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Mäkäräinen, Marjo-Rita, "Everyone needs friends". Friendships of pupils with
intellectual disabilities
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 212, 2022
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

Experiencing friendship is important for most people. Establishing and maintaining friendships is
not as easy for everyone, and not everyone has equal opportunities to do so. People with
intellectual disabilities face various challenges associated with forming, establishing, and
maintaining friendships. The current study makes the voice of intellectually disabled pupils and
their parents heard and expands the understanding of friendships and related challenges among
pupils with intellectual disabilities, as well as different ways to support friendship.

The data of this qualitative study consist of a semi-structured survey of parents (N = 107) and
thematic interviews (N = 10), ethnographic data collected in a special school, an observation diary
(N = 131 episodes), writings of pupils with intellectual disabilities (N = 5) and discussions with
them. All data were analyzed using thematic design and content analysis.

According to the results, the school was an important place for pupils with intellectual
disabilities to be together with friends. Most pupils with intellectual disabilities had friends at
school. Conversely, in their leisure, friends were more often found in family members rather than
peers. The students who participated in the study hoped for the continuity of friendships and for
more opportunities to meet friends in their spare time. The parents felt it was important for their
children with intellectual disabilities to have friends and raised concerns about their children’s few
friendships and lack of opportunities to meet friends. Supporting the friendships of a pupil with
intellectual disability requires concrete action both from the family and at different levels of
society. The most important role in supporting friendships is held by the parents and school staff.

This dissertation complements current research data on the friendships of pupils with
intellectual disabilities in the light of ecological systems theory, providing practical information
on how friendships can be supported in more diverse ways than before, thereby positively
affecting the quality of life and experiences of inclusion among schoolchildren with intellectual
disabilities.

Keywords: content analysis, ecological systems theory, ethnography, friendship,
intellectual disabilities, participation, qualitative research, well-being





Mäkäräinen, Marjo-Rita, "Kaikki tarvitsevat ystäviä". Kehitysvammaisten
koululaisten ystävyyssuhteet
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Acta Univ. Oul. E 212, 2022
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Ystävyyden kokeminen on tärkeää useimmille ihmisille. Ystävyyssuhteiden muodostaminen ja
ylläpitäminen ei ole kaikille yhtä helppoa, eikä kaikilla ole tähän yhdenvertaisia mahdollisuuk-
sia. Kehitysvammaisilla henkilöillä ystävyyssuhteiden muodostamiseen, vakiinnuttamiseen ja
ylläpitämiseen liittyy erilaisia haasteita. Tutkimus tuo kehitysvammaisten koululaisten ja heidän
huoltajiensa äänen kuuluville ja laajentaa käsitystä kehitysvammaisten koululaisten ystävyys-
suhteista ja niihin liittyvistä haasteista sekä erilaisista tavoista tukea ystävyyttä.

Tämän laadullisen tutkimuksen aineistot koostuvat huoltajille suunnatusta puolistrukturoi-
dusta kyselystä (N = 107) ja teemahaastatteluista (N = 10), erityiskoulussa kerätyistä etnografi-
sista aineistoista, havaintopäiväkirjasta (N = 131 episodia), kehitysvammaisten koululaisten (N
= 5) kirjoituksista sekä heidän kanssaan käydyistä keskusteluista. Kaikki aineistot analysoitiin
käyttämällä teemoittelua ja sisällönanalyysia.

Tulosten mukaan koulu oli kehitysvammaisille koululaisille keskeinen paikka ystävien kans-
sa yhdessäololle. Useimmilla kehitysvammaisista oppilaista oli koulussa ystäviä. Sitä vastoin
vapaa-ajalla ystävät löytyivät useammin perheen parista kuin vertaisista. Tutkimukseen osallis-
tuneet oppilaat toivoivat ystävyyssuhteiden jatkumista ja lisää mahdollisuuksia ystävien tapaa-
miseen vapaa-ajalla. Huoltajat kokivat tärkeäksi, että heidän kehitysvammaisilla lapsillaan olisi
ystäviä, ja toivat esille huolensa lastensa vähäisistä ystävyyssuhteista sekä puutteellisista mah-
dollisuuksista tavata ystäviä. Kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteiden tukeminen edel-
lyttää konkreettisia toimia sekä perheeltä että yhteiskunnalta eri tasoilla. Ystävyyssuhteiden
tukemisen kannalta merkittävimmässä roolissa ovat huoltajat ja koulun henkilökunta.

