavan syn-

nyssä, joten olisi kiinnostavaa selvittää tuottaako opettajankoulutus todella tällaista pu-

he- ja ajattelutapaa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tiedostamalla psykologisoi-

va puhetapa ja purkamalla sitä voidaan myös osaltaan edistää inkluusiota. 

 

Lisähuomautuksena voidaan toisen tutkimuskysymyksen kohdalla sanoa, että aineiston 

perusteella inkluusion suhteen näytetään olevan kuitenkin pidemmällä varhaiskasva-

tuksessa kuin koulumaailmassa. Näin näyttää olevan erityisesti yhteisopettajuuden ja 

moniammatillisen yhteistyön tekemisen suhteen. Tällöin voidaan pohtia, että vaikka 

varhaiskasvatusjärjestelmä tuntuu tuottavan erityisen tuen tarvetta, voiko olla niin, että 

koulujärjestelmä tuottaa sitä mahdollisesti vielä enemmän. Luvussa 2.4.4 esittämieni 

tilastotietojen mukaan voidaan ainakin sanoa, että peruskoulussa annetun tehostetun 
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tuen määrä on aikavälillä 2011–2017 noussut jatkuvasti (Tilastokeskus 2018a). Samoin 

myös annetun erityisen tuen määrä on vuoden 2015 jälkeen lähtenyt uudelleen nou-

suun (Tilastokeskus 2018c). Esiopetuksessa taas erityistä tukea saaneiden lasten 

määrä on lähinnä laskenut ja viime vuosina pysynyt samana. Tehostettuakin tukea 

saaneiden lasten määrä on pysynyt melko samanlaisena, muutamana viime vuonna 

tosin kasvanut hieman. (taulukko 1; taulukko 2.) Näyttää siis siltä, että annetun tuen 

määrän kasvu on ollut suurempaa peruskoulun 1-9 luokilla. Erityisopetuksen strategi-

assa (Opetusministeriö, 2007, s. 43) kuitenkin todetaan, kuinka erityisopetukseen liitty-

vät tilastot kertovat lähinnä vain, kuinka paljon erityisopetusta tarjotaan, eivätkä sen si-

jaan tuen tarpeesta. Siten vaikka vaikuttaa siltä, että annetun tuen määrä näyttää esi-

opetuksessa pysyneen viime vuosina melko vakaana, ei voida tilastojen perusteella 

sanoa kuitenkaan tuen tarpeen määrästä mitään. Ainakin aineistossa haastateltavien 

mukaan erityisen ja tehostetun tuen tarpeet ovat kasvaneet, tai ainakin tunne niiden 

kasvusta. Jos näin on, miksi tukea ei ole annettu enempää? Onko mahdollista, että 

esimerkiksi aineistossani mainitut varhaiskasvatuksen riittämättömät resurssit tai arjen 

raskaus voisivat olla osasyynä asiaan, jolloin tavallisistakin lapsista tulee erityisempiä 

kuin todellisuudessa onkaan? Tämä jää muiden tutkijoiden selvitettäväksi. Olisi kiinnos-

tavaa tehdä myös vertailevaa tutkimusta esimerkiksi autismikirjolla olevien lasten in-

kluusion suhteen koulujärjestelmän ja varhaiskasvatuksen välillä ja tutkia, mitä yhtäläi-

syyksiä ja eroja näiden väliltä löytyy ja miksi.  

  

Loppuun voidaan todeta, kuinka tässä tutkimuksessa kasvattajat tuntuvat tiedostavan 

inkluusion ideaalin ajatuksen tasolla hyvin, mutta käytännössä varhaiskasvatusjärjes-

telmä tuottaa monella tavalla erityisen tuen tarvetta, eikä inkluusio toteudu vielä kaikilta 

osin halutulla tavalla. Tutkimustuloksia ei voida haastateltavien pienen määrän takia 

yleistää laajasti, mutta tutkimus voi lisätä ymmärrystä siitä, millaisia näkemyksiä kas-

vattajilla voi olla erityisyydestä sekä inkluusiosta ja sen toteutumisesta suomalaisessa 

varhaiskasvatusjärjestelmässä niin autismikirjolla olevien kuin muidenkin lasten kohdal-

la. Samalla voidaan lisätä ymmärrystä myös siitä, minkälaiset tekijät estävät inkluu-

siokehitystä, ja millä keinoin varhaiskasvatusjärjestelmämme voidaan rakentaa yhä in-

klusiivisemmaksi.   
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10 Liitteet 
 

Liite 1. Haastattelurunko 

 

Teema 1: Orientaatio ja erityislastentarhanopettaja. 

 

Alateemat: Taustaa opettajana, kokemuksia työskentelystä autismikirjolla olevien las-

ten kanssa, miltä työskentely tuntunut. 

 

-Kuinka kauan olet työskennellyt erityislastentarhanopettajana? 

 

-Kuinka paljon, ja millä tavoin olet työskennellyt autismikirjolla olevien lasten kanssa?  

 

-Miten olet kokenut autismikirjolla olevien lasten kanssa työskentelyn? 

 

Teema 2: Ryhmäytymisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet ja autismi voima-

varana. 

 

Alateemat: Miten autismin kirjo näyttäytyy opettajalle, haasteita, voimavaroja, vuorovai-

kutus, ryhmä, ystävyys. 

 

-Miten autismikirjo mielestäsi näkyy ryhmässä ja vuorovaikutuksessa? 

