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”Äiti älä lue niitä Wilma-viestejä kun sä vain hermostut niistä”. Etnografinen tapaustutki-

mus autistisen oppilaan koulunkäynnistä yleisopetuksen luokassa. Lapin yliopisto, kas-

vatustieteiden tiedekunta 2018, 83 sivua.  Liitteiden lukumäärä: 11 kappaletta. 

Tutkimukseni on kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Tutkimus on tapaustutkimus, 

jossa käsittelen autistisen oppilaan koulunkäyntiä ja kodin ja koulun yhteistyötä. Tutkin 

oppilaan osallisuutta yleisopetuksen luokassa ja haluan tuoda esille eri osapuolten eli 

autistisen oppilaan, opettajan, ohjaajan sekä perheen näkökulmat. Tutkimuskysymyk-

siäni ovat: Millaista on autistisen oppilaan koulunkäynti, mitä haasteita esiintyy? Kysyn 

myös, millaisista seikoista on hyötyä autistiselle oppilaalle? Tutkimusmenetelmäksi va-

litsin etnografian, sillä etnografina pääsin parhaiten sisälle koulun arkea tutkimaan.   

Tutkimuksen aineistonkeruun toteutin havainnoimalla, haastattelemalla ja valokuvaa-

malla eräässä koulussa ja sen ekaluokassa loka-, marras-, ja joulukuussa 2017. Tutki-

mushenkilöni, ekaluokkalainen Ville, oli saanut hiljattain autismi-diagnoosin ja tässä tut-

kimuksessa tarkastelen hänen koulunkäyntiään. Tutustuin myös Villeä koskeviin asiakir-

joihin. Mieleenpainuvinta tutkimusmatkallani oli, kun pääsin haastattelemaan Villen äitiä. 

Tunteenpurkauksilta ei vältytty.  

Tutkimuksen tuloksista nousi esille asettamieni tutkimusongelmien mukaisesti eri tee-

moja. Näitä olivat koulunkäynnin haasteet vuorovaikutuksessa, ymmärtämisen vaikeus, 

siirtymätilanteet sekä toimintaympäristön tekijät. Lisäksi ilmeni tyytymättömyyttä Villen 

äidin kokemana. Tuloksista ilmeni seikkoja, jotka hyödyttäisivät autistista oppilasta. Näitä 

olivat tarve struktuurien luomiseen, toiminnan ohjaus sekä ajan antaminen oppilaalle. 

Tutkimukseni lisäsi tietoa autistisen oppilaan ja perheen kokemista vaikeuksista tilan-

teessa, jossa oppilas on yleisopetuksen piirissä, vaikka voisi hyötyä pienryhmämuotoi-

sesta erityisopetuksesta.  

Avainsanat: Autismi, koulunkäynti, erityinen tuki, sosiaalinen vuorovaikutus, etnografi-

nen tapaustutkimus 
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1. JOHDANTO 

 

 

 

Haluni tehdä tutkimusta jostakin erityisestä –autismista, kumpuaa omista koke-

muksista erityisen lapsen äitinä. Rakkaalla esikoisellamme todettiin autismin kir-

joon lukeutuva Touretten syndrooma syksyllä 2014 pojan ollessa viisivuotias. 

Touretteen kuuluvat niin motoriset tic-oireet, kuten pään heittäminen, hartioiden 

nykiminen ja silmien räpyttäminen mutta myös äänelliset ticit, kuten tahattomat 

ääntelyt ja kiljahtelu (Leppämäki & Savikuja 2017, 33-34). Pojallamme on esiin-

tynyt kaikkia edellä mainittuja aaltoilevasti, välillä enemmän, välillä vähemmän. 

Jännityksen olemme havainneet lisäävän oireita. Äitinä siis tiedän, että ympäris-

tön olosuhteilla on suuri merkitys siihen, miten esimerkiksi autistinen lapsi selviy-

tyy arkipäivistään. Pojallani kuten useammalla muullakaan autismin kirjoon kuu-

luvalla lapsella, ongelmia ei ole esiintynyt oppimisessa taikka muilla kehityksen 

osa-alueilla. Taipumus syventyä ”omaan maailmaan” on kuitenkin ollut havaitta-

vissa jo varhain.  

Autismi kuuluu laaja-alaisiin kehityshäiriöihin, joihin sisältyy ryhmä häiriöitä, joille 

on ominaista laadulliset poikkeavuudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja yh-

teydenpitotavoissa sekä usein myös kaavamaiset, kapea-alaiset harrastukset ja 

toiminnot. Lapsuusiän autismille on ominaista ennen kolmen vuoden ikää alkanut 

poikkeava kehitys, johon liittyy usein myös muita ongelmia, kuten pelkoja, uni- ja 

syömishäiriöitä ja raivokohtauksia (Kangas 2008, s.1). Autismiin voi liittyä myös 

poikkeuksellisia taitoja eli savant –taitoja, kuten nopeaa päässälaskukykyä tai 

huomattavia musikaalisia kykyjä (Kieseppä 2016, 274). Rajaan tutkimukseni ul-

kopuolelle autismin lääketieteellisen määrittelyn ja hoidon, sekä savant –taitojen 

tarkemman tutkimuksen. 
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Autistisen lapsen sosiaalista vuorovaikutusta ovat aiemmin tutkineet muun mu-

assa Kangas, Määttä ja Uusiautti artikkelissa, joka käsitteli autistisen lapsen leik-

kiä (2012).  Lathe (2006) puolestaan on tarkastellut autismin, aivojen ja ympäris-

tön välistä yhteyttä. Itse keskityn tutkimaan autismiin liittyvää vuorovaikutuksen 

vaikeutta ja haasteita, toisen tunteiden ja mielen ymmärtämisen vaikeutta, sekä 

keinoja ja tukitoimia, joista autistinen oppilas voisi hyötyä yleisopetuksen luo-

kassa. Tutkin, millaista autistisen oppilaan koulunkäynti on, ja mitä haasteita 

esiintyy ja millaiset seikat hyödyttäisivät autistista oppilasta? 

Keskityn tässä tutkimuksessa hyvätasoiseen autismiin, jossa vaikeudet ilmene-

vät sosiaalisessa kanssakäymisessä, kommunikaatiossa muiden kanssa, toisen 

tunteiden ja mielen ymmärtämisen vaikeutena, sekä epätavallisina kiinnostuksen 

kohteina. Autistinen lapsi ei välttämättä pysty aloittamaan vuorovaikutustilannetta 

toisen lapsen kanssa, mutta vastaa kun häntä lähestytään. On kuitenkin muistet-

tava, ettei ole olemassa kahta samanlaista autistista lasta. Kaikilla heistä on kui-

tenkin vaikeuksia vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä joitakin tois-

tuvia käytösmalleja (Ozonoff 2008, 15-21). Autismi on 3–4 kertaa yleisempää po-

jilla kuin tytöillä (vrt. Terveyskirjasto 2016).  Liekö sattumaa, mutta kaikki autisti-

set lapset, joihin olen törmännyt, ovat olleet poikia. Koulunkäynninohjaajana työs-

kennellessäni havaitsin, että autismin kirjon oppilailla oli usein toisista omituiselle 

vaikuttava tapa lähestyä muita. Vuorovaikutus on tärkeä oppimisen perusta (Kan-

gas 2008, 19), ja uskon, että sosiaaliset suhteet heijastuvat kaikkeen olemi-

seemme. Myös välitunnit ovat tärkeä ja jokapäiväinen koulupäivän osa, jonka 

vuoksi ei ole yhdentekevää, viettääkö lapsi niitä yksin vai yhdessä muiden 

kanssa.  

Tutkimustyylinä etnografinen lähestymistapa tuntui luontevalta, sillä olen koulun-

käynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittanut ja 

siten päässyt jo aiemmin osaksi koulujen arkea ja elämysmaailmaa. Koulunkäyn-

nin ohjaajan silmin lähdin siten tutkimaan luokkaa niin, että osasin jo ennalta 

odottaa, että autistiseksi diagnosoitu oppilas erottuisi joukosta jotenkin. Yllätyin 

siitä, kuinka hankalalle tuntui toimia tutkijan roolissa, kun olen aiemmin tottunut 
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olemaan työyhteisön jäsen ja toiminut niin ohjaajana kuin opettajan sijaisena. Ai-

neistonkeruussa valitsin tietoisesti etäisen tutkijan roolin, jotta saisin ensimmäistä 

kertaa ottaa kunnolla etäisyyttä tutkittavaan ilmiöön ja havaita kenties asioita eri 

tavalla. 
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2. AUTISMI 

 
 

 

2.1 Autismin määrittely 

 

Autismi ei ole sairaus, mutta se rajoittaa toimintaasi. Toimintarajoitteesta tulee 

vamma, kun ympäristö on väärä (Autismi- ja aspergerliitto 2006, 9.) 

Katkelma ilmentää hyvin autismin kuvan: ympäristö herättää autismin esille, il-

man muita ei olisi autistista oiretta. Sana autismi tulee kreikankielisestä sanasta 

autos eli ”itse” ja tarkoittaa eristäytyneessä maailmassaan elävää henkilöä. Ny-

kyaikaisen autismi-käsitteen isänä pidetään Leo Kanneria, joka vuonna 1943 ku-

vasi 11 lasta, joille oli ominaista vaikeus luoda tunneyhteyttä toisiin ihmisiin (Linna 

2010, 289). Autismi-termillä on viitattu eristäytyvään käyttäytymismuotoon (Timo-

nen-, & Tuomisto 1998, 11). Nykyisin ollaan yhä enemmän sillä kannalla, että 

autistinen henkilö ei välttämättä eristäydy, vaan kyseessä on moniulotteinen syn-

drooma. Autismia ei pidetä enää psykoosina, vaan laaja-alaisena kehityshäiriönä 

(Ikonen & Suomi 1998, 61).  

Autismiin kuuluu, että lapsen sosiaalinen toimintakyky, kieli ja leikki ovat epäsuh-

teessa muuhun kehitykseen (Linna, 2010, 289). Autismikirjon häiriö (autism 

spectrum disorder, ASD) on uusimman psykiatrian tautiluokituksen (DSM-5) yh-

teisnimitys lapsuusiän autismille, laaja-alaiselle kehityshäiriölle ja Aspergerin oi-

reyhtymälle. Autismikirjossa tavallisia ovat jäykät, toistuvat rutiinit, samankaltai-

sina toistuvat liikemaneerit sekä fraasien käyttö puheessa. Tyypillisiä stereotyyp-

pisiä liikkeitä ovat käsien symmetrinen räpyttely ja heijaava liike. Tavallista on 

myös juuttuminen toimintaan tai ajatukseen, joka voi liittyä toiminnanohjauksen 

ongelmiin tai vaikeuteen sopeuttaa toimintaa muuttuvaan tilanteeseen (Leppä-

mäki & Savikuja 2017, 102-103).  
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Autismi on kehityksen häiriö, jonka vaikutukset näkyvät käyttäytymisessä. Usein 

puhutaan vetäytyvästä, eristäytyvästä, muutosta vastustavasta, epätasaisesti ke-

hittyvästä henkilöstä, jolla on ongelmia ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. 

Voidaan puhua autistisesta oireyhtymästä, jossa erotetaan oireita: 

1. Puuttuva tai poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus 

2. Puuttuva tai poikkeava kommunikaatio 

3. Rajoittunut, toistava tai stereotyyppinen toiminta ja  

4. poikkeava reaktio aistiärsykkeisiin (Backman 1998, 5).  

Keskityn tutkimuksessani kouluikäisen hyvätasoiseen autismiin, joka merkitsee, 

että lapsi sopii autismin määritelmiin, mutta hänellä on normaalit kognitiiviset ja 

oppimistaidot. Vaikeudet ilmenevät pääasiassa sosiaalisina ja kommunikaatio-

ongelmina, epätavallisina kiinnostuksen kohteina ja erilaisena käyttäytymisenä. 

Kouluikäisen lapsen vuorovaikutuksen poikkeavuus näkyy selvimmin toverisuh-

teissa (Backman 1998, 8). Autismin kirjo ja tarkkaavaisuuden ja ylivilkkauden häi-

riöt (ADHD, ADD), diagnosoidaan käyttäytymisen perusteella. Henkilön diag-

noosi voi muuttua iän ja kehityksen myötä (Kerola & Sipilä 2017, 14).  

Lapsella on usein lämpimät suhteet perheeseensä ja muihin ymmärtäviin aikui-

siin, mutta vaikeudet ilmenevät ikätovereiden kanssa. Myös hyvätasoiseen, ei 

vain vaikeaan autismiin, liittyy kommunikaatio-ongelmia. Kaikupuhe eli ekolalia 

on ominaista autistiselle lapselle. Kaikupuheella tarkoitetaan automaattista, tah-

dosta riippumatonta sanojen tai fraasien toistamista. Jotkut lapset muistavat mui-

den ihmisten puheita ja liittävät niitä sitten omaan puheeseensa (Ozonoff, Daw-

son & -McPartland 2008, 17-20).  

Hyvätasoiseen autismiin liittyy sanotun ymmärtäminen kirjaimellisesti. Tällöin esi-

merkiksi kysyttäessä puhelimessa: ”Onko äiti kotona?”, saattaa autistinen lapsi 

tokaista että ”kyllä!” ja sulkea puhelun. Autismiin liittyy usein tietty tapa puhua. 

Puheessa voi olla erilainen rytmi taikka sanoja saattaa tulvia suusta epätavallisen 

nopeasti (Ozonoff, Dawson & -McPartland 2008, 18-20). Vaikeutena on kyvyttö-

myys liittää informaation osasia omiin asiayhteyksiinsä ja muodostaa järjesty-

neitä kokonaisuuksia. Erityisesti tämä koskee mielen omia toimintoja, ajatuksia 
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ja tunteita. Siitä taas seuraa kielelliset, sosiaaliset ja emotionaaliset ongelmat, 

jotka vaikeuttavat vuorovaikutusta muiden kanssa (Kerola 1994, 26).  

Kyky ymmärtää toisen henkilön ajatuksia on havaittu olevan heikosti kehittynyt 

lähes kaikilla autistisiksi diagnosoiduilla henkilöillä. Erityisen hankalaa autistiselle 

henkilölle on ”lukea” toisia, joka edellyttää tietoa ja olettamuksia oman ja muiden 

ihmisten mielen toiminnasta. Papunetissä, Internetistä löytyvässä kommunikaa-

tion tukimateriaaleja sisältävässä palvelussa, autismiin liittyvää ajattelun pulmal-

lisuutta on lähestytty ymmärryksen erilaisuuden kautta. Kyse on siitä, oivaltaako 

autistinen henkilö, että muillakin ihmisillä on oma tietoisuus, omat ajatukset ja 

omat tunteet. Autistisiksi diagnosoiduilla ihmisillä saattaa olla vaikea ymmärtää, 

jos joku ei tiedä jotakin asiaa. Se, että autistiset ajattelevat eri tavoin kuin muut, 

johtaa helposti vaikeuksiin sosiaalisissa suhteissa ja vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa (Aro & Adenius-Jokivuori 2004, 255-257).  

Autismiin liittyy tarve tehdä asiat uudelleen samalla tavalla. Tavanomaista on 

myös syvällinen paneutuminen johonkin kiinnostuksen kohteeseen siten, että 

muut asiat jäävät taka-alalle. Hyvätasoisen eli lievemmän autismikirjon oireyhty-

män oireet saattavat lieventyä iän ja sosiaalisten taitojen karttuessa. Toisaalta 

sosiaalisen ja toiminnanohjauksen haasteet usein lisääntyvät iän myötä, joten oi-

reet voivat myös hankaloitua (Leppämäki & Savikuja 2017, 103-104).  