Tämä väitöstutkimus täydentää nykyistä tutkimustietoa kehitysvammaisten koululaisten ystä-
vyyssuhteista ekologisen systeemiteorian valossa tarkasteltuna tuoden käytännönläheistä tietoa
siitä, miten ystävyyssuhteita voidaan tukea aiempaa monipuolisemmin ja sen kautta vaikuttaa
kehitysvammaisten koululaisten elämänlaatuun ja osallisuuden kokemiseen myönteisesti.

Asiasanat: ekologinen systeemiteoria, etnografia, hyvinvointi, kehitysvammaisuus,
laadullinen tutkimus, osallisuus, sisällönanalyysi, ystävyys
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1 Johdanto 

Kiinnostukseni kehitysvammaisten peruskouluikäisten lasten ja nuorten 

ystävyyssuhteisiin heräsi toimittuani vuosia erityisluokanopettajana 

kehitysvammaisia oppilaita opettaen. Monien oppilaiden kertoessa vapaa-

ajanvietostaan tuli toistuvasti esille joko ystävyyssuhteiden puute tai vähäiset 

kontaktit ystäviin erityisesti vapaa-ajalla. Koulupäivän aikana monet oppilaat 

hakeutuivat vuorovaikutukseen toisten oppilaiden kanssa ja nimesivät samaa 

koulua käyviä oppilaita ystävikseen. Koin kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteet tärkeäksi tutkimusaiheeksi, jotta kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteisiin liittyvät tarpeet tulisivat aiempaa paremmin huomioiduiksi. 

Tämä tutkimus tuo kuuluville opettamieni kehitysvammaisten koululaisten 

kokemuksia ja ajatuksia ystävyyssuhteista ja niihin liittyvistä tarpeista. Tutkimus 

valottaa myös kehitysvammaisten lasten ja nuorten huoltajien kokemuksia 

kehitysvammaisten lastensa ystävyyssuhteista ja niihin liittyvistä haasteista sekä 

ystävyyden tukemisen tarpeista ja keinoista.  

Lasten vertaissuhteiden merkitykseen on alettu kiinnittää huomiota aiempaa 

enemmän tämän vuosituhannen puolella (ks. Salmivalli, 2008, s. 15). Lasten 

ystävyyttä on tutkittu monissa maissa (esim. Coelho, Torres, Fernandes & Santos, 

2017; Korkiamäki & Kallio, 2014; Moore, 2020; Wang, Bowker, Liu, Li & Chen, 

2020). Kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävyydestä on tehty monia 

kansainvälisiä tutkimuksia (esim. Schoop-Kasteler & Müller, 2020; Solish, Perry 

& Minnes, 2010; Zashchirinskaia & Lapteva, 2021). Suomessa kehitysvammaisten 

ystävyyttä sivuavat tutkimukset ovat olleet lähinnä aikuisten kehitysvammaisten 

sosiaalisiin suhteisiin liittyviä opinnäytetutkimuksia (ks. Heikkilä, 2015; Leppänen 

& Waarna-Laitinen, 2016; Saarinen, 2012; Salo, 2021; Sinkkonen & Vainio, 2018).  

Lasten ja nuorten elämässä perhesuhteet sekä ikätoveri- ja ystävyyssuhteet ovat 

ihmissuhteista tärkeimpiä, ja monet voivat kokea ystävät ja kaverit jopa 

tärkeimmiksi ihmisiksi elämässään (Crosnoe, 2000). Ystävien saaminen ja 

ystävänä oleminen ovat osa ihmisenä olemista (Jobling, Moni & Nolan, 2009). 