 

-Minkälaisia arjen haastavia tilanteita olet erityislastentarhanopettajana kohdannut au-

tismikirjolla olevien lasten ryhmäytymisen/ryhmässä toimimi-

sen/vertaissuhteiden/ystävyyssuhteiden rakentumisen suhteen? Anna esimerkkejä. 

 

-Koetko ja miten koet, että autismikirjon piirteet ovat näyttäytyneet toisaalta voimavara-

na ryhmäytymisen/ryhmässä toimimisen/vertaissuhteiden/ystävyyssuhteiden rakentu-

misen suhteen? Anna esimerkkejä tilanteista. Miten lapsen voimavarat on saatu esiin 

tai miten niitä on voitu hyödyntää? 

 

Teema 3: Toimivat ratkaisukeinot haasteisiin. 
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Alateemat: Keinot, ratkaisut, epäonnistumiset, yksilöllisyyden ja erityisyyden huomioi-

minen, lapset ratkaisijoina, resurssit, moniammatillinen yhteistyö, kasvatuskump-

panuus, integraatio. 

 

-Jos haasteita on ollut, mitkä toimintatavat/keinot ovat osoittautuneet toimiviksi näiden 

haasteiden ratkaisussa autistisilla lapsilla (Olettaen, että he tarvitsevat hieman erilaisia 

tukimuotoja kuin muut lapset), ja millaisia onnistumisen kokemuksia asiasta on? Vai 

ovatko haasteet jääneet ratkaisematta? Anna esimerkkejä tilanteista, joissa haasteet 

on käännetty voitoksi tai ratkaisua vaille jääneistä tilanteista. Mistä onnistumi-

set/epäonnistumiset ovat johtuneet? 

 

-Millä arjen keinoilla erityislastentarhanopettaja voi tukea autismikirjolla olevaa lasta ys-

tävyyssuhteiden ja positiivisten vertaissuhteiden rakentamisessa? Voidaanko kaikille 

lapsille soveltaa samoja keinoja vai täytyykö ottaa jotakin erityistä huomioon? 

 

-Miten lapset itse yrittävät ratkaista haastavia tilanteita esim. ryhmän ulkopuolelle jää-

mistä, leikistä ulossulkemista? 

 

-Minkälaiset mahdollisuudet mielestäsi erityislastentarhanopettajalla yleensä on tukea 

lapsiryhmän ryhmäytymistä ja positiivisia lasten sosiaalisia suhteita (olettaen, että ei 

ole aikaresurssin takia mahdollisuutta olla aina paikalla ryhmässä?). Koetko kasvatta-

jana, että sinulla on riittävästi aikaa ja resursseja autismikirjolla olevan lapsen tukemi-

seen niin sosiaalisesti kuin muutenkin? 

 

-Entä suhteessa muihin aikuisiin? Ketkä muut ovat tukenasi autismikirjolla olevan lap-

sen sosiaalisten taitojen harjoittamisessa? 

 

-Millä tavoin kasvatuskumppanuus, vanhempien tuki ja heiltä saatu tieto on vaikuttanut 

tai auttanut tilanteissa, joissa olet toiminut autismikirjolla olevien lasten kanssa, kun las-

ten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on ollut haasteita tai kun lapsen vahvuuksia on 

haluttu nostaa esiin? 

 

-Onko mielestäsi autismikirjolla olevan lapsen parempi olla tavallisessa suurryhmässä 

vai pienryhmässä?  

 

Teema 4: Kiusaaminen. 
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Alateemat: Autismikirjon lapset kiusaajina/kiusattuina, ratkaisukeinot, mielen teoria, 

kiusaamiskokemus. 

 

-Kiusaamista on varhaiskasvatuksessa tutkittu varsin vähän ja aktiivisemmin vasta vii-

me aikoina. Kuitenkin autistisilla lapsilla kiusaamiskokemukset ovat tutkimusten mu-

kaan yleisiä. Oletko kohdannut kiusaamiskokemuksia/käyttäytymistä autismikirjolla ole-

vien lasten kohdalla ja kuinka usein? Miten se on ilmennyt ja miten tilanteita on lähdetty 

ratkaisemaan? 

 

-Miten autistiset lapset ilmaisevat aikuiselle kiusaamiskokemuksia vai ilmaisevatko he 

(esim. puhumattomat lapset)? 

 

-Onko koetuissa kiusaamistilanteissa ollut mielestäsi kyse todellisesta kiusaamisesta 

vai väärinymmärryksistä, jotka johtuvat vaikeuksista lukea toisen elekieltä ja asettua 

toisen asemaan? 

 

-Miten autismikirjolla olevat lapset ymmärtävät kiusaamisen, miten he määrittelevät si-

tä? 

 

-Miten lapset reagoivat tullessaan kiusatuiksi ja yrittävät ratkaista ongelmaa? 

 

Teema 5: Diagnoosin merkitys ja muuttuva autismidiagnoosi. 

 

-Koetko jo varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa varhain annetut diagnoosit tarpeel-

lisiksi lapsen ja tuen antamisen kannalta, pitäisikö diagnoosit antaa jo aikaisempaa ai-

kaisemmin? 

 

-Millaisena koet muuttuneen/muuttuvan autismidiagnoosin mahdollisuuksille antaa tu-

kea lapselle? 

 

Teema 6: Muuta 

 

Haluatko sanoa tai lisätä vielä jotakin? Jäikö jotain tärkeää käsittelemättä? 

 

 

 
 