Autistinen käytös voi aiheuttaa hämmennystä. Tärkeintä olisi kuitenkin saada 

apua mahdollisimman varhain (Kujanpää & Norvapalo 1998, 30-31). Eräs tunne-

tuimpia autististen lasten opetuksen kehittäjiä maailmassa on norjalaissyntyinen 

O. Ivar Lovaas. Vuodesta 1962 hän on selvitellyt autismin olemusta. Hänen mu-

kaansa opetusohjelman toteuttamisen yhteydessä tärkeää on se, että opetus 

1. Tapahtuu niin pitkälle kuin mahdollista lapsen kotona ja koulussa (nor-

maali ympäristö) 

2. rakentuu eri osapuolten tiiviille yhteistyölle 

3. Toteutuu sitä antavien henkilöiden toimesta johdonmukaisesti 

4. Perustuu operantin oppimisen lainalaisuuksille  (Grundsten & Sipilä 1990, 

12). 
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Lovaasin käyttäytymisterapiaa voidaan käyttää varhaisen kuntoutuksen vai-

heessa. Opetus aloitetaan pienistä asioista ja lasta palkitaan onnistumisista. Lo-

vaasin ohjelma koostuu kuudesta eri askeleesta, joiden kautta lapselle opetetaan 

uusia taitoja. Opettaminen tapahtuu näyttämällä lapselle mallia (Kujanpää & Nor-

vapalo 1998, 34-36.) Tässä tutkimuksessa tutkin hyvätasoisen autistisen oppi-

laan selviytymistä koulupäivistä ja samalla olen kiinnostunut ymmärtämään opet-

tajan, kodin ja muiden oppilaiden vaikutusta oppilaan koulunkäynnissä.  

 

 

2.2 Keskeiset oireet 

 

Lapsuusiän autismille on ominaista ennen kolmen vuoden ikää ilmenevä poik-

keava tai häiriintynyt kehitys ja poikkeava toiminta. Autismiin liittyy usein myös 

muita ongelmia, kuten pelkoja, uni- ja syömishäiriöitä sekä raivokohtauksia (vrt.. 

Kangas, 2008). Autismikirjon häiriössä sosiaaliset tilanteet tuottavat usein han-

kaluuksia. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan kielellisiä ja ei-kielellisiä toimintoja. 

Kielellisiin kuuluvat itsensä ilmaisu kielen avulla, ei-kielellisiin kyky mennä mu-

kaan toimintaan. Hyvät sosiaaliset taidot edellyttävät kykyä ymmärtää ihmisiä ja 

soveltaa tietoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Ollakseen sosiaalisesti su-

juva, lapsen on kyettävä havainnoimaan toisten viestejä (Aro & Adenius-Jokivuori 

2004, 254). Havainnoissa ja niiden tulkitsemisessa on oltava nopea ja suuresta 

ärsykemäärästä kyettävä päättelemään mikä on olennaista ja mikä epäolen-

naista (Aro & Adenius-Jokivuori 2004, 256). Autistiselle lapselle tuottaa vaikeuk-

sia etenkin sosiaalisten tilanteiden ymmärtäminen, sillä autismi on sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ja kommunikaation häiriö (Kangas, 2008, 52). 

Nykyaikaisen autismikäsityksen perustan loi amerikkalainen psykiatri Leo Kan-

ner. Kanner esitti aluksi 10 kriteeriä autismin diagnosoimiseksi lapsilla. Näistä 

hän piti tärkeimpänä viittä seuraavaa: 1. Kyvyttömyys ottaa kontaktia muihin ih-
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misiin, 2. tarve säilyttää samankaltaisuus ympäristössä, 3. kiinnostuneisuus esi-

neisiin ja hyvä motorinen koordinaatio, 4. kielellisiä vaikeuksia, 5. hyvä älyllinen 

potentiaali (Timonen & Tuomisto 1998, 21).  

Sosiaalisia taitoja voidaan kehittää ja harjoitella. Usein ristiriidat johtuvat siitä, ettei ym-

märretä mitä toiset meille sanovat tai meiltä odottavat. Sosiaalisiin taitoihin kuuluvat esi-

merkiksi: oman vuoron odottaminen ja vuorottelu, taito kertoa omia mielipiteitä, kuunte-

lemisen ja havainnoinnin taidot, neuvottelutaidot, korjaavan ja myönteisen palautteen 

antaminen ja vastaanottaminen sekä taito osoittaa empatiaa (UKK-instituutti, 2018).   

Palautteen antamisella on tärkeä merkitys erityislasten, kuten autististen kanssa 

työskenneltäessä. Palautteen olisi hyvä olla johdonmukaista, säännöllistä, sel-

keää ja välitöntä. Keskeinen palautteen antamisen tehokkuuteen vaikuttava tekijä 

on myös voimakkuus, jolloin pienestä ponnistelusta seuraa pieni palkkio ja suurta 

ponnistelua vastaa suurempi palkkio (Aro & Närhi 2003, 47-48).  

Autismiin liittyy toiminnan ohjaamisen vaikeus ja aloitettuun tai totuttuun toimin-

tamalliin juuttuminen. Autistisille henkilöille muodostuu usein kaavamaisia käyt-

täytymisen tapoja, stereotypioita. Toimintojen ohjaamiseen ja uuden oppimiseen 

tarvitaan struktuureja, joiden avulla oppia irti haitallisista, uutta oppimista estä-

vistä stereotypioista. Autismi ilmenee käyttäytymisen outoina piirteinä, jotka vai-

keuttavat koko perheen elämää. Monet autistiset henkilöt vastustavat kaikkea 

uutta. Yhteistyön autistisen lapsen parhaaksi tulisi alkaa diagnosoinnista ja kun-

toutussuunnitelmasta, joka jatkuisi säännöllisenä (Kerola 2001, 45). 

Visuaalinen kanava viestinnän apuna on monelle autistiselle sopivampi kuin au-

ditiivinen, sillä visuaaliseen voi pysähtyä ja ikään kuin hitaasti muistellen saada 

tarkkaavaisuuden havahtumaan ja viestin oikeaan asiayhteyteen. Esineitä, kuvia 

ja videoita kannattaa hyödyntää autistisen lapsen kuntouttamisessa ja tukitoi-

mena (Kerola, 1994, 28). Esimerkiksi siirtymätilanteet voivat olla autistiselle op-

pilaalle hankalia ja tässä voisi hyödyntää kuvakortteja siirtymästä toiseen siirty-

misen apuna. 

Autistiselle henkilölle yleistäminen voi tuottaa vaikeuksia. Heidän on siis vaikea 

siirtää oppimaansa tilanteesta toiseen. Tällöin kun on opittu tekemään jokin asia 
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oikein kotona, se ei välttämättä onnistukaan eri ympäristössä, kuten koululuo-

kassa. Myös kokonaisuuksien ymmärtäminen eli sentraalisen koherenssin puute 

ilmenee usein autistisessa oireyhtymässä Tämä saattaa näkyä tuntityöskente-

lyssä liiallisena juuttumisena yksityiskohtiin. Autistiselle henkilölle tuottaa vai-

keuksia ymmärtää toisten tunteita ja ajatuksia. Tähän liittyy sanotun ymmärtämi-

nen kirjaimellisesti (Autismi- ja Aspergerliitto ry, 2006, 40-44). 
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3. KOULU KASVUYMPÄRISTÖNÄ 

 

 

 

3.1 Oppimisen tukemisen lähtökohdat 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan jokaisen lapsen oikeutta op-

pia omista lähtökohdista riippumatta, jolloin jokainen oppilas on ainutlaatuinen. 

Jokaisella on myös oikeus saada kannustusta, yksilöllistä tukea ja kokemus siitä, 

että häntä arvostetaan kouluyhteisössä. Lapselle annetaan myös kokemus osal-

lisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa 

(OPS 2014, 16).  

Inkluusion periaate löytyy perusopetuksen opetussuunnitelmasta (OPS 2014). In-

kluusion käsite on tullut erityisopetukseen Salamancan julistuksessa (1994), joka 

on kansainvälinen erityisopetusta koskeva tavoiteohjelma. Siinä keskeisenä näh-

tiin jokaisen lapsen oikeus tulla hyväksytyksi rajoitteineen tai tarvitsemastaan eri-

tyisopetuksesta huolimatta tavallisessa koulussa. (UNESCO 1994.)  Käsitteet eri-

tyisopetus, erityispedagogiikka ja erityiskasvatus tuovat mieleen jollakin tavoin 

erilaisen kasvattamisen ja opettamisen (Moberg 1982, 16).  Inkluusion yleisiä pe-

riaatteita ovat kaikkien lasten mahdollisuus päästä opiskelemaan lähikouluun, 

osallistuminen, syrjäyttävien ja eristävien käytänteiden poistaminen tuen järjes-

täminen lähikoulussa, koulun aikuisten ja oppilaiden yhteistoiminnallisuus, sekä 

oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen (vrt. OPS 2014).  

 

Integraatio sisältää oletuksen, että joku joka on ulkopuolella, täytyy ottaa uudel-

leen mukaan. Inkluusio taas tarkoittaa sitä, että alusta asti ollaan kaikille yhtei-

sessä yhteisössä, esimerkiksi koulussa, jossa kaikkien jäsenten tarpeet otetaan 

huomioon toimintojen ja ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa (Ikonen, 

2009, 12). Oppimisen ja koulunkäynnin tuki käsittää jokaiselle oppilaalle kuulu-

van, yleisen tuen sekä tehostetun ja erityisen tuen. Tehostettu tuki tarkoittaa 
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yleisten tukitoimien tehostamista määrällisesti ja laadullisesti. Oppilas kuuluu te-

hostetun tuen piiriin ennen kuin harkitaan erityisen tuen päätöksen tekemistä 

(Ikonen 2009, 24-25).  

 

Oppiminen on kokemukseen tai ajatteluun perustuvaa käyttäytymisen muutosta. 

Ihmisen kehitys perustuu oppimiseen ja sitä tapahtuu koko ajan (Kerola & Sipilä 

2017, 16). Oppimista on olemassa monenlaista. Opimme kävelemään, puhu-

maan, ajamaan polkupyörää ja ratkaisemaan ongelmia. Yhteistä oppimisen muo-

doille on, että ne auttavat meitä ratkaisemaan elämässä esiin tulevia haasteita 

(Ikonen, 2009, 12). Oppiminen on siten tietojen, taitojen tai tapojen omaksumista. 

Tutkimuksessani en keskity pohtimaan oppimista prosessina, vaan tarkastelen 

autistisen oppilaan koulunkäyntiä haasteiden näkökulmasta. Olen kiinnostunut 

tietämään, mitä välitunneilla tapahtuu, miten sääntöjä ja ohjeita noudatetaan ja 

millaiset seikat autismissa aiheuttavat vaikeuksia.  

Oppiminen perustuu haluun oppia, ja siksi motivaatiolla on tärkeä merkitys oppi-

misessa. Koulu ja koti voivat luoda ympäristön, jossa lapsi saa tuntea olevansa 

kyvykäs ja pätevä, jossa hänen itsenäisyyttään tuetaan ja jossa hän tuntee kuu-

luvansa yhteisöön, jossa hänen asiansa ovat tärkeitä (Aro & Närhi 2003, 26). 

Tutkin haasteita, joita autismista seuraa koulunkäynnille. Olen kiinnostunut tietä-

mään, millaisia haasteita autistinen oppilas kohtaa oppitunneilla, välitunnilla ja 

siirtymätilanteissa. Tutkin myös yleisesti koulunkäynnin sujuvuutta ja siihen vai-

kuttavia tekijöitä.  Haluan kuulla opettajan, koulunkäynnin ohjaajan ja Villen äidin 

sekä Villen kertomana, millaista on autistisen oppilaan koulunkäynti.  Vastaukset 

eivät välttämättä tule suoraan, vaan joudun tulkitsemaan niitä merkitysten poh-

jalta.  

Oppimissuunnitelma tarkoittaa suunnitelmaa siitä, miten tuki toteutetaan opetus-

suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Mikäli oppilas ei hyödy riittävästi kai-

kille yhteisestä opetuksesta ja yleisestä tuesta, vaan tarvitsee useaa tuen muotoa 

tai pitkäaikaista tukea oppimisessaan, arvioidaan opettajan tekemien havaintojen 

pohjalta tehostettu tuki (pedagoginen arviointi) (Huhtanen, 2011, 123). On huo-

mattava, että tässä korostuu myös opettajan vastuu sen huolehtimisesta, että li-

sätukea tarvitseva oppilas saa apua ongelmiin. 
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Oppilashuoltoon sisältyvät määräykset lapsen hyvän oppimisen perusedellytyk-

sistä sekä hyvästä psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huo-

lehtiminen ja yläpitäminen, sekä niiden edellytyksiä edistävä toiminta. Oppilas-

huolto jatkuu halki koulutien ja se alkaa jo ensimmäisellä luokalla. Tarkoituksena 

on ohjata oppilasta kehittämään opiskelutaitojaan. Oppilashuolto on sekä yhtei-

söllistä että yksilöllistä tukea. Sillä tarkoitetaan sekä ryhmämuotoista että henki-

lökohtaista ohjausta, jonka tavoitteena on oppilaan tasapainoinen kasvu ja kehi-

tys (Ikonen & Virtanen 2007, 121-123).  

 

 

3.2 Autistinen oppilas yleisopetuksen luokassa 

 

Lapsen oikeus osallisuuteen on turvattu laissa. Osallisuus merkitsee, että lapsi 

voi ikätasonsa mukaan olla määrittämässä, toteuttamassa ja arvioimassa oppi-

mistaan koskevia asioita kouluyhteisössä. Osallistumisen kautta opitaan elä-

mään muiden kanssa, mikä on kehityksen perusedellytys. Hyvä opetus ja onnis-

tunut oppiminen edellyttävät hyvää vuorovaikutusta (Kontu & Pirttimaa 2011, 

109-110).  

Tutkimukseni selvittää autistisen oppilaan kohtaamia haasteita ”tavallisessa” 

koululuokassa.  Perusopetuslain mukaan oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai 

sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa. 

Osa-aikainen erityisopetus on koulujärjestelmässä täydentämässä ja tukemassa 

yleisopetuksessa olevia tukea tarvitsevia. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan 

oppilaan oppituntien aikana yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena yleis-

opetuksen ryhmässä (Huhtanen 2011, 122).  

Opettajan persoonallisuudella on merkitystä etenkin, kun luokassa on erityisop-

pilas. Vaikka opettaja olisi kuinka hyvä oppiaineensa asiantuntija, tärkeintä on 

kuitenkin se, miten hän kohtelee oppilaitaan. Aito, empaattinen kasvattaja kehit-

tää oppilaan myönteistä minäkuvaa ja hyvää itsetuntoa, jolla voi olla kauaskan-
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toiset vaikutukset (Uusikylä & Atjonen 2005, 109). Mikäli opettajalla ei ole aiem-

paa kokemusta tai tietoa autismista, lapsen käyttäytymistä voi olla hankala ym-

märtää. Opettaja voi olla myös epävarma siitä, miten eri tilanteissa tulisi toimia. 

Opettajan ammatissa korostuvat vuorovaikutus ja tiimityö sekä eettiset arvot. Opettaja 

työskentelee jatkuvassa muutoksen tilassa, sillä käsitykset oppimisesta ja yhteiskunta 

muuttuvat jatkuvasti (Kontu & Pirttimaa 2011, 109).  

Jokaisella koululla ja sen opettajalla on omat tavat toimia. Koulukulttuurilla tarkoi-

tetaan koulun jakamia yhteisiä arvoja, uskomuksia, käsityksiä, myyttejä, tarinoita, 

odotuksia ja normeja. Ne säätelevät ja ohjaavat usein tiedostamatta koulun tai 

luokan toimintaa (Kohonen & Leppilampi 1994, 61). Koulun henkilökunnan lisäksi 

koulumaailmaan on yhteydessä muita toimijoita, joilla on omat roolit, velvollisuu-

det ja odotukset oppilaiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

(Poutala 2010, 55). Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeä periaate, kun kyse 

on oppilaan koulunkäynnistä ja hyvinvoinnista. Vaikka kodilla on ensisijainen kas-

vatusvastuu, myös opettajat ja koulun muu henkilökunta, kuten ohjaajat, joutuvat 

työssään huolehtimaan oppilaan hyvinvoinnin edistämisestä ja kantamaan vas-

tuuta oppilaan koulunkäynnistä (Poutala 2010, 55-56).  