Ystävyyden koetaan rikastuttavan elämää monin eri tavoin (Lu, Oh, Leahy & 

Chopik, 2021). Kehityksessään viivästyneille lapsille ja nuorille ystävyydellä on 

samanlainen merkitys kuin muille lapsille (ks. Timonen 2002). Kehitysvammaisilla 

lapsilla ja nuorilla ystävyyssuhteisiin voi kuitenkin liittyä erilaisia haasteita ja usein 

ystävyyssuhteita voi olla vähemmän kuin vammattomilla ikätovereilla (esim. 

Avramidis, Avgeri & Strogilos, 2018; Schoop-Kasteler & Müller 2020). 

Vammaisten lasten sosiaalistamisen kannalta on tärkeää kehittää sosiaalisia suhteita 
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sekä aikuisiin että ikätovereihin (Zashchirinskaia & Lapteva, 2021). 

Ystävystyminen ja ystävät kuuluvat olennaisesti kouluelämään (Foley ym., 2012, 

s. 375–376; Lähteenmaa & Siurala, 1992, s. 70). Vammaisten oppilaiden opetuksen 

ja vapaa-ajan toimintojen järjestämistavoilla voidaan joko tukea tai vaikeuttaa 

vammaisten oppilaiden ystävyyssuhteiden muodostumista ikätovereihin (Saloviita, 

2008, s. 195–197). Kasvatusorganisaatiot voivat osaltaan vaikuttaa lapsen ja 

nuoren sosiaalistumiseen (Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas, 2000, s. 90). 

Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella lasten ja nuorten yhteiskunnallisia jäsenyyksiä 

tai niiden institutionaalisia toteutuksia (Weller, 2007). Tässä väitöstutkimuksessa 

käytetty Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria tuo esille eritasoisten ja 

erilaajuisten kasvuympäristöjen lisäksi myös yhteiskunnallisen ja kulttuurisen 

ympäristön vaikutuksen yksilön ystävyyssuhteisiin ja sosiaalistumiseen 

yhteiskunnan jäseneksi (ks. Härkönen, 2007, s. 21–39).  

Ystävyyssuhteet ovat merkityksellisiä hyvinvoinnin ja osallisuuden 

kokemiseksi. Ne ovat osoittautuneet tärkeimmäksi muuttujaksi selitettäessä onnen 

kokemista ja tarpeentyydytystä (Allardt, 1976, s. 256). Ihmiset tuntevat olevansa 

onnellisempia kokiessaan elävänsä oikeudenmukaisessa maailmassa ja saadessaan 

osakseen oikeudenmukaista kohtelua. Subjektiivisesti koettuun hyvinvointiin 

vaikuttavat suurelta osin ihmisten väliset tapahtumat ja tapahtumatta jäämiset 

(Suoninen, Lahikainen & Pirttilä-Backman, 2013, s. 249–296). Koulu on tärkeässä 

roolissa lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa. 

Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen 

yhteistyössä kotien kanssa sekä inhimillisen ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen. 

Inhimillinen pääoma muodostuu osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten 

välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta sekä luottamuksesta. Nämä yhdessä 

tukevat sekä yksilöllistä että yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. Koulussa 

lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kehittää sosiaalisia taitojaan, jolloin 

ihmissuhteiden tärkeys tulee myös esille (Opetushallitus [OPH], 2016, s. 15–18, 

20–22). Osaavat kasvattajat sekä ystävät ovat hyvinvoinnin kannalta olennaisen 

tärkeitä (Suoninen ym., 2013, s. 294–296).  