Osa erityistä tukea tarvitsevista saa kaiken tuen yleisopetuksen puolella. Heidän 

kohdallaan on nähtävillä pyrkimys inkluusioon. Ajatus inkluusiosta on ideologinen 

ja perustuu ihmisten väliseen tasa-arvoon. Inkluusiossa oppilas aloittaa lähikou-

lussa ja saa siellä tarvitsemansa tuen, jolloin kaikki tuki tuodaan oppilaalle luok-

kaan. Voidaan erottaa kova ja pehmeä inkluusio. Ensimmäinen tarkoittaa, että 

kaikkiin oppilaan tarpeisiin on kyettävä vastaamaan yleisopetuksen puolella. Jäl-

kimmäinen merkitsee, että tukea on monin keinoin tarjolla yleisopetuksessa, 

mutta hyväksytään se, että jossain tilanteissa tukea tarvitaan myös muualla (Ta-

kala, 2011, 16-17).  

 

 

3.3. Yhteistyö autistisen oppilaan tukemisessa 
 
Tarkastelen seuraavaksi yhteistyötä tilanteessa, jossa luokassa on autistinen op-

pilas. En tutki moniammatillisen yhteistyön ilmiötä laajemmin, vaan rajaan aiheen 
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koskemaan niitä toimijoita, joilla on merkitystä tässä tutkimuksessa. Yhteistyö on 

tärkeää. Kuitenkaan kaikki opettajat eivät halua vanhempia tiiviiseen yhteistyö-

hön esimerkiksi opetuksen suunnitteluun tai luokkatyöskentelyyn (Siniharju 2003, 

9). Kuitenkin erityisoppilaan tapauksessa yhteistyöllä on vieläkin tärkeämpää, 

sillä autismikirjon oireyhtymät ovat vaikeita perheiden sopeutumisen kannalta 

(Ozonoff, Dawson & -McPartland 2008, 142).  

Luokanopettajan näkökulmasta yhteistyön keskeisiä henkilöitä ovat lapsi itse, 

lapsen vanhemmat ja koulun henkilökunta, kuten koulunkäynninohjaaja sekä eri-

tyisopettaja. Usein yhteistyötä tehdään myös koulukuraattorin, psykologin, ter-

veydenhoitajan ja lääkärin kanssa. Usein käydään lisäksi tutkimuksissa tai tera-

piassa koulun ulkopuolella (Aro & Närhi 2003, 74). Tutkimuksessani Ville oli ta-

vannut ammattihenkilöitä jo ennen koulun aloitusta. 

Palveluohjaus merkitsee kumppanuutta. Siinä asiakas, tässä tapauksessa Ville 

ja hänen perheensä saa oman yhdyshenkilön, palveluohjaajan, joka on joku so-

siaali-, terveys- tai vammaispalveluiden työntekijä. Palveluohjaajan tehtävänä on 

auttaa etsimään ratkaisuja kuntoutukseen ja tuen järjestämiseen. Palveluohjaaja 

on tärkeä etenkin elämän siirtymävaiheessa, kuten koulunaloituksessa. Oman 

yhdyshenkilön merkitys on suuri, sillä hän tuntee asiakkaan (Seppälä 2007, 226-

227).  

On tärkeää, että opettaja saa tukea luodessaan puitteita autististen lapsen ope-

tukselle. Autistisen lapsen tulo koululuokkaan edellyttää valmennusta kaikille 

niille, jotka työskentelevät oppilaan kanssa. Oppimateriaalin tulisi olla selkeää ja 

konkreettista, sekä yksilölliset oppimisedellytykset huomioivia (Ikonen, 1990, 15-

17).  

Yhteistyöhön kuuluu myös oppilashuolto, jonka toteuttaminen edellyttää yhteis-

työtä opettajien, huoltajien ja oppilaiden sekä eri asiantuntijoiden kesken. Oppi-

lashuoltotoiminnan perustana on luottamuksellisuus, lapsen ja heidän huolta-

jiensa kunnioittaminen, sekä eri osapuolien tiedonsaantia ja salassapitoa koske-

vat säännökset (Ikonen & Virtanen 2007, 123).  
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4.TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

 

4.1. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimukseni käsittelee autistisen oppilaan kouluarkea. Tutkimuksellani haluan 

selvittää, millaisia haasteita autistisen oppilaan koulunkäyntiin liittyy ja millaisena 

koulunkäynti näyttäytyy tutkijan silmin. Rajasin tutkimukseni koskemaan ainoas-

taan yhtä oppilasta, jonka asioihin perehdyin syvällisesti ja eri osapuolia havain-

noimalla ja haastattelemalla. Osapuolilla tarkoitan Villeä, Villen äitiä, opettajaa, 

ohjaajaa sekä luokkatovereita. Koin, että menemällä sisälle kouluun ja luokkaan, 

pääsin erittäin lähelle tutkimaan erityisoppilaan koulunkäyntiä. Halusin erityisesti 

saada Villen ja hänen äidin äänen kuuluville tutkimuksessani. 

Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

1. Millaista on autistisen oppilaan koulunkäynti? 

2. Millaisia haasteita esiintyy? 

3. Millaiset seikat toimivat hyvin autistisen lapsen koulunkäynnissä? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin autis-

tisen oppilaan koulunkäynti poikkeaa tavallisen oppilaan koulunkäynnistä. Toisen 

tutkimuskysymyksen avulla haluan tuoda esille ne haasteet, joita autismi asettaa 

koulunkäynnille yleisopetuksen luokassa, kun oppilas on yleisopetuksen luo-

kassa kokoaikaisesti. Kolmannella tutkimuskysymyksellä pyrin löytämään ne kei-

not, jotka auttaisivat autistisen lapsen koulunkäyntiä eli tukikeinot. Tutkimuskysy-

mysten avulla pyrin myös selvittämään, mikä olisi se ratkaisu, joka auttaisi eri 

osapuolia luomaan yhteisymmärrystä.  
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4.2 Tutkimuksen metodologia 

 

Tutkimukseni on etnografinen tapaustutkimus, jossa tutkin yhden autistisen oppi-

laan koulunkäyntiä oppilaan, kodin, opettajan ja ohjaajan kokemana. Laadullisen 

tutkimuksen yleisiin aineistonkeruumenetelmiin kuuluvat havainnointi, haastat-

telu sekä erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & Sarajärvi 2004, 73). 

Tutkimuksessani käytin kaikkia edellä mainittuja tiedonkeruumenetelmiä.  

Etnografiaa on määritelty monin tavoin. Sanalla etnografia saatetaan viitata esi-

merkiksi tutkijan käyttämään menetelmien kirjoon – ainakin mikäli tutkimukseen 

sisältyy läsnäoloa tutkimuksen kohteena olevassa yhteisössä. Etnografiaa voi-

daan luonnehtia myös tiheäksi kuvaukseksi kansasta, kulttuurista tai yhteisöstä 

(Lappalainen 2007, 9). Yhdyn Hakalan ja Hynnisen näkemykseen siitä, että et-

nografia haastaa käsityksen täydellisen yhteisymmärryksen mahdollisuudesta, 

siellä jossain piilevän totuuden löytämisestä. Etnografisen kentän moniäänisyys, 

sekamelska ja kohtaamisten sattumanvaraisuus saa tutkijan havaitsemaan ai-

noan oikean tarinan kertomisen mahdottomuuden (Hakala & Hynninen 2007, 

211).  

Etnografiselle tutkimukselle on tyypillistä aineistojen monipuolisuus. Tutkimus-

prosessin aikana kirjoitetaan kenttämuistiinpanoja ja haastatteluaineistoa, kirjoi-

tetaan kenttäpäiväkirjaa ja kerätään dokumentteja (Mietola 2007, 51). Tutkimuk-

sessani käytin kaikkia edellä mainittuja, myös valokuvamateriaalia koulun tilan-

teista ja materiaaleista. ”Kenttä”, jossa etnografina liikuin ja havainnoin, on moni-

ulotteinen. Siihen kuului paitsi sosiaalista toimintaa, myös konkreettista ympäris-

töä – ihmisiä, monimediaisuutta, erilaisia raportoinnin tapoja (Kankkunen 2007, 

179). 

Etnografinen tutkimusote on katsottu perustelluksi etenkin, kun on haluttu saada 

mahdollisimman laaja ja monipuolinen kuva tutkimuskohteesta. Lähdin kentälle 

koulunkäynnin ohjaajan kokemuksillani, jolloin koulumaailma oli minulle entuu-

destaan tuttu. Tutkijan onkin tunnettava ainakin jollain tavoin kohdettaan, jotta 
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hän tietäisi mitä tiettyjen ihmisryhmien elämän, kulttuurin ja maailmanhahmotta-

misen tapojen kirjosta pitäisi tutkia (Rastas 2017, 64). Haastattelut ovat keskei-

sessä asemassa etnografin työkaluina. Etnografialle on tyypillistä yhdistellä 

haastattelujen pohjalta tulevaa tietoa kenttähavaintojen, kuvien ja dokumenttien 

antamaan tietoon (Rastas 2010, 67). Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty paitsi 

haastattelumateriaalia, myös tutkijan omia havaintoja, sekä ulkopuolisen laatimia 

asiakirjoja Villen diagnoosiin ja toimenpiteisiin liittyen.  

Tutkimuksessani käytetään sekä teemahaastattelua että syvähaastattelua. Tee-

mahaastattelu etenee tiettyjen valmiiksi valittujen aihepiirien ja niihin liittyvien ky-

symysten mukana. Teemahaastattelussa pyritään löytämään tutkimuksen kan-

nalta olennaisia vastauksia tutkimustehtävän mukaisesti. Syvähaastattelussa 

käytetään avoimia kysymyksiä, jolloin korostuu ilmiön perusteellinen avaaminen 

(Tuomi & Sarajärvi 2004, 77-78). Äidin kanssa käymäni puhelinkeskustelu il-

mensi syvähaastattelua, sillä puhuimme yhdestä ilmiöstä, jota pyrin avaamaan 

mahdollisimman tarkasti. Toisaalta puhelu ei ollut suunniteltu, vaan lähti äidin 

aloitteesta. Tältä osin syvällinen keskustelumme sai etnografisen luonteen, kun 

se tuli osaksi luonnollista kanssakäymistä tutkimassani ympäristössä. 

Tutkimusmenetelmäkirjallisuudesta löytyy erilaisia havainnointitapoja. Tutkimuk-

sessani olen käyttänyt kohdistettua, tarkkailevaa ja hetkittäin myös osallistuvaa 

havainnointia. Kohdistetulla havainnoinnilla tarkoitetaan, että havainnoija osallis-

tuu tutkimuskohteen arkeen, mutta havainnointia tehdään vain rajattuihin kohtei-

siin. Tutkimuksessani näitä kohteita ovat muun muassa siirtymätilanteet, välitun-

tikäyttäytyminen ja luokkatyöskentely. Tarkkaileva havainnointi merkitsee, että 

tutkija ei osallistu tutkimuskohteensa toimintaan, vaan asettuu tutkimuskohtee-

seen nähden ulkopuolisen asemaan. Osallistuvassa havainnoinnissa on kyse ti-

lanteesta, jossa tutkija osallistuu tutkimuskohteen toimintaan tutkimuskohteen 

ehdoilla tietyn ajanjakson. (Vilkka 2007, 42-44.)  
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4.3 Aineistonkeruuprosessi 

 

Tutkimuksen aineistona ovat havaintopäiväkirja, haastattelut sekä valokuvama-

teriaalia, jotka on kerätty havainnoimalla erään koulun 1.luokkaa loka-, marras-, 

joulukuussa 2017 yhteensä 15 päivää eli noin 50 tuntia. Tutkimukseeni osallistui-

vat luokanopettaja, koulunkäynnin ohjaaja, Villen äiti sekä Ville. Lisäksi havain-

noin Villen luokkatovereita. Sain tutkimusluvan koulun rehtorilta (liite1) ja tämän 

jälkeen laadin luokan kaikkien oppilaiden koteihin kirjallisen suostumuspyynnön, 

jossa pyysin lupaa tehdä tutkimusta autismiin/erityislapsiin liittyen ja suostumusta 

osallistua tutkimukseen (liite4). Lapsilta tiedusteltiin osallistumisesta erikseen, 

ikätasolleen ymmärrettävällä tavalla tehdyllä lomakkeella (liite6). Hankin lisäksi 

tutkimusluvan opettajalta (liite2), koulunkäynnin ohjaajalta (liite3), oppilaiden van-

hemmilta (liite4), sekä Villen äidiltä (liite5 ja liite7).  

Havainnointiaineiston lisäksi aineistona on Villen äidin, opettajan, koulunkäynnin 

ohjaajan sekä luokkatovereiden haastattelut. Myös Villeä itseään haastattelin tut-

kimukseen ja hän antoi tähän suostumuksen. Ainoastaan koulunkäynnin ohjaa-

jan haastattelu oli lopulta kirjallinen kysely, muita olen päässyt haastattelemaan 

myös kasvotusten. Aineistoon kuuluu lisäksi Villen äidiltä tullut puhelu, jonka hän 

soitti minulle ennen haastattelua ja tapaamista. Hän kertoi jo tuolloin avoimesti 

tilanteesta. Haastattelut ja äidin puhelun olen kirjannut muistiin haastattelun ku-

luessa. En äänittänyt haastatteluja, koska koin, että oppilaat, opettaja ja Villen äiti 

olivat tottuneet minuun ja muistiinpanovälineisiin. En siten halunnut tuoda ääni-

tyslaitetta luontevaan keskusteluumme.  

Sain kahta oppilasta lukuun ottamatta kaikkien muiden oppilaiden kotoa kirjalli-

sen suostumuksen siihen, että saan käyttää valokuvamateriaalia pro gradu -tut-

kielmassani, kuitenkin niin, ettei kuvista ole mahdollista tunnistaa ketään yksit-

täistä oppilasta taikka koulua. Sain myös Villen äidiltä luvan tutustua kaikkiin kou-

lulla oleviin Villeä koskeviin asiakirjoihin, joten käytän myös niistä poimittua tietoa 

tutkimuksessani.  
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Tutkimukseni lähti liikkeelle siitä, että minulla oli koululle ja luokkaan saapuessani 

kannettava tietokoneeni, kynä ja luonnoslehtiö. Asettauduin istumaan paikkaan, 

jossa olisin mahdollisimman huomaamaton osa luokkaa, mutta toisaalta pai-

kassa, josta minut kuitenkin huomattaisiin ja oppilaat saisivat tulla halutessaan 

luokseni. Opettaja esitteli minut luokalle käyttäen minusta opettaja -nimitystä. 

Tämä sopi minulle hyvin, sillä koin, että tällöin oppilaat eivät mieltäisi läsnäoloani 

omituiseksi (tutkija -nimitys saattaisi tuntua tämän ikäisistä vieraalta).  

Aineistonkeruuprosessini ei edennyt nopeasti. Ensimmäiseksi pyysin opettajaa 

lähestymään Villen perhettä Wilma-viestin avulla, jotta saisin tietooni, suostuuko 

Villen äiti osallistumaan tutkimukseeni. Ajattelin yhdessä opettajan kanssa, että 

ensin on hyvä kysyä asiaa vapaamuotoisesti Wilma-viestillä, jolloin äiti saisi pa-

remmin miettimisaikaa. Olin jo saanut suostumuksen luokanopettajalta ja rehto-

rilta tutkimukseen osallistumisesta, mutta tärkeimmät, suostumukset asianosai-

silta eli Villen äidiltä ja Villeltä vielä uupuivat. Opettaja laati Wilma-viestin, jossa 

kysyi suostumusta tutkimukseen osallistumisesta. Äiti vastasi opettajalle myön-

teisesti. 

Tämän jälkeen laadin tutkimuslupalomakkeet (liitteet 4, 5 ja 6). Villen kotiin laa-

dittu tutkimuslupa poikkesi muihin koteihin annetusta vastaavasta siltä osin, että 

se sisälsi pyynnön haastatella erikseen Villeä ja äitiä: ”Kerään tutkimusaineistoni 

haastattelemalla ja havainnoimalla lastanne ja muita oppilaita koulupäivän ai-

kana. Haastattelen myös Teitä ja lapsenne opettajia”. Tutkimuksen edetessä laa-

din lisäksi äidille erillisen suostumusluvan, jossa pyysin lupaa tutustua kaikkiin 

koululla oleviin Villeä koskeviin asiakirjoihin, sillä huomasin niihin perehtymisen 

olevan keskeinen osa tutkimusta. Tutkimusluvat laadin yhdessä luokanopettajan 

kanssa huolehtien siitä, että ne olivat asianmukaisesti laaditut ja lukijoiden eli 

vanhempien ja oppilaiden ymmärrettävissä. En kuitenkaan voinut antaa tutkimus-

lupaa muiden oppilaiden kotiin ennen kuin olisin saanut luvan Villen kotoa. 

Neljäntenä aineistonkeruupäivänä Villen äiti yllättäen soitti minulle. Hän kertoi, 

että tutkimuslupapaperissa ollut autismi-diagnoosi epäilytti, sillä Villelle autis-

mista käsitteenä ei oltu puhuttu.  Äiti kertoi, ettei tämän seikan vuoksi ollut ensin 

laittanut lupalappua vielä Villen mukana kouluun, vaikka olikin vastannut Wilma-
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viestiin myöntävästi. Keskusteltuaan kanssani, hän kuitenkin lupasi osallistua tut-

kimukseen. Selitin äidille, mistä tutkimuksessa oli kyse ja kerroin myös, että toi-

voin tutkimuksen hyödyttävän Villeä ja perhettä tulevaisuudessa.  

Saatuani tutkimusluvat kaikilta perheiltä, oppilailta sekä koulunkäynninohjaajalta 

ja Villen kotoa, koin että varsinainen tutkijan matkani luokassa saattoi alkaa. 

Opettaja kertoi minulle tämän jälkeen tietoja Villestä ja kuulin, että Villen perhee-

seen kuuluu äiti, isäpuoli, velipuoli sekä Ville. Havaintopäiväkirjaani kirjoitin päi-

vittäin havaitsemiani Villen käyttäytymistä, sosiaalisia tilanteita ja esiin tulleita 

haasteita koskevaa tietoa.  

 

 

Haastattelut 

 

Haastattelun etuna on, että haastateltavat harvoin kieltäytyvät haastattelusta, jos 

asiasta on ennalta sovittu. On myös hyvä, että haastatteluun voidaan valita juuri 

ne henkilöt, joilla arvellaan olevan tutkimuksen kannalta olennaisin tieto (Tuomi 

& Sarajärvi 2004, 76). Tutkimukseeni valitsin haastateltaviksi opettajan, ohjaajan, 

Villen äidin sekä Villen. Kerron seuraavaksi tarkemmin haastatteluista.  

Tutkimushaastattelu rakentuu olennaisesti kysymysten ja vastausten varaan. 

Haastattelusekvenssin prototyyppi on kolmiosainen: haastattelija esittää kysy-

myksen, haastateltava vastaa ja haastattelija kuittaa vastauksen (Tiittula & Ruu-

suvuori 2009, 27).  Toteutin kaikki haastattelut edellä mainitulla menetelmällä ja 

samassa koulurakennuksessa. Villen haastattelua lukuun ottamatta haastattelin 

koulun ruokalassa. Koin, että ruokala oli paikka, jossa haastateltava saattoi olla 

mahdollisimman luonteva ja ruokailun yhteydessä tapahtuva haastattelu tuntuisi 

enemmän keskustelutilanteelta.  

Jouduin pohtimaan haastattelukysymyksiä tarkoin etukäteen, sillä havaitsin, että 

vaarana voisi olla kysymysten liika johdattelevuus. Pyrin luomaan mahdollisim-
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man neutraaleja kysymyksiä. Ohjaajista minulle antoi haastatteluvastauksen ai-

noastaan Villen luokassa työskentelevä ohjaaja. Ehkä kiireen vuoksi hän halusi 

vastata kysymyksiin kirjallisesti.  Laadin haastattelukysymykset sen jälkeen, kun 

olin saanut tarkkailla ulkopuolisena luokassa niin Villeä kuin muita oppilaita, kou-

lunkäynnin ohjaajaa sekä opettajaa. Olin havainnut asioita, jotka ohjasivat minua 

(ehkä huomaamattakin) kysymysten laadinnassa. Minusta tuntui, että mitä kau-

emmin vietin aikaa luokassa sitä enemmän ymmärsin, miksi asiat luokassa ta-

pahtuivat tietyin tavoin. Haastattelukysymykset on esitetty liitteissä 8-11.  

Otin tarkoituksella vain muistiinpanovälineet (vihon ja kynän) mukaan Villen 

haastatteluun, jotta tilanne ei tuntuisi hänestä liian erikoiselta/jännittävältä. Myös 

paikan valitsin niin, ettei Villen tarvitse luoda minuun katsekontaktia, vaan is-

tuimme vierekkäin penkkirivistöllä. Kiinnitin paikan valintaan erityistä huomiota, 

koska lapsen haastattelutilanne poikkeaa aikuisen vastaavasta. Kun lapsi kertoo 

asioista haastattelijalle, hän asettuu samalla vuorovaikutukselliseen suhteeseen 

kertomansa kohteen kanssa (Alasuutari 2009, 148).  

 

 
Kuva 1. Tila, jossa haastattelin Villeä koulun käytävällä 
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4.4 Aineiston analyysi 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Laadullisen tutkimuk-

sen kohteena on yleensä elämismaailma, jolla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa 

ihmistä yleensä voidaan tarkastella: se on niiden merkitysten kokonaisuus, joka 

muodostuu yksilön, yhteisön, sosiaalisen vuorovaikutuksen, arvotodellisuuden ja 

ihmisten välisten suhteiden kohteista (Varto 1992, 23). Laadullinen tutkimus am-

mentaa merkityksistä, joita ilmiöille annetaan. Tutkijan suhde tutkimuskohtee-

seensa syntyy merkityssuhteina (Varto 1992, 56).  

Valitsin analyysitavaksi laadullisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin, sillä sen 

avulla pystyin parhaiten tulkitsemaan aineistoani, joka koostui kolmesta tyypistä: 

haastatteluaineistosta, havaintopäiväkirjastani valokuvamateriaaleineen, sekä 

Villen verkostotapaamisen hoitopalautteen asiakirjoista. Tutkimukseni tuloksissa 

analysoin haastatteluissa, ja luokka- välitunti -ja siirtymätilanteissa havaitsemiani 

esiin tulleita haasteita ja vaikeuksia. Tulkitsin myös Villen hoitopalautteen asia-

kirjan esiin tuomia tekijöitä vaikeuksien näkökulmasta. Tarkastelun kohteena oli-

vat ne merkitykset, joita haastateltavat toivat esille. Laadulliselle analyysille on 

ominaista, että tutkimusongelma ja aineisto nivoutuvat yhteen. Lisäksi tarvitaan 

analyyttistä tulkintaa. Aineiston luokittelun tehtävänä on käydä aineisto huolella 

lävitse tutkimusongelman, käsitteiden ja lähtökohtien määräämällä tavalla (Ruu-

suvuori, Nikander &- Hyvärinen 2017, 13-18). 

Aloitin analysoinnin lukemalla aineistoani huolellisesti lävitse. Aloin teemoitella 

aineistoani. Havaitsin, että jokaisessa haastatteluvastauksessa on löydettävissä 

teemoja, jotka olivat yhteneviä havaintopäiväkirjaani kirjaamien havaintojen 

kanssa. Käytin pelkistämisessä värikoodeja ilmaisemaan koulunkäyntiä, haas-

teita ja ristiriitaisuuksia. Etsin yhtäläisyyksiä, toistoja ja eroavuuksia (vrt. Ronkai-

nen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne &- Paavilainen 2011, 57-58).  Halusin pilkkoa 

aineiston mahdollisimman pieniin osiin, jotta pystyin analysoimaan eri aineisto-

jani. Hoitopalaute-asiakirjaa tulkitsin erillisenä aineistona, mutta havaitsin siinä 

esiintyvän yhteneviä haasteisiin kytkeytyviä teemoja. Aineiston analyysi eteni 

Tuomi ja Sarajärven (2004, 110-115) kuvaamien vaiheiden kautta: 
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1) Ensimmäiseksi pelkistin haastatteluinformaation ja havaintopäiväkirjani 

materiaalin ja karsin tutkimukseni kannalta epäolennaisen pois. Pelkistä-

mistäni ohjasi tutkimustehtävä, jossa halusin päästä sisälle autistisen op-

pilaan koulunkäyntiin, haasteisiin ja avun tarpeeseen. Lähdin tutkimaan 

aineistoa ja alleviivasin ilmauksia eri väreillä, jotta saatoin muodostaa al-

kuperäisistä ilmauksista pelkistettyjä ilmauksia. Poimin siis sitaateista tii-

vistettyä materiaalia. Käytin apuna ideakarttoja (8 kpl). Näiden sisältönä 

olivat: äiti-koulunkäynti, äiti-haasteet, opettaja-koulunkäynti, opettaja-

haasteet, ohjaaja-koulunkäynti, ohjaaja-haasteet, sekä havaintopäivä-

kirja-koulunkäynti, havaintopäiväkirja-haasteet.  

 

 

 
Kuva 2. Ideapaperi 

 

2) Toisessa vaiheessa aloitin aineiston klusteroinnin eli ryhmittelin samaa 

asiaa kuvaavat käsitteet luokaksi ja nimesin luokan sisältöä kuvaavalla kä-
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sitteellä. Löysin aineistomateriaalistani neljä yläluokkaa: sosiaaliset tilan-

teet, siirtymätilanteet, toimintaympäristön tekijät ja ohjeiden ja sääntöjen 

noudattaminen. 

3) Kolmantena vaiheena suoritin abstrahoinnin eli teoreettisten käsitteiden 

luonnin, josta pääsin johtopäätöksiin.  

Seuraavaksi suoritin edellä mainittua etenemisjärjestystä apuna käyttäen toi-

sen tutkimuskysymykseni analysoinnin. Tässä yläluokkana oli ”seikat, joista 

hyötyä autistisen lapsen koulunkäynnissä”. Alaluokiksi muodostuivat struktu-

rointi, toiminnan ohjaus ja ennakointi. Jätin analyysin ulkopuolelle Villen vas-

taukset haastattelukysymyksiin, sillä vastaukset olivat lähinnä yksittäisiä sa-

noja/ääntelyä. En analysoi näitä tutkimusongelmien suunnassa, mutta halusin 

kuitenkin esitellä haastattelutilanteen, sillä koin sen auttavan minun ja Villen 

välisen luottamuksen rakentamisessa. 

 

 

4.1 Eettisyyden tarkastelua 

 

Jouduin pohtimaan tutkimuksenteon etiikkaa jo aivan alkumetreillä tutkimusta 

suunnitellessa. Ensinnäkin se, että päätin tutkia autistista oppilasta, sisältää eet-

tisen valinnan: halun tutkia jotakin tavallisesta poikkeavaa. Tutkimuslupa oli laa-

dittava niin, ettei se ilmaise muuten kuin yleisellä tasolla, että kyse on autis-

miin/erityislapsiin liittyvästä tutkimuksesta. Koin myös tärkeäksi, että tutkimuslu-

pasuostumuksessa kerrotaan tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta, 

tutkimuksesta vetäytymisen mahdollisuudesta sekä täydellisestä anonymitee-

tista, joka merkitsee, ettei tutkija julkaise mitään tunnistetietoja. Myös Kuula 

(2013, 214) esittää, että kvalitatiivisen aineiston yhteydessä perusperiaatteena 

on suorien tunnisteiden (nimet, osoitteet, syntymäajat jne.) poistaminen aineiston 

yhteydestä heti kun aineiston tekninen toimivuus on tarkistettu.  
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Tutkimukseni kohteena on lapsi ja luokkaympäristö, jolloin erityisesti korostuu 

turvallisuuden ja luotettavuuden vaatimus. Havaitsin, että koulussa tehtävä tutki-

mus ei ole yksinkertaista, sillä eri osapuolten suostumus on varmistettava. Lapset 

eivät pysty itse ilmaisemaan täysin tahtoaan ja heidän osallistumisensa tutkimuk-

seen edellyttääkin huoltajan tai muun laillisen edustajan lupaa. Eettisyyteen kuu-

luu kuitenkin, että mikäli lapsi itse vastustaa tutkimukseen osallistumista, koetta 

ei saa suorittaa, vaikka vanhempi antaisi luvan. Koehenkilöinä lapset ovat muu-

toinkin erilaisessa asemassa, eivätkä välttämättä ymmärrä pelkkää kirjallista in-

formaatiota (Mäkinen 2006, 64-65). Tutkimusta tehdessäni tein eettisen valinnan 

ja puutuin tilanteeseen, jos Ville tarvitsi apua, eikä aikuista ollut lähettyvillä. Tä-

män myötä koin, että Ville alkoi luottaa minuun. Tästä esimerkkinä on tilanne, 

jolloin oppilaat ja myös Ville olivat siirtymässä ruokajonoon. Luokassa oli melui-

saa ja muut oppilaat tuuppivat Villeä, joka hätääntyi ja halasi minua helpottu-

neena, kun puutuin tilanteeseen.  

Tutkimusta tehdessä perehdyin myös tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

(TENK) laatimiin eettisiin periaatteisiin ihmistieteissä ja pohdin niiden merkitystä 

tutkimukseni kannalta. Ihmistieteisiin luettavaa tutkimusta koskevat eettiset peri-

aatteet on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat: Tutkittavan itsemääräämis-

oikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyys ja tie-

tosuoja. Villen tapauksessa minun täytyi huomioida koko ajan tutkimuksen ede-

tessä, että kunnioitan sekä Villen että muiden lasten omaa tahtoa. He osallistuivat 

tutkimukseeni vapaaehtoisesti.  

Menin kouluun ulkopuolisena ja oman tutkimustarpeeni vuoksi, mutta olin kuiten-

kin kertonut tutkimukseen osallistuville, että toivoin tutkimukseni tulosten hyödyt-

tävän myös heitä. Koin, että Villen äiti luotti minuun ja tietämykseeni. Annoin hä-

nelle kokemuksen siitä, että koen Villen tilanteen tärkeäksi ja halusin siksi tutkia 

tapausta. Korostin myös kaikille tutkimukseen osallistuville, eli opettajalle, kou-

lunkäynnin ohjaajalle, Villen perheelle, Villelle ja luokkatovereille ja heidän per-

heille, että ketään ei ole tunnistettavissa tutkimuksessani, enkä luovuta tietoja 

eteenpäin. Oli mielestäni eettisesti oikein, että kaikki pystyivät luottamaan minuun 

tutkijana.  
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5. AUTISMIN HAASTEET KOULUNKÄYNNILLE 

 

 
 

Esittelen tässä luvussa tutkimukseni keskeisiä tuloksia, joiden perusteella mää-

rittelen autistisen oppilaan koulunkäyntiä yleisopetuksen luokassa. Luvussa 6 

puolestaan kerron, millaiset seikat tulosteni perusteella auttaisivat tutkimaani op-

pilasta. Autistinen oppilas kohtaa erilaisia haasteita koulutiellä kuin ”tavallinen” 

oppilas. Vaikeuksia tuottavat kommunikointi muiden oppilaiden kanssa, äänet ja 

melu, jotka ovat seurausta aistien poikkeavasta toiminnasta, sekä sosiaaliset 

suhteet ikätovereihin. Autismi asettaa haasteita myös opetustyölle, sillä opettajan 

on työskenneltävä osana moniammatillista tiimiä. Tähän kuuluvat erityisopettajat, 

koulunkäynnin ohjaajat sekä muut lapsen mahdolliset hoitohenkilöt. Autistisen 

oppilaan kohdalla korostuvat säännöllisyys ja struktuuri, selkeät ohjeet ja vuoro-

vaikutukseen ohjaaminen ja tukeminen. Mikäli luokassa on erityisoppilaita, kuten 

autistisia, olisi hyvä painottaa yhteistoiminnallisuutta eri oppimistyyleihin ja käy-

tösongelmiin törmätessä (Ikonen & Mäkiranta 2002, 176). Johdantona tuloksille 

kuvaan ensin ensivaikutelmia Villen oppimisympäristöstä. 