Ystävyyssuhteet mahdollistavat osallisuuden kokemuksia, mikä tukee 

hyvinvointia. Sosiaalista osallisuutta, jolla tarkoitetaan hakeutumista 

vastavuoroisiin ihmissuhteisiin ja erilaisiin verkostoihin, pidetään yhtenä 

hyvinvoinnin lähteenä (Suoninen ym., 2013, s. 318; ks. Shakespeare, 2014, s. 194–

195). Osallisuuden viitekehys osoittaa suunnan, mihin erilaisia toimintoja, 

palveluita ja politiikkaa tulisi kehittää, jotta syrjittyjen, epäoikeudenmukaisuutta ja 

eriarvoisuutta kokevien ihmisten osallisuutta erilaisista hyvinvoinninlähteistä 
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voidaan vahvistaa (Isola ym., 2017, s. 9). Sosiaaliset suhteet, sosiaalisten 

verkostojen laajuus ja tiheys ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille (Lähteenmaa & 

Siurala, 1992, s. 70; Rotkirch & Berg, 2020, s. 179). Yksilön hyvinvoinnin kannalta 

myös ystävyyssuhteiden laatu ja vastavuoroisuus ovat merkityksellisiä tekijöitä 

(Bukowski, Newcomb & Hartup, 1996). Myönteiset ystävyys- ja ihmissuhteet sekä 

niiden muodostamat sosiaaliset verkostot tukevat ihmisen psyykkistä hyvinvointia 

koko elämän ajan (Laine, 2005, s. 140; ks. Haarni, 2006, s. 10).  

Vähäiset ystävyyssuhteet tai ystävien puute voivat lisätä yksinäisyyden 

kokemuksia. Yksinäisyys on noussut yhteiskunnallisessa keskustelussa 

ajankohtaiseksi aiheeksi. Sitä on tutkittu ja sitä tutkitaan eri ihmisryhmien ja eri-

ikäisten kokemana (Junttila, 2015; Qualter, Brown, Munn, Penny & Rotenberg, 

2010; Rönkä, Rautio, Koiranen, Sunnari & Taanila, 2014; Saari, 2009; Tarvainen, 

2019b). Myös kehitysvammaisten henkilöiden kokemaa yksinäisyyttä on 

dokumentoitu tutkimuksissa (Callus, 2017, s. 1–2; Shakespeare, 2014, s. 191). 

Gilmoren ja Cuskellyn (2014, s. 192–193) arvion mukaan kehitysvammaisista 

henkilöistä puolet kokee kroonista yksinäisyyttä muun väestön osalta arvion ollessa 

15–30 prosenttia. Länsimaiset yhteiskunnat ovat muuttuneet yksilöllisemmiksi ja 

pirstaleisemmiksi. Erilaiset sosiaaliset, taloudelliset ja väestörakenteeseen liittyvät 

tekijät vähentävät sukulaisten, ystävien ja yhteisön verkostojen vahvuutta. Perheet 

ovat pienempiä ja hajanaisempia. Kasvokkain tapaaminen on jäänyt vähemmälle 

puhelimen ja internetin käytön sekä muiden passiivisten vapaa-ajanviettotapojen 

lisääntymisen vuoksi. Nämä muutokset voivat heikentää erityisesti vammaisten 

ystävyyssuhteita. Monet vammaisista asuvat yhteisöissä, kun yhteisön käsite on 

heikentynyt (Shakespeare, 2014, s. 194–195). Näiden muutosten myötä ystävyyden 

merkityksen voidaan ajatella pikemminkin kasvaneen ja kasvavan edelleen 

(Rotkirch & Berg, 2020; Shakespeare, 2014, s. 194–195).  

Kohdistamalla tutkimusta kehitysvammaisten lasten ja nuorten 

ystävyyssuhteisiin ja erityisesti niiden tukemiseen voidaan lisätä tietoisuutta 

ystävyyssuhteisiin liittyvistä haasteista ja osallisuuden vahvistamisesta eri 

kasvuympäristöissä. Vammattomien ihmisten on tärkeä tietää, mitä 

kehitysvammaisilla henkilöillä on sanottavana ystävyydestä. Ystävyyssuhteiden 

arvon tunnistaminen on ensimmäinen askel ystävyyden tukemiselle. 
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2 Kehitysvammaiset osana yhteiskuntaa 

Tämä luku aloitetaan määrittelemällä normaaliutta, sillä se luo pohjaa 

vammaisuuden ja kehitysvammaisuuden tarkastelulle. Kehitysvammaisuutta 

lähestytään eri näkökulmista, joista toiminnallinen näkökulma on keskeisin tässä 

tutkimuksessa. Lopuksi tarkastelu kohdentuu kehitysvammaisten ihmisten 

jäsenyyteen yhteiskunnassa eri ikävaiheissa.  