Saavun erään koulun ekaluokkaan, olen tarkkailijan roolissa, mutta 

huomaan, että oppilaat kiinnittävät minuun huomiota. Koen vaikeaksi 

olla toisaalta vieras, ulkopuolinen, kun olen tottunut olemaan osallis-

tuva työyhteisön jäsen. Opettaja kertoo minulle ensimmäiseksi, että 

Ville on myöhästellyt viimeaikoina runsaasti. Havaitsen, että oppilaat 

on jaettu istumaan 4-5 hengen ryhmiin yhteistoiminnallisen oppimi-

sen mahdollistamiseksi. Opettaja esittelee minut luokalle. 

    Havaintopäiväkirja 6.11.2017 
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Heti saavuttuani luokkaan havaitsin, että yhden oppilaan työpiste 

näytti erilaiselta kuin muiden oppilaiden. Villellä oli keskittymistä hel-

pottamassa palloistuin, joka mahdollistaa liikehdinnän ilman kolinaa.

    

  Havaintopäiväkirja 6.11.2017 

 

 
Kuva 3. Villen työpiste 

Tutkimukseni lähti liikkeelle olettamasta, että autismi aiheuttaa haasteita yleis-

opetuksen luokassa. Halusin saada selville, millaisia nämä haasteet ovat ja mistä 

ne muodostuvat. Haasteita tarkasteltaessa tuloksissa ilmeni, että koulunkäynnin 

ohjaajan, Villen äidin ja minun aineistoissa oli toisiaan tukevia sisältöjä, yhtäläi-

syyksiä ja samankaltaisuutta. Opettajan näkemykset erosivat useassa kohdassa 

näistä. Laajasta aineistosta oli jätettävä jotakin pois, kaikkea ei olisi voinut analy-

soida. Ryhmittelin haasteita neljän yläkäsitteen avulla. Näitä ovat haasteet vuo-

rovaikutuksessa, ymmärtämisen vaikeus, siirtymätilanteet sekä toimintaympäris-

tön tekijät. Näiden alle löysin vielä alaluokkia. 
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5.1. HAASTEET VUOROVAIKUTUKSESSA 

 

 

 

5.1.2 Sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeus 

 

Autistiselle oppilaalle sosiaaliset tilanteet toisten lasten kanssa aiheuttavat usein 

hankaluuksia. Autistisen henkilön vaikeudet näyttäytyvät puutteina vastavuoroi-

sessa sosiaalisessa kanssakäymisessä, jolloin ilmenee vaikeutta käyttää nonver-

baalisia keinoja sosiaalisen vuorovaikutuksen säätelyssä, epäonnistumista ikä-

tasoisten vertaissuhteiden luonnissa, ilon, saavutusten tai kiinnostuksen vähäistä 

jakamista muiden kanssa, sekä sosiaalisen tai emotionaalisen vastavuoroisuu-

den puuttumista (vrt. Ozonoff, Dawson &- McPartland 2008, 32).  

Villen äidin haastatteluvastauksissa ilmeni, että äiti kokee ongelmalliseksi etenkin 

poikien leikit, ryhmäleikit ja leikit ikätovereiden kanssa. Äiti koki myös, että Ville 

tarvitsisi aikuisen tutustuttamaan toisiin lapsiin.  

Ville tarttis sitä että joku tutustuttaisi hänet…Tarttee nyt vähän enem-

män aikaa kuin muut. Kaveruussuhteet on semmosia että jonkun pi-

tää laittaa ne alkuun…hyvä leikkii kahestaan, ryhmäleikit on hyvin 

haastavia, pystyy tosi hyvin, varsinkin jos on vähän nuorempia ja 

vanhempia, toimii tosi hyvin, mahdoton juttu jos on samanikäisiä. 

  Äidin haastattelu 15.11.2017 

Opettajalla oli puolestaan erilainen näkemys käyttäytymisen taustalla vaikutta-

vista syistä. Koulussa oppilailta edellytetään sopivaa käytöstä, jolloin opettajat 

vertaavat yksittäisen oppilaan käytöstä siihen, miten koulussa yleensä käyttäy-

dytään (Takala & Kontu 2010, 79). Opettajan sitaatti ilmentää perinteisen koulun 

arvomaailmaa:  
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Tämmöistä sosiaalista sopeutumattomuutta toisiin lapsiin. Mistä sit-

ten johtui, onko osa kasvatuksen tulosta? Ei ollut aiemmin toisten 

pakollista huomioimista. 

                                                        Opettajan haastattelu 13.11.2017 

Koulunkäynnin ohjaaja korosti äidin tavoin ajan antamisen ja aikuisen läsnäolon 

tärkeyttä ja kertoi myös tilanteiden käsittelystä.  

Sosiaaliset tilanteet muiden lasten kanssa ovat usein myös hieman 

”pulmallisia”. Riitatilanteita tulee, kun asiat ymmärretään väärin. Ti-

lanteiden läpikäyminen ja ratkaiseminen vaatii usein hiukan enem-

män aikaa, kuin lasten kanssa, joilla sosiaaliset taidot ovat paremmin 

hallussa. 

                                           Koulunkäynnin ohjaajan kysely 15.11.2017 

 

5.1.3 Ryhmässä toimimisen vaikeus 

 

Ryhmässä toimiminen vaatii taitoa huomioida toiset ja suhteuttaa omaa käytöstä 

tähän toimintaan. Autistisille ryhmätilanteet ovat vaikeita, sillä heidän on hankala 

jakaa huomion kohdetta toisen ihmisen kanssa, ottaa tämän näkökulmaa huomi-

oon, ymmärtää tämän tunteita tai mielentilaa ja oppia tämän antaman mallin 

avulla (Launonen 2007, 89).  

Villen vaikeus toimia ryhmässä ilmeni etenkin välituntileikeissä. Äiti kuvaili, että 

Ville tarvitsisi välitunnille aikuisen, joka ohjaisi ryhmään pääsyssä ja olisi seuraa-

massa leikkejä.  

No tarttee apua luomiseen, ei pysty itte aloittamaan. Pienestä asti 

ollut niin, että kahdestaan voi olla jonkun kanssa, ei joukossa pysty. 

Sosiaaliset tilanteet on vaikeita, vaikea aloittaa, ei puhu aikuisille ja 

hälinä ahdistaa. 

    Äidin haastattelu 7.11.2017 
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Kun autistinen lapsi hakeutuu toisten ihmisten läheisyyteen, hän ei ehkä tiedä, 

mitä hänen pitäisi tehdä, jotta kontakti voisi syntyä ja vuorovaikutus lähteä etene-

mään (Launonen 2007, 92). Välituntileikkejä tarkkaillessani havaitsin, että Ville ei 

osannut lähestyä muita lapsia:   

Saavun koululle. Huomaan, että Ville on lähdössä välitunnille. Kysyn, 

voinko tulla mukaan. Ville nyökkää myöntävästi ja hymyilee. Ulkona 

hän kiertelee ja harhailee. Vailla suuntaa. Välillä hän katsoo minua 

kohti, sitten taas kävelee levottomasti ympäri koulunpihaa. Vaikka 

pihalla on paljon lapsia ja melua, vaikuttaa kuin hän ei havaitsisi 

meitä muita.  

    Havaintopäiväkirja 13.10.2017 

 

 

5.1.4 Käytöshäiriöt 

 

Autismiin liittyy häiriökäyttäytymistä eli epäsopivaa, haastavaa käytöstä, joka ai-

heutuu pelosta, jota autistiset lapset tuntevat esimerkiksi tilanteenhallinnan pet-

täessä taikka rutiinien muuttuessa (Kangas 2008, 52). Villen käyttäytyminen vai-

kutti muiden mielestä usein häiriökäyttäytymiseltä, vaikka kyse ei välttämättä ollut 

tahallisesta teosta. Opettaja kertoi, että aiemmin hän joutui jatkuvasti vastaanot-

tamaan kielteistä palautetta Villen käytöksestä ja se kuormitti opettajaa ajallisesti: 

Jatkuvasti joku opettajista tuli kertomaan, että nyt on töninyt tätä ja 

tätä. Opettajalta vei huomattavasti aikaa päivittäiset ristiriita tilanteet, 

toistuvasti muiden luokkien opettajan tulivat kertomaan, että oli 

lyöny, töniny portaissa, varsinkin tyttöjä. 

   Opettajan haastattelu 13.11.2017 
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Villen äiti puolestaan koki, että Ville tarvitsisi tukea, jotta häiriötilanteita ei syntyisi. 

Hän näki käyttäytymisen vaikeuksien johtuvan siitä, että Ville ei osaa kertoa tun-

teistaan. Hyvätasoisen autismikirjon lapsia kuvataankin usein taka-alalla pysy-

jinä, jotka eivät osaa liittyä leikkeihin (Ozonoff, Dawson &- McPartland 2008, 

168). Äiti kertoi, että Ville tarttuu herkästi kiinni toisiin lapsiin, jos kukaan aikuinen 

ei ole auttamassa leikkien alkuun saattamisessa: 

Alkusyksystä heitettiin vain välkälle. Ville vain seuraa muita. Jos 

häntä lyödään, tarttuu kiinni, ei uskalla sanoa, näyttää ehkä muista 

siltä, että roikkuisi toisissa.  

    Äidin haastattelu 7.11.2017 

Verkostotapaamisessa, jossa olivat läsnä Villen opettaja, äiti, sosiaalityöntekijä, 

erityisopettaja, sekä lääkäreitä ja kuntouttajia käytiin läpi Villen koulunkäyntiä ja 

tukitoimia. Sosiaalityöntekijän kirjoittamasta lausunnosta ilmenee, että opettajalle 

on tuottanut haasteita erilaiset käytöshäiriöt, joita Villellä on esiintynyt. 

Opettaja kertoo, ettei koululla ole huolta Villen oppimisesta, mutta 

lähes päivittäiset erilaiset käytöshäiriöt tuottavat haasteita. 

 Hoitopalaute 23.10.2017 

Samasta hoitopalautteesta ilmeni myös, ettei äiti ole tyytyväinen tämänhetkiseen 

tilanteeseen, jossa Villen tukitoimista ei ole varmuutta:  

Äiti on huolissaan tämänhetkisten tukitoimien hajanaisuudesta tuki-

henkilön jäätyä pois, fysioterapia ei vielä ole alkanut eikä päätöstä 

jatkosta ole tullut eikä koulussa riittävästi osata huomioida Villen tar-

peita 

    Hoitopalaute 23.10.2017 

Äiti kertoi, että oli saanut palautetta Wilman kautta Villen häiriökäyttäytymisestä. 

Ville ei ollut kertonut asioista, vaan oli vaikuttanut hermostuneelta ja pyytänyt, 

ettei äiti lukisi opettajan lähettämiä Wilma-viestejä:  
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Ennen autismi-diagnoosia makasi koulun jälkeen vain lattialla, viesti 

koululta oli että on häirikkö. Oli usein itkuinen, hermostunut, ei kerto-

nut asioita. Sanoi vain että ”äiti älä lue niitä Wilma-viestejä kun sä 

vain hermostut niistä”. 

Autismi-diagnoosin jälkeen äiti koki, että tilanne oli jonkin verran parantunut aiem-

masta. 
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5.1 YMMÄRTÄMISEN VAIKEUDET 

 

 

 

5.1.1 Sääntöjen ja ohjeiden noudattamisen vaikeus 

 

Ohjeiden noudattaminen aiheutti usein vaikeuksia. Pelkkä auditiivinen eli kuulais-

tiin perustuva ohjeistus ei tuntunut useinkaan toimivan Villen kohdalla. Havaitsin 

usein, että Ville juuttui ”haaveilemaan” kun opettaja pyysi siirtymään vaiheesta 

toiseen, esimerkiksi ottamaan kirjan pulpetista. Myös silloin, kun Villen pienryh-

män jäsenet olivat jo aloittaneet tehtävien teon, saattoi Ville olla vielä edellisen 

tehtävän parissa. Oli myös tilanteita, jolloin Ville vaikutti olevan ajatuksissaan, 

omissa maailmoissaan kun olisi pitänyt havaita, mitä ympärillä tapahtuu: 

Katseeni kiinnittyy Villeen, joka ei havaitse, että muut odottavat hä-

nenkin nousevan ylös hyvän huomenen toivotukseen. 

    Havaintopäiväkirja 6.11.2017 

Myös sääntöjen noudattaminen oli haasteellista. Esimerkiksi ruokailujonossa kä-

veleminen tuotti hankaluuksia. Ohjaaja kertoi, että vaikeuksia ilmeni usein eten-

kin siirtymätilanteissa. Kyseessä oli vapaampi tilanne, jolloin Ville olisi hyötynyt 

aikuisen ohjauksesta ja esimerkistä. Aina ohjaajaa ei kuitenkaan ollut apuna, 

vaan Ville joutui selviytymään tilanteista yksin. Eräällä oppitunnilla opettaja koki, 

että Ville häiritsi luokkatoverin työskentelyä ja teki kiusaa. Havaitsin, että Ville 

alkoi pelleillä tahallisesti tilanteessa, jota hän ei kokenut mieluisaksi:  

Tunnilla opettaja kuiskaa minulle, että Ville kiusaa koko ajan tahal-

laan Ilonaa, tekee pikkukiusaa. Huomaan, että fyysinen tuokio, jossa 

noustaan seisomaan, on Villelle haastava. Hän pelleilee, ei malttaisi 

pysyä liikkeissä mukana. 

 Havaintopäiväkirja 20.11.2017 
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5.1.2 Sääntöjen ja ohjeiden ymmärtämisen vaikeus 

 

Ymmärtämisen vaikeus ilmeni useassa tilanteessa. Villen oli vaikea havaita, mikä 

kulloisessakin tilanteessa oli olennaista ja mikä ei. Esimerkiksi käsienpesujonoon 

siirryttäessä vaikutti välillä siltä, että Ville oli ”omissa maailmoissaan”, eikä ha-

vainnut mitä ympärillä tapahtui ja mitä häneltä odotettiin tilanteessa. Siten va-

paammat tilanteet olivat Villelle haastavia. Ohjaavan aikuisen läsnäolo tilanteissa 

auttoi sekä ryhmän lapsia että Villeä. Ville kuitenkin selvästi koki henkisesti ras-

kaana tilanteet, joissa muut oppilaat moittivat häntä:  

Seuraavaksi oppilaat menevät käsienpesujonoon. Villekin lähestyy 

jonoa. Kohta useampi oppilas alkaa huutaa Villeä kohti: ”Ville etuilee, 

Ville älä etuile”: Ville kietoo kätensä ympärilleen. Hän on ahdistunut 

ja sekaisin. Lähestyn jonoa ja torun niitä, jotka huutavat Villelle oh-

jeita. 

    Havaintopäiväkirja 20.11.2017 

Myös Villen äiti kertoi tilanteesta, jossa Ville oli kokenut kiusaamista. Muut oppi-

laat olivat huudelleet Villelle, että tämä koskee tavaroihin, vaikka äiti oli tarkkailut 

tilannetta ja havainnut, että Ville oli halunnut olla avuksi muille.  

Kun on nää ryhmät, muut huusi että Ville kiusaaa ja koskee näihin 

tavaroihin: yritti oikeasti laittaa muiden tavaroita! Mää seurasin täällä 

kerran, huomasin että järjesteli tavaroita, hänelle oli sanottu että pi-

tää pitää muiden tavaroista huolta, näyttäytyy muiden mielestä niin 

että miksi tuo koskee tavaroihin. Tuli tosi paljon palautetta että Ville 

kiusaa tyttöjä. Opettaja on silleen että tää kiusaa tyttöjä, pojat on poi-

kia. 

    Äidin haastattelu 15.11.2017 
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Koulunkäynnin ohjaaja toi esille vastauksessaan sen, että Ville hyötyisi enemmän 

kuvallisista ohjeista käyttäytymisen ohjauksessa, sillä autistista oppilasta auttaisi 

mahdollisuus seurata työohjeita kuvakorteista. Myös ohjeiden osittaminen hyö-

dyttäisi Villeä: 

Ohjeiden ymmärtäminen erityisesti pelkästään sanallisena voi olla 

hankalaa. Selkeät lyhyet ohjeet ovat oppilaalle varmasti avuksi. Ku-

valliset ohjeet toimivat toisilla. Näitä voi tietenkin käyttää molempia. 

Tehtävät on hyvä pilkkoa pienempiin osiin. 

                             Koulunkäynnin ohjaaja 15.11.2017 
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5.2 SIIRTYMÄTILANTEET 

 

 

 

     5.3.1 Vaikeus siirtyä vaiheesta toiseen 

 

Koulunkäynnin ohjaaja kertoi, että siirtymätilanteissa, kuten siirryttäessä käsien-

pesujonoon tai kun lähdetään välitunnille, aikuisen läsnäolosta on apua. Tärkeää 

oli ohjaajan mukaan se, että aikuinen ohjaa toimintaa ja voi tarvittaessa puuttua 

ristiriitatilanteisiin tai estää niiden syntymisen.  

Autistinen oppilas hyötyy siitä, jos aikuinen on ohjaamassa siirtymä-

tilanteissa ja välituntileikeissä. Mahdollisiin ongelmatilanteisiin voi-

daan puuttua heti tuoreeltaan ja monia tilanteita voidaan ennakoida 

ja näin monet ristiriitatilanteet eivät edes pääse syntymään. 

              Kysely koulunkäynnin ohjaaja 15.11.2017 

Havaitsin Villen koulupäiviä havainnoimalla, että hän pärjää hyvin tehtävissä, 

eikä oppiminen tuota vaikeuksia. Kuitenkin siirtymätilanteet, kuten välitunnit ja 

ruokailu olivat haasteellisia. Villellä oli vaikeuksia tulkita toisten viestejä ja tästä 

aiheutui pahaa mieltä. 

Tuntuu, että Villellä menee enimmäkseen hyvin koulussa, siirtymät 

ja välitunnit ovat ainoa ongelmakohta. Tuolloin luokkatovereiden 

huutelut voivat pahoittaa mielen, kun Ville ei ymmärrä mistä on ky-

symys.  

     Havaintopäiväkirja 28.11.2017 
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5.3.2  Juuttuminen 

 

Koulunkäynnin ohjaaja kirjoitti, että Villellä esiintyy juuttumista toimintaan joissa-

kin tilanteissa, kuten ruokailuun mentäessä. Tämä oli mietityttänyt ohjaajaa ja 

hän pohti myös, onko toiminta autismista johtuvaa: 

Tämmöinen jumittumien, niinku nytkin, en tiiä mistä johtuu, siitä au-

tismista varmaan. Että niinku tahallaan jää paikalleen hidastamaan 

jonon liikkumista. 

                                                             Koulunkäynnin ohjaaja, kysely 30.11.2017 

Havaitsin usein viivyttelyä annettujen tehtävien suorittamisessa. Oman toiminnan 

ohjaus tuotti siis vaikeuksia. Etenkin pyydettäessä tekemään jotakin, kuten ke-

räämään tavarat ja siirtymään jonoon, Ville ei pystynyt toimimaan ripeästi:  

Ohjaaja on Villen lähellä ja pyytää Villeä keräämään tavarat pulpe-

tilta ja siirtymään käsienpesujonoon. Ville viivyttelee. Ohjaaja sanoo: 

”Ville, laita nyt kirja reppuun.”  

    Havaintopäiväkirja 30.11.2017 
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  5.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TEKIJÄT 

 

 

 

  5.4.1 Aistiyliherkkyys 

 

Villellä oli vaikeuksia ruokailutilanteissa, joissa havaitsin hänen olevan valikoiva 

erilaisille mauille. Myös meluisa ympäristö aiheutti vaikeuksia keskittymiselle ja 

toiminnalle. Koulunkäynnin ohjaaja kuvaili aistiyliherkkyyden piirteitä:  

Myös aistiyliherkkyys asettaa haasteita. Lapsella voi olla vaikea kes-

kittyä, jos joku haju häiritsee. Liian värikäs ja levoton ympäristö ai-

heuttaa myös hankaluuksia keskittyä. Ruokailussa hajut ja maut voi-

vat olla liian voimakkaita ja aiheuttavat oppilaassa levottomuutta. 

                                Koulunkäynnin ohjaaja 15.11.2017 

Villen äiti kertoi, että kosketus tuntui Villestä ahdistavalta. Villen on vaikea toimia 

tilanteessa, jossa toiset lapset tulevat koskemaan, eikä Ville pidä tästä: 

Se ahistaakin häntä kun jotkut tulee koskemaan. Ottanu läpsimisju-

tun että: ”Äiti kun ne muut läpsii mua,  mua läpsitään niin paljon, niin 

mää vaan läpsin.” 

Äidin haastattelu 15.11.2017 
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5.4.2 Hahmottamisen vaikeus 

 

Koulunkäynnin ohjaaja kuvaili, millaisia asioita hahmottamisen vaikeuteen liittyy 

ja mitä on huomioitava. Oppilaan työpisteessä ei saisi olla liikaa häiriötekijöitä, 

jotta autistisen oppilaan huomiokyky säilyisi olennaisessa: 

Hahmottamisen vaikeuksissa on hyvä miettiä fonttikokoja, istumajär-

jestystä ja oppilaan työpisteen ”askeettisuutta”. Liialliset häiriötekijät 

vievät ajatukset epäolennaiseen. 

                               Koulunkäynnin ohjaaja 15.11.2017 

Aiheenkäsittelyn pitkittyessä olennaiseen keskittyminen vaikeutui ja Ville alkoi 

keskustella muille, vaikka tämä ei ollut sallittua. Havaitsin myös, että Ville alkoi 

kiinnittää huomiota epäolennaiseen:  

Havaitsen, että kun aiheen käsittely pitkittyy, Ville ikävystyy ja alkaa 

seurailla ryhmäläisiään ja jutella heille. Ei ”vaikuta kuuntelevan” opet-

tajaa, vaan on omissa maailmoissaan 

    Havaintopäiväkirja 29.11.2017 
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6.AUTISTISEN LAPSEN KOULUNKÄYNTIÄ HYÖDYTTÄVÄT SEIKAT 

 

 

6.1.STRUKTUROINTI 

 

 

6.1.1 Ohjeet osiin, kuvat avuksi 

 

Strukturoitu opetus merkitsee rakenteeltaan selkeää opetusta. Tähän kuuluvat 

esimerkiksi kommunikointi oppilaan kanssa, fyysinen tila, jossa opetus järjeste-

tään, menetelmä, jolla opitaan sekä välineet ja toiminta (Kerola 2001, 14). Autis-

tisen lapsen kanssa työskenneltäessä on tärkeää, että päivärytmi jäsentyisi mie-

lekkäästi päivittäisen toiminnan kautta. Tällöin sama henkilö huolehtii arjen rutii-

neista ja koulussa oppitunnit noudattaisivat pääasiassa tiettyä kaavaa (Suomi 

1990, 14). 

Villeä hyödytti selkeät ohjeet ja toiminnan pilkkominen osiksi. Ohjeet olisi hyvä 

kuvittaa, sillä pelkän sanotun ymmärtäminen tuotti vaikeuksia. Koulunkäynnin oh-

jaajan mukaan struktuuri oli Villelle hyväksi samoin pysyvät aikuiset. Myös muut-

tuvien tilanteiden ennakointi olisi hyvä tehdä, jos mahdollista: 

Päivässä on syytä olla selkeä struktuuri ja jos muutoksia tulee, on ne 

hyvä ennakoida niin hyvin kuin mahdollista. Autistiselle oppilaalle on 

hyväksi pysyvät aikuiset eli jatkuva vaihtuvuus ei ole paras mahdol-

linen asia autistiselle lapselle. 

              Koulunkäynnin ohjaajan haastattelu 15.11.2017 
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Havaitsin, ettei Ville saanut mitään ohjeita kuvitettuna, eikä hänelle oltu tehty päi-

väjärjestystä, josta olisi voinut seurata mitä seuraavaksi tapahtuu. Struktuuri nä-

kyi Villen kohdalla ainoastaan siten, että sama ohjaaja auttoi häntä samoilla op-

pitunneilla. Ohjaaja oli kuitenkin koko luokan käytettävissä 9 tuntia viikossa, ei 

siten vain Villen ohjaajana eikä jatkuvasti luokan apuna. Havaintopäiväkirjassani 

pohdin, onko opettaja tietoinen strukturoinnin hyödyistä erityisoppilaan kohdalla: 

Ovatko erityisopettajat tiedottaneet opettajaa strukturoinnin hyö-

dystä? Kyseessä on iäkäs, kokenut opettaja. Ehkä erityisopettajilla 

olisi suuri kynnys lähteä neuvomaan kyseistä opettajaa. 

Havaintopäiväkirja 29.11.2017 

 

 

6.1.2 Selkeä toimintamalli 

 

Havaitsin, että Villen päivissä oli tärkeää säilyttää tietty rytmi, jonka mukaan asiat 

etenivät. Tuntityöskentely sujui hyvin silloin, kun ohjeet olivat selkeät ja työvai-

heet esitettiin konkreettisesti taululla. Esimerkiksi matemaattisten kuvioiden 

kanssa työskentely oli Villelle mieluista ja helppoa konkreettisen mallin avulla.  

 

Kuva 4. Ville ja matemaattiset kuviot   
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Ympäristön jäsentäminen on autistiselle lapselle usein vaikeaa. Sen vuoksi on 

tärkeää, että autistinen lapsi oppii selkeästi tietämään, mitä tapahtuu ja missä. 

Jokaisella toiminnalla tulisi olla merkitty tila, joita ovat esimerkiksi: yksilöopetus, 

ryhmätyö, itsenäinen työskentely ja vapaa-aika. Tilojen tulisi olla erotettu toisis-

taan jotenkin, esimerkiksi värikoodeilla (Backman 1998, 30). Villen työskentelyti-

laa ei oltu jäsennelty mitenkään ja struktuuri näkyi ainoastaan tiettyjen oppitun-

tien, kuten matematiikan tunnin aikana. 
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  6.2 TOIMINNAN OHJAUS 

 

 

 

  6.2.1 Aikuisen tuki ja motivointi 

 

Villeä auttoi etenkin, kun aikuinen tuli lähelle ja auttoi siirtymään vaiheesta toi-

seen. Villelle oli hyväksi aikuisen johdonmukaisuus tehtävien aikana. Hyväksi oli, 

kun aikuinen näytti selkeästi mitä pitää tehdä eli tuli lähelle ja laittoi lukusormen 

oikeaan kohtaan: 

Kykenee keskittymään Aapisen lukemiseen lukusormen avulla, kun 

aikuinen näyttää mitä tehdään. Kun pitäisi lukea ääneen, tarvitsee 

aikuisen ohjausta/lähellä oloa.  

    Havaintopäiväkirja 6.11.2017 

Myös luokkatovereilta saatu myönteinen palaute motivoi osallistumaan ja sen 

seurauksena Ville alkaa jutella luokkatovereille. Ville motivoitui selvästi toisten 

lasten antamasta myönteisestä palautteesta: 

Ilon pilkahdus näkyy kasvoilla kun ryhmätoverit kehuvat Villen tuo-

tosta. Tämän johdosta Ville alkaa jutella ryhmäläisille. Positiivinen 

palaute motivoi selvästi osallistumaan!  

    Havaintopäiväkirja 6.11.2017 
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6.2.2 Sosiaalisten tilanteiden harjoittelu 

 

Äiti kuvaili, että Villeä helpottaa, jos äiti toimii sosiaalisten tilanteiden avustajana 

eli auttaa tutustuttamalla Villeä muihin lapsiin. Iltapäiväkerhon äiti koki hyväksi 

paikaksi sosiaalisten suhteiden kannalta, sillä siellä äiti pystyi vaikuttamaan asi-

oihin olemalla itse läsnä sosiaalisissa tilanteissa ja juttelemalla muiden lasten 

kanssa:  

Ilmoitin hänet iltapäiväkerhoon sosiaalisten suhteiden takia. Pystyn 

vaikuttamaan hänen sosiaalisiin suhteisiin, voin hakea vähän aiem-

min, kysyä toiselta lapselta nimeä ja tutustuttamaan. On pystynyt olla 

aika hyvin tuolla iltsissä. Oon tavallaan se jäänsärkijä. Sit hänen on 

turvallisempaa tulla mukaan siihen keskusteluun.  

    Äidin haastattelu 15.11.2017 

Koulunkäynnin ohjaaja kertoi, että sosiaalisia tilanteita, kuten välituntileikeissä 

toimimista on hyvä harjoitella, sillä sosiaaliset tilanteet eivät olleet Villelle yhtä 

helppoja kuin lapselle, jolla ei ole autismia: 

Tilanteiden läpikäyminen ja ratkaiseminen vaatii usein hiukan enem-

män aikaa, kuin lasten kanssa, joilla sosiaaliset taidot ovat paremmin 

hallussa. Toki näitä erilaisia sosiaalisia tilanteita on harjoiteltava. 

              Koulunkäynnin ohjaaja 15.11.2017 
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Havaitsin, että aikuisesta oli hyötyä leikkien tarkkailijan roolissa. Vietin aikaa vä-

litunneilla havainnoimassa välituntitilanteita ja ystävyyssuhteita. Kiusaamista 

taikka nahistelua ei syntynyt, kun Ville ja luokkatoveri näkivät minut koko ajan 

lähietäisyydeltä: 

Huomasin, kuinka iloinen Ville oli Pekan seurassa. Seurasin poikien 

leikkejä koko välitunnin. Havaitsin, että minua tarvittiin ”turvallisen il-

mapiirin” luontiin, jolloin Ville saattoi luottaa siihen, että selviytyy lei-

keistä luokkatoverinsa kanssa. Kuvassa liskolle löytyi piilopaikka.  

 Havaintopäiväkirja 30.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Ville ja Pekka välituntileikeissä 
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6.3 AJAN ANTAMINEN 

 

 

 

6.3.1 Mahdollisuus edetä omaan tahtiin 

 

Havainnoidessani Villeä huomasin, että Villeltä kului enemmän aikaa tehtävästä 

toiseen siirtymisessä. Huomasin myös, että Villeä auttoi, kun ohjaaja kävi lähet-

tyvillä näyttämässä mitä seuraavaksi piti tehdä: 

Koulunkäynnin ohjaaja käy Villen luona, siirtää kirjan sivummalle, 

jotta Ville ymmärtäisi seurata opetusta. 