Normaalius määrittämässä poikkeavuutta 

Yleisen olettamuksen mukaan suurin osa ihmisistä asettuu kykyjensä ja 

ominaisuuksiensa perusteella tietyn normin ympärille, joka kuvaa normaaliutta 

(Dudley-Marling & Burns, 2014). Normaalin määrittelyllä määritellään 

normaaliuden rajat (Juva, 2019, s. 22). Normaalin määrittely on vaikuttanut siihen, 

ketkä voidaan sisällyttää yhteiskuntaan ja ketkä sulkea ulkopuolelle (Juva, 2019, s. 

23). Ihmiset, jotka poikkeavat riittävästi normeista, luokitellaan poikkeaviksi 

(exceptional) (Dudley-Marling & Burns, 2014). Normaalin ja poikkeavuuden 

määrittely on kulttuurisidonnaista (Hintsala, Seppälä & Teittinen, 2008, s. 227). 

Erityisopetus pohjaa myös tiettyihin oletuksiin normaalista ja epänormaalista. 

Erityisopetusta kohdennetaan vammaisille oppilaille, jotka jäävät taidoiltaan ja 

kyvyiltään normitason alapuolelle koulussa ja koulun ulkopuolella. Vajavuuden 

näkökulmasta (deficit perspective) tarkasteltuna erityisopetuksen keskeisenä 

tavoitteena on sellaisten taitojen opettaminen, joita oppilas tarvitsee toimiakseen 

mahdollisimman normaalisti eri ympäristöissä. Sosiaalis-konstruktivistisen 

näkökulman mukaan vammaisuutta ei määritellä vajavuuden näkökulmasta. 

Lähtökohtana on jokaisen kyvyt ja mahdollisuus oppia yhdessä toisten kanssa 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ympäristöä voidaan muokata yksilön tarpeita 

vastaavaksi. Vammaisuus nähdään tuolloin sosiaalisena konstruktiona (Dudley-

Marling & Burns, 2014). 

Vammaisuuden perusteet yhteiskunnassa ovat usein yksilön fyysisessä ja 

psyykkisessä erilaisuudessa suhteessa valtaväestöön. Lopulta käsitteen sisältö, 

merkitys ja käytännön kokemus muotoutuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

toimintaympäristön kanssa (Lampinen, 2007, s. 27; ks. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, 2018). Reeve (2019) käyttää disablismin (disablism) käsitettä viitatessaan 

vammauttaviin prosesseihin, joissa normaliteetteihin pohjautuva sosiaalinen 

ympäristö määrittää henkilön vammaiseksi, jos hän ei selviydy ympäristön 

vaatimuksista. Campbellin (2008) mukaan disablismilla viitataan ensisijaisesti 
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vammaisuuteen ja siitä seuraaviin syrjinnän muotoihin. Disablismi käsittää joukon 

oletuksia ja käytäntöjä, jotka edistävät ihmisten erilaista tai epätasa-arvoista 

kohtelua todellisen tai oletetun vammaisuuden vuoksi (Campbell, 2008, s. 4). 

Disablismi liittyy alistavan nyky-yhteiskunnan käytäntöihin, jotka uhkaavat sulkea 

pois, hävittää ja neutralisoida vammaiset henkilöt, jotka eivät sovi kapitalistiseen 

imperatiiviin (Goodley, 2014, s. xi). Disablististen prosessien kautta 

vaikeavammaisten asema rakentuu normaaliutta määrittelevissä sosiaalisissa ja 

yhteiskunnallisissa käytännöissä (Eriksson, 2018b).  