    Havaintopäiväkirja 7.11.2017 

Ville tuntui tarvitsevan omaa rauhaa ja mahdollisuuden edetä omaan tahtiin. Hän 

hyötyisi siitä, että annettaisiin tehtävien välissä pieniä lepohetkiä, jolloin tehtävät 

olisi helpompi saattaa loppuun. Ohjaaja kertoi myös oman rauhaisan paikan ole-

van hyväksi:  

Toisinaan pienet tauot tehtävien välissä auttavat asian loppuun vie-

misessä. Lapselle on hyvä myös olla rauhallinen paikka, jossa voi 

rauhoittua, jos kiukku yllättää…    

Koulunkäynnin ohjaaja 15.11.2017 
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6.3.2 Ennakointi   

 

Villen tapauksessa ennakointi olisi ollut hyvästä välituntitilanteissa, joissa havait-

sin, että hän tuli kiusatuksi. Olin itse havainnoitsijan roolissa enkä siten voinut 

tukea Villeä leikkeihin osallistumisessa. Keskeytin kuitenkin kiusaamistilanteen, 

jos sellaista huomasin. Havaitsin, että ristiriitoja syntyi, kun niille oli ollut mahdol-

lisuus ilman valvovaa aikuista: 

Ville on mennyt ulko-oven lähettyville ja odottaa välitunnin loppu-

mista. Oven edustalla on myös luokkatoveri Pekka, joka tökkii Villeä. 

Kiellän koskemasta toiseen 

    Havaintopäiväkirja 13.10.2017 

Äiti kertoi, että Villeä auttaa, kun äiti on tilanteessa mukana eli ennakoi syntyvät 

tilanteet, jotta Villen on helpompi tutustua muihin lapsiin.  Äiti kertoi olleensa mu-

kana kaikkien kaverisuhteiden luonnissa:  

Kaikki Villen kaverit on ollu sellasia, että mun on oltava ensin siinä 

että mä pystyn korjaamaan Villen juttuja. 

    Äidin haastattelu 15.11.2017 
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6. POHDINTA 

 

 

 

Minua kiinnosti tutkia autismia ja erityislapsia, sillä olen itsekin erityislapsen äiti 

ja työskennellyt erityisluokissa ohjaajana. Aineistonkeruuprosessin aikana ha-

vaitsin, ettei autistisen lapsen koulunkäynti ole yhtä mutkatonta kuin tavallisella 

lapsella. Havaitsin myös, ettei opettajalla ole aina mahdollisuuksia tukea autis-

tista lasta yleisopetuksen luokassa. Kyse voi olla toisaalta myös siitä, ettei tuen 

tarvetta tiedosteta. Erityisopettajien voisi olla hyvä opastaa luokanopettajaa 

struktuurin merkityksestä autistisen oppilaan kohdalla, sillä tapauksessani luo-

kanopettajaa ei oltu ilmeisesti perehdytetty autistisen lapsen koulunkäyntiin liitty-

vistä seikoista, eikä tekijöistä jotka ovat käytöksen taustalla. Opettaja oli havain-

nut häiriökäyttäytymisen, mutta ei ollut tietoinen niistä apukeinoista, jotka tukisi-

vat oppilasta. Koulunkäynnin ohjaajan läsnäolo osoittautui Villen kannalta myön-

teiseksi asiaksi ja sitä olisi tarvittu enemmänkin, niin välituntileikkien valvonnassa 

kuin myös erilaisissa siirtymä/vapaissa tilanteissa, joissa Ville oli usein hermos-

tunut.  

Valitsin etnografisen tutkimusmenetelmän, sillä halusin päästä mahdollisimman 

lähelle koulun arkea tutkimaan. Etnografinen tutkimus ei ole oma tutkimusot-

teensa, vaan se koostuu laadullisen tutkimuksen tiedonkeruu- ja analyysimene-

telmistä. Etnografisen tutkimuksen menetelmien mukaisesti keräsin aineistoa ha-

vainnoimalla, teemahaastattelulla ja valokuvia ottamalla. Tutkin myös Villeen liit-

tyviä kirjallisia dokumentteja (vrt. Kananen 2014).  

Tulosteni mukaan autistisen Villen haasteita ovat vuorovaikutus muiden kanssa, 

ymmärtämisen vaikeus, siirtymätilanteet, sekä toimintaympäristön tekijät. Haas-

teet ilmenivät sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeutena, käytöshäiriöinä, ymmär-

tämisen vaikeutena, sekä juuttumisena. Edelleen ilmeni vaikeutta noudattaa 

sääntöjä ja ohjeita, sekä aistiyliherkkyyttä ja hahmottamisen vaikeutta. Tuloksista 
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ilmeni myös, että Villen äiti koki, ettei koulu huomioi tarpeeksi Villen erityistar-

peita. Äiti oli kertonut huolesta Villen verkostotapaamisessa, jossa oli läsnä myös 

Villen opettaja sekä koululla työskentelevä erityisopettaja.  

Aistiyliherkkyys aiheutti Villelle ongelmia. Melu teki levottomaksi ja erilaisten ma-

kujen maistelu tuotti vaikeuksia ruokailussa. Myös toisen lapsen kosketus tuntui 

Villestä ahdistavalta.  Villen vaikeudet olivat samanlaisia kuin henkilöillä, joilla on 

autistisia piirteitä. Autistisilla henkilöillä ilmenee usein tavallisesta poikkeavia ais-

timuksia. Tämä voi joskus heijastua käyttäytymiseen, kun tiettyjä ärsykkeitä väl-

tellään (Kangas, 2008, 51). Edelleen havaitsin, että Villellä ilmeni ymmärtämisen 

vaikeutta, joka näkyi toisten ihmisten vääränä tulkintana. Myös vuorovaikutus 

toisten kanssa oli hankalaa.  Autistisia lapsia tutkittaessa onkin havaittu, että ver-

baalinen viestintä on usein poikkeavaa tai siitä puuttuu vastine ei-verbaaliseen 

ilmaisuun (Kerola, 1994, 22).  

Löysin seikkoja, jotka hyödyttäisivät autistisen oppilaan koulunkäyntiä. Näitä oli-

vat: strukturointi, toiminnan ohjaus ja ajan antaminen. Struktuurin tärkeys korostui 

erityislasten kohdalla, vaikka hyödyttää myös muita oppilaita. Esimerkiksi käsien-

pesujonoon siirtyminen aiheutti oppilaissa usein levottomuutta ja melua, johon 

opettajan olisi suotavaa puuttua. Kuvakorteista olisi varmasti hyötyä paitsi Villelle, 

ehkä koko luokalle toiminnan ohjauksessa (vrt. Kerola 2001).  Koulunkäynnin oh-

jaajan haastattelusta ilmeni myös, että Ville tarvitsi enemmän aikaa tehtävistä 

suoriutumiseen. Tämä oli hyödyttävä seikka, joka tukisi autistisen oppilaan kou-

lunkäyntiä. Asioille olisi annettava enemmän aikaa ja mieluiten rauhallinen tila, 

jossa voisi tarvittaessa rauhoittua.  

Tutkimukseni vastasi tutkimusongelmiin. Löysin ainestoista ne haasteet, jotka ku-

vaavat autistisen oppilaan koulunkäyntiä yleisopetuksen luokassa. Edelleen sel-

vitin myös, millaisista seikoista autistinen oppilas hyötyisi yleisopetuksen luo-

kassa. Halusin myös tarkastella yhteistyön merkitystä autistisen oppilaan tukemi-

sessa. En arvota mitään aineistomateriaaliani tärkeimmäksi. Kaikki kolme eli 

haastattelut, havaintopäiväkirja valokuvineen, sekä hoitopalaute olivat tärkeitä 

tutkimukselleni.  
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Tutkimukseni oli matka yhden autistisen oppilaan elämysmaailmaan; kokemuk-

siin koulusta, ihmisistä ja tilanteista. Oppilaan erityisyys kulki punaisena lankana, 

tutkimukseni teemana niin tutkimuksen suunnittelu- kuin aineistonhankinta- ja 

analyysivaiheessakin. Tunsin koko ajan tekeväni tärkeää tutkimusta, aiheesta, 

joka koskettaa minua henkilökohtaisesti. Opettavaisinta minulle oli huomata, että 

samasta ilmiöstä, kuten sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteesta, on mahdollista 

puhua tarkoittaen eri asioita. Kun opettajalle vuorovaikutus näyttäytyi sosiaali-

sena sopeutumattomuutena, oli äidillä puolestaan näkemys, että kyse on väärin-

tulkinnasta.  

Tutkimukseni jättää vielä tilaa jatkotutkimukselle. Minua kiinnostaisi verrata yhtä-

aikaisesti pienryhmämuotoisessa erityisopetuksessa olevan oppilaan ja Villen ta-

pausta. Millaisia eroavaisuuksia löytyisi, millaiset tekijät ovat hyviä ja toimivia, 

mitkä eivät. Uskon, että tutkimustani voisi hyödyntää selvitettäessä erityislasten 

osallistumista tavallisessa luokassa. Sosiaalisten tilanteiden harjoittelu hyödyttää 

jokaista lasta, mutta etenkin autismikirjon lapsia, jotka ymmärtävät herkästi väärin 

sosiaalisia tilanteita ja tulkitsevat usein puhuttua liian kirjaimellisesti. Mielestäni 

jokaisen opettajan työtä hyödyttäisi, mikäli erityisopettaja perehdyttäisi opettajaa 

kohtaamaan autistisen oppilaan. Tällöin opettaja saisi ohjeistusta esimerkiksi sii-

hen, miten tukea oppilasta siirtymätilanteiden ja välituntileikkien aikana.  

Tässä tutkimuksessani tarkastelin tilannetta, jossa autistinen oppilas sai tukea 

erityisopettajalta ainoastaan r-kirjaimen opetteluun, vaikka voisi hyötyä ohjaajan 

jatkuvasta läsnäolosta tai jopa pienryhmämuotoisesta erityisopetuksesta. Osa-

aikaisen erityisopetuksen kohteena voivat olla myös lukihäiriöiset, puhehäiriöiset 

sekä ne, joilla matemaattisia vaikeuksia (Ahvenainen, Moberg 1982, 68). Vaikka 

tukea ei tarvita Villen tapauksessa kognitiivisiin asioihin, kuten matemaattisiin tai-

toihin tai kirjoittamiseen, Ville voisi hyötyä tunnepuolen taitojen harjaannuttami-

sesta, sekä siitä että aikuinen olisi auttamassa uusissa tai muuttuvissa tilan-

teissa.  

Tapaustutkimusta tehtäessä tutkija joutuu pohtimaan luotettavuuteen liittyviä ky-

symyksiä. Tutkimuksenteon eettisiä näkökulmia on mietittävä halki tutkimuspro-

sessin, samoin tutkimuksentekoon liittyviä valintoja. Tutkimuksen luotettavuutta 
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pohdittaessa huomio kiinnittyy etenkin validiteettiin eli siihen, tutkiiko tutkimus 

juuri sitä mitä on luvattu. Yhtä tärkeää on myös tutkimuksen reliabiliteetti eli tois-

tettavuus (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2004, 133). Tutkimukseni kohteena oli yksi au-

tistinen lapsi, jonka koulunkäyntiä tarkastelin toisaalta yksilötasolla, mutta myös 

siihen läheisesti liittyvien ihmisten, tilanteiden ja vuorovaikutuksen kehänä. Halu-

sin löytää ne haasteet, joita koulunkäyntiin liittyy. Selvitin edelleen, millaisista tu-

kitoimista Ville hyötyisi. Käytin erilaisia aineistonkeruumenetelmiä ja tutkimukseni 

on mielestäni luotettava, sillä haastattelin eri osapuolia eli Villen opettajaa, ohjaa-

jaa, äitiä ja Villeä itseään. Vaikka Ville ei vastannut kysymyksiini (niin kuin olisin 

toivonut), minulla oli mahdollisuus havainnoida Villen vuorovaikutustilanteita ja 

sain käsityksen Villen koulunkäyntiin liittyvistä vaikeuksista. Koen, että tutkimuk-

seni tulokset ovat luotettavia, mutta jos tutkimus toteutettaisiin jonkun toisen au-

tistisen lapsen kohdalla, tulokset voisivat olla erilaisia, sillä jokainen tapaus on 

yksilöllinen.  

 

Tutkimukseni kannalta oli merkittävää, että Villen äiti suostui kertomaan minulle 

erittäin tarkasti koulunkäyntiin liittyneitä seikkoja, sekä kuvaili Villen terveydenti-

laa ja perheen tilannetta yleisesti. Halusin tämän vuoksi, että äidin ääni kuuluisi 

tutkimuksessani ja voisin vastausten kautta hahmottaa Villen tilannetta. Yhtä 

olennaista oli myös, että sain perehtyä Villestä laadittuun hoitopalautteeseen ja 

haastatella Villen opettajaa ja koulunkäynnin ohjaajaa. Heidän tuomat näkökul-

mat ja omat havaintopäiväkirjahavaintoni olivat merkityksellisiä tutkimukseni kan-

nalta. 

Havaintopäiväkirjamerkintäni tiivistää ajatukseni tutkimusmatkaltani, vierailustani 

autistisen oppilaan luokassa:  

Yllätyin tänään siitä, kuinka tunnepitoinen tutkimusmatka on myös 

minulle tutkijana. En voi olla vain ulkopuolinen havainnoitsija, vaan 

väistämättä oma kokemusmaailmani ja myös se, että itsekin olen eri-

tyisen äiti, vaikuttavat tutkimuksen tekoon ja suhtautumiseeni tutkit-

tavaan henkilöön.       

Havaintopäiväkirja 30.11.2017 
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Liite 1 

 

Tutkimuslupa-anomus rehtorille 

 

Autismiin/erityislapsiin liittyvä tutkimus 

 

Olen lukenut saamani tiedotteen autismiin/erityislapsiin liittyvästä tutkimuksesta 

X koulun -luokassa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja yksittäinen 

osallistuja tai kouluni voi vetäytyä tutkimuksesta niin halutessaan milloin tahansa. 

Vetäytyminen tutkimusprosessista ei vaikuta mitenkään lasten opetukseen ja oh-

jaamiseen luokassa, vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön tai opettaja-

opiskelijoiden ohjaukseen harjoitteluiden aikana. 

 

Kaikki tieto, josta yksittäisiä henkilöitä voidaan tunnistaa, käsitellään luottamuk-

sellisesti. Nimet ja muut henkilökohtaiset tiedot jäävät ainoastaan tutkijan ja luo-

kanlehtorin haltuun eikä niitä missään vaiheessa julkaista. Mahdollista kuvama-

teriaalia voidaan esittää tutkimustulosten esittämisen yhteydessä, mutta sitä ei 

kopioida tai luovuteta eteenpäin. Jos kuvamateriaalia myöhemmin halutaan jul-

kaista, tutkija ottaa asianosaisiin henkilöihin erikseen yhteyttä ja he voivat silloin 

päättää, miten haluavat heitä koskevan kuvamateriaalin kanssa meneteltävän. 

 

Edellytän tutkijalta, että hän toimittaa koululle koosteen tuloksista tutkimuksen 

valmistuttua. 

 

Jos minulla on tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, voin ottaa yhteyttä projektista 

vastaavaan tutkijaan. 

 



 
 

Annan luvan autismi/erityislapsi -aiheeseen liittyvän tutkimuksen toteutta-
miseen koulussa 30.10.2017 – 30.11.2017 välisenä aikana. 

 

 

Päiväys:Paikkakunta   ___ / ___ 20___ 

 

Allekirjoitus:   __________________________________ 

Nimen selvennys:    rehtori 

Tutkijan yhteystiedot mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten:  

Sara Uutinen, kasvatustieteen kandidaatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 2 

Tutkimuslupa-anomus luokanopettajalle 

 

TUTKIMUSLUPA 

 

Hei opettaja! 

 

Olen käynnistämässä pro gradu –tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on selvit-

tää autistisen oppilaan/erityisoppilaan osallisuutta yleisopetuksen 1 A luokassa. 

Tarkoituksena on kerätä aineistoa havainnoimalla luokassa marraskuussa 2017 

päivittäin n. 2 tuntia päivässä kolmen viikon ajan. Tarkoituksena on tutkia erään 

oppilaan koulunkäyntiä. 

 

Koulun rehtori X on hyväksynyt tutkimushankkeen. Kerään tutkimusaineistoni 

haastattelemalla ja havainnoimalla oppilaita koulupäivän aikana. Haastattelisin 

myös Teitä, oppilaan opettajaa. Tervetuloa osallistumaan tutkimusprojektiin. Jos 

kuitenkin tutkimusprosessin aikana tai sen jälkeen päädytte siihen, että haluatte 

vetäytyä tutkimuksesta, voitte tehdä sen ilmoittamalla asiasta minulle. Silloin 

kaikki teihin liittyvä materiaali poistetaan tutkimuksesta.  

Tutkimuksessa ei tuoda julki oppilaiden, opettajan tai koulun nimiä ei muitakaan 

tietoja, joiden perusteella tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa. Luokan 

toimintaa voidaan myös valokuvata niin, ettei kukaan ole kuitenkaan tunnistetta-

vissa. Ennen mahdollista valokuvamateriaalin Teitä pyydetään tarkistamaan, 

ettei oppilaita voi tunnistaa kuvista.  

 

Tutkimuksesta kirjoitan pro gradu -tutkielman, joka julkaistaan yliopiston kokoel-

missa. Yhteystietoni ovat alla. Vastaan mielelläni kysymyksiinne ja annan tarvit-

taessa tutkimusprojektista lisää tietoa. Alla on myös tutkimukseni ohjaajan yh-

teystiedot. Voitte soittaa minulle tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluatte kysyä 

lisää tutkimuksesta. 

 



 
 

Ystävällisin terveisin, 

Sara Uutinen 

Kasvatustieteen kandidaatti, koulunkäynnin ohjaaja  

  

 

Pro gradu -työn ohjaaja Suvi Lakkala 

 

 

OPETTAJA 
 
Osallistun autismia/erityislapsia koskevaan tutkimukseen. ______ 
En osallistu autismia/erityislapsia koskevaan tutkimukseen. _____ 
 
 
  
 
Päiväys: 
______________________________________________________________
_______ 
allekirjoitus: 
______________________________________________________________
______________ 
Nimen selvennys: 
_____________________________________________________________ 
Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite mahdollista myöhempää yhteydenottoa 
varten:  
______________________________________________________________
______________ 
 

Pyydän palauttamaan ke 15.11.2017 mennessä. 

 

 

      

 

 

 

 



 
 

      Liite 3 

 

Tutkimuslupa-anomus koulunkäynninohjaajille 

 

TUTKIMUSLUPA 

 

Hei koulunkäynnin ohjaajat! 

 

Olen käynnistämässä pro gradu –tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on selvit-

tää autistisen oppilaan/erityisoppilaan osallisuutta yleisopetuksen 1 A  luokassa. 

Tarkoituksena on kerätä aineistoa havainnoimalla luokassa marraskuussa 2017 

päivittäin n. 2 tuntia päivässä kolmen viikon ajan. Toivoisin Teidän vastaavan 

sähköpostitse lähettämääni kyselyyn, jossa kartoitan erään 1 A luokan autistisen 

oppilaan koulunkäyntiin liittyviä asioita. 

 

Koulun rehtori X ja luokan oma opettaja X ovat hyväksyneet tutkimushankkeen. 

Kerään tutkimusaineistoni haastattelemalla ja havainnoimalla oppilaita koulupäi-

vän aikana. Tervetuloa osallistumaan tutkimusprojektiin. Jos kuitenkin tutkimus-

prosessin aikana tai sen jälkeen päädytte siihen, että haluatte vetäytyä tutkimuk-

sesta, voitte tehdä sen ilmoittamalla asiasta minulle tai luokan omalle opettajalle.  

Silloin kaikki antamanne tieto poistetaan tutkimuksesta.  

Tutkimuksessa ei tuoda julki oppilaiden, opettajan tai koulun nimiä ei muitakaan 

tietoja, joiden perusteella tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa. Luokan 

toimintaa voidaan myös valokuvata niin, ettei kukaan ole kuitenkaan tunnistetta-

vissa. Ennen mahdollista valokuvamateriaalin käyttöä luokan opettajaa pyyde-

tään tarkistamaan, ettei oppilaita voi tunnistaa kuvista.  

 

Tutkimuksesta kirjoitan pro gradu -tutkielman, joka julkaistaan yliopiston kokoel-

missa. Yhteystietoni ovat alla. Vastaan mielelläni kysymyksiinne ja annan tarvit-



 
 

taessa tutkimusprojektista lisää tietoa. Alla on myös tutkimukseni ohjaajan yh-

teystiedot. Voitte soittaa minulle tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluatte kysyä 

lisää tutkimuksesta.  

 

Ystävällisin terveisin, Sara Uutinen 

Kasvatustieteen kandidaatti, koulunkäynnin ohjaaja  

 

 

Pro gradu -työn ohjaaja Suvi Lakkala 

OHJAAJA 
 
Osallistun autismia/erityislapsia koskevaan tutkimukseen. ______ 
En osallistu autismia/erityislapsia koskevaan tutkimukseen. _____ 
 
 
  
 
Päiväys: 
______________________________________________________________
_______ 
allekirjoitus: 
______________________________________________________________
______________ 
Nimen selvennys: 
_____________________________________________________________ 
Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite mahdollista myöhempää yhteydenottoa 
varten:  
______________________________________________________________
______________ 
 

 

Pyydän palauttamaan ke 15.11.2017 mennessä. 

 

 

 

 

 

 



 
 

      Liite 4 

Tutkimuslupa-anomus luokalle (vanhemmat) 

 

 TUTKIMUSLUPA 

 

Hei –luokan oppilaan vanhempi ja oppilas! 

 

Olen käynnistämässä pro gradu –tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on selvit-

tää autistisen oppilaan/erityisoppilaan osallisuutta yleisopetuksen luokassa. Tar-

koituksena on kerätä aineistoa havainnoimalla luokassa, loka-marraskuussa 

2017 päivittäin n. 2 tuntia päivässä kolmen viikon ajan.  

 

Koulun rehtori X ja luokan oma opettaja X ovat hyväksyneet tutkimushankkeen. 

Kerään tutkimusaineistoni haastattelemalla ja havainnoimalla oppilaita koulupäi-

vän aikana. Tervetuloa osallistumaan tutkimusprojektiin. Jos kuitenkin tutkimus-

prosessin aikana tai sen jälkeen päädytte siihen, että haluatte vetäytyä tutkimuk-

sesta, voitte tehdä sen ilmoittamalla asiasta minulle tai luokan omalle opettajalle.  

Silloin kaikki lapseenne liittyvä materiaali poistetaan tutkimuksesta. Vetäytyminen 

tutkimusprosessista ei vaikuta mitenkään lapsenne opetukseen tai muuhun kou-

lunkäyntiin. 

Tutkimuksessa ei tuoda julki oppilaiden, opettajan tai koulun nimiä ei muitakaan 

tietoja, joiden perusteella tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa. Luokan 

toimintaa voidaan myös valokuvata niin, ettei kukaan ole kuitenkaan tunnistetta-

vissa. Ennen mahdollista valokuvamateriaalin käyttöä luokan opettajaa pyyde-

tään tarkistamaan, ettei oppilaita voi tunnistaa kuvista.  

 

Tutkimuksesta kirjoitan pro gradu -tutkielman, joka julkaistaan yliopiston kokoel-

missa. Yhteystietoni ovat alla. Vastaan mielelläni kysymyksiisi ja annan tarvitta-

essa tutkimusprojektista lisää tietoa. Alla on myös tutkimukseni ohjaajan yhteys-

tiedot. Voitte soittaa minulle tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluatte kysyä lisää 

tutkimuksesta. 



 
 

 

Ystävällisin terveisin, 

Sara Uutinen 

Kasvatustieteen kandidaatti, koulunkäynnin ohjaaja  

 

 

Pro gradu -työn ohjaaja Suvi Lakkala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      Liite 5 

Tutkimuslupa-anomus Villen kotiin 

 

TUTKIMUSLUPA 

 

Hei 1A-luokan oppilaan vanhempi ja oppilas! 

Teen pro gradu tutkielmaa autismiin/erityislapsiin liittyen. Tutkimukseni on tarkoi-

tus toteuttaa marraskuussa 2017. Koulun rehtori X ja luokan oma opettaja X ovat 

hyväksyneet tutkimushankkeen.  

Kerään tutkimusaineistoni haastattelemalla ja havainnoimalla lastanne ja muita 

oppilaita koulupäivän aikana. Haastattelen myös Teitä ja lapsenne opettajia. Las-

tanne/lapsenne tavaroita/tehtäviä saatetaan myös valokuvata. Tervetuloa osal-

listumaan tutkimusprojektiin. Jos kuitenkin tutkimusprosessin aikana tai sen jäl-

keen päädytte siihen, että haluatte vetäytyä tutkimuksesta, voitte tehdä sen il-

moittamalla asiasta minulle tai luokan omalle opettajalle.  Silloin kaikki lapseenne 

liittyvä materiaali poistetaan tutkimuksesta. Vetäytyminen tutkimusprosessista ei 

vaikuta mitenkään lapsenne opetukseen tai muuhun koulunkäyntiin. 

Tutkimuksessa ei tuoda julki oppilaiden, opettajan tai koulun nimiä ei muitakaan 

tietoja, joiden perusteella tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa. 

Tutkimuksesta kirjoitan pro gradu -tutkielman, joka julkaistaan yliopiston kokoel-

missa. Voitte soittaa minulle tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluatte kysyä lisää 

tutkimuksesta.  

Ystävällisin terveisin, 

 

Sara Uutinen 

Kasvatustieteen kandidaatti, koulunkäynnin ohjaaja 

Gradun ohjaaja: 

Suvi Lakkala  

TÄMÄ OSA PALAUTETAAN KOULUUN. 



 
 

 

VANHEMMAT 
 
Annan luvan lapseni osallistumiseen autismia/erityislapsia koskevaan tutki-

mukseen ja suostun osallistumaan haastatteluun autismia/erityislapsia koske-

vassa tutkimuksessa. ______ 

En anna lapselleni lupaa osallistua autismia/erityislapsia koskevaan tutkimuk-

seen, enkä suostu osallistumaan haastatteluun autismia/erityislapsia koske-

vassa tutkimuksessa. _____ 

 

 

Lapseeni liittyvää kuvamateriaalia saa esittää tutkimustulosten esittämisen yh-

teydessä. ______ 

Lapseeni liittyvää kuvamateriaalia ei saa esittää tutkimustulosten esittämisen 

yhteydessä. ____ 

 

Päiväys: 

______________________________________________________________

_______ 

Vanhemman allekirjoitus: 

______________________________________________________________

______________ 

Nimen selvennys: 

_____________________________________________________________ 

Puhelinnumero ja/tai osoite mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten:  

______________________________________________________________

______________ 

 

 

OPPILAS 
 



 
 

Osallistun tutkimukseen. ____ 

En osallistu tutkimukseen.____ 
Lapsen allekirjoitus: 

_____________________________________________________________ 

Nimen selvennys: 

______________________________________________________________

_ 

 
 

 

 

Pyydän palauttamaan luokan omalle opettajalle perjantaihin 3.11.2017 men-
nessä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tutkimuslupa-anomus oppilaille 

      Liite 6 

 

 

Hei 1A-luokan oppilas! 
 
Teen tutkimusta autis-
mista/erityislapsista. 
 

 

Havainnoin ja kiertelen luo-
kassa. 

 

Olen tutkija. Minua kiinnostaa, 
mitä koulussa tapahtuu, kun 
tehdään tehtäviä, ollaan luo-
kassa ja käydään välitunnilla. 

 

X-rehtori, X-opettaja ja van-
hempasi ovat luvanneet, että 
saan käydä luokassa katso-
massa. Kirjoitan asioita muis-
tiin.  

 

Saatan myös ottaa valokuvia. 

 

http://papunet.net/sites/papunet.net/files/kuvapankki/kirjoittaa_0.jpg


 
 

Haluaisin myös haastatella si-
nua. 

 

Kerron luokkasi tapahtumista 
opettajille ja tutkijoille. 

 

Kirjoitan niistä tutkimuksen.  

 

Minusta olisi mukavaa, jos 
sinä olisit mukana tutkimuk-
sessa. 

 

Voit kysyä minulta lisää, jos 
haluat. 

 

 
 

Ystävällisin terveisin, 
Tutkija: Sara Uutinen 
 
 

 

 

http://papunet.net/sites/papunet.net/files/kuvapankki/kokoontuminen.png
http://papunet.net/sites/papunet.net/files/kuvapankki/20130503/open book.png
http://papunet.net/sites/papunet.net/files/kuvapankki/20130503/to go with_1.png
http://papunet.net/sites/papunet.net/files/kuvapankki/miksi1.jpg


 
 

Liite 7 

Erillinen suostumuslupa Villen kotiin 

 

 

Anna luvan siihen, että Sara Uutinen, joka on lapseni koulussa loka/marras/jou-

lukuussa 2017 saa tutustua lastani koskeviin asiakirjoihin, joita säilytetään kou-

lussa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja niitä käytetään ainoastaan pro gradu tut-

kimusta varten, ilman mitään sellaisia tietoja, joista oppilas taikka perhe olisi tun-

nistettavissa.  

 

 

Rovaniemellä, 15.11.2017 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Lapsen huoltaja_________________________             

____________________________ 

 

Tutkija __________________________________          

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

       
 
 



 
 

Liite 8 

 

 

 

Villen äidin haastattelukysymykset 

 

 

1. Kuvailisitko lapsesi koulun alkua, miten koulu lähti sujumaan? 

2. Onko lapsellasi ollut kavereita ennen koulun alkua, oman ikäisiä, tyttöjä 

vai poikia, molempia? 

3. Millaisia haasteita koulussa on esiintynyt lapsesi erityisyyden vuoksi? 

4. Miten olet voinut vaikuttaa lapsesi koulunkäyntiin? Onko saanut apukei-

noja/avustusta koulupäivään? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
 

Liite 9 

 

Opettajan haastattelukysymykset 

 

 

1. Millaisia haasteita Villen koulunkäyntiin mielestäsi liittyy? 

2. Kuinka kodin ja koulun yhteistyö on sujunut Villen asioissa? 

3. Millaisista tukitoimista Ville mielestäsi hyötyisi? 

3.1 Tarvitsisiko valvontaa välitunnin ajaksi?  
 

4. Saako Ville erityisopetusta, kuinka paljon? 

5. Onko kavereita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 10 

 

 

Koulunkäynninohjaajan kysymykset 

 

 

1. Millaisia haasteita autistinen oppilas mielestäsi kohtaa koulunkäynnissä? 

 

2. Hyötyykö/hyötyisikö autistinen oppilas mielestäsi siitä, että olisit oppitun-

neilla/välitunnilla/siirtymätilanteissa hänen apuna? 

 
 

3. Millaiset tukitoimet/apu olisi mielestäsi tärkeää autistisen oppilaan koulun-

käyntiin liittyen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     Liite 11 

 

 

Villen haastattelukysymykset 

 

1. Kerro minulle, mitä mukavaa olet tehnyt koulussa? 

2. Kerro minulle, mitä mukavaa teet koulun jälkeen? 

3. Kenen kanssa olet koulun jälkeen? 

4. Mistä asioista et pidä koulussa? 

5. Ketkä ovat kavereitasi? 

6. Onko sinun vaikeaa olla luokassa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