Ableismilla (ableism) tarkoitetaan kyvykkyyden ihannointia ja täydellistä 

kehoa. Erilaiset uskomukset, prosessit ja käytännöt määrittävät täyttä ihmisyyttä 

kuvaavan mittapuun, johon verrattuna vammaisuus on ihmisenä 

olemisen ”vähennetty” tila (Campbell, 2008). Ableistisessa yhteiskunnassa 

kohdellaan muita kuin vammaisia ihmisiä standardeina ja sallitaan vammaisten 

ihmisten syrjintä sulkemalla heidät ulkopuolelle tai rajoittamalla vammaisten 

osallistumista yhteiskunnassa (Tarvainen, 2019a). Yhdistyneiden kansakuntien 

(YK) yleissopimuksen mukaan syrjimättömyys on asetettu yleisperiaatteeksi 

(Yhdistyneet kansakunnat, 2015, artikla3). Teittinen ja Vesala (2022) havaitsivat 

kuitenkin tutkimuksessaan koulun olevan yhteiskunnassa vammattomien ehdoilla 

eriarvoisuutta tuottava tekijä. Vammaisten ihmisten todettiin kokevan syrjintää 

esikoulusta alkaen läpi elämän.  

YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista on osaltaan vauhdittanut 

tarvittavan avun ja tuen järjestämistä vammaisille henkilöille. Vaikka 

vammaisuuden taustalla olevat tekijät eivät ole muuttuneet, ovat havainnot ja 

käsitykset vamman aiheuttamista rajoituksista alkaneet murentua yksi kerrallaan 

(Seppälä, 2017, s. 16). 

2.1 Kehitysvammaisuus vammaisuuden ilmentymänä 

Vammaisuus ja kehitysvammaisuus ovat moniulotteisia ilmiöitä, jonka vuoksi 

niiden määrittely kaikenkattavasti on vaikeaa (Lampinen, 2007, s. 27; Patel & 

Brown, 2017, s. 247; Seppälä, 2017, s. 36). Määritelmät vammaisuudesta sekä 

kehitysvammaisuudesta ovat muuttuneet ajan ja kontekstin mukaan (Garland-

Thomson, 2014; Hintsala ym., 2008, s. 227; Seppälä, 2017, s. 8). 

Kehitysvammaisuus on ilmiö, joka määrittyy sosiaalisesti ja biologisesti (Seppälä, 

2017, s. 9–10). Tarkoituksena on, että vammaisten henkilöiden kuvaamiseen 

käytetyt määritelmät olisivat yleisesti hyväksyttyjä ymmärrettävyyden 

takaamiseksi (Mouzakitis, 2012, s. 65). Historiallisesti tarkasteltuna 
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vammaisuuden käsite ja sen käyttäminen on ollut kielteisen poikkeavuuden 

kuvausta (Teittinen, 2008, s. 139). Kehitysvammaisten luokittelemisessa käytetyt 

termit, kuten debiili, imbesilli tai idiootti ovat olleet hyvin leimaavia ja halventavia 

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities [AAIDD], 

2010; Hakala, 2010; Kehitysvammaliitto, 1995, s. 7–15; McDonagh, Goodey & 

Stainton, 2018, s. 1; Mutua, Siders & Bakken, 2011, s. 113; Parmenter, 2011; 

Polloway, Bouck, Patton & Lubin, 2017, s. 265).  

YK:n yleissopimuksen mukaan ”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on 

sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä 

vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän 

täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti 

muiden kanssa.” YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista kuvaa 

vammaisuutta yksilön ja yhteiskunnan välisenä suhteena. Vammaisuus koostuu 

niistä esteistä ja rajoitteista, jotka muodostuvat suhteessa ympäröivään 

yhteiskuntaan (Valtioneuvoston asetus 27/2016). 

Kehitysvammaisuus on sateenvarjokäsite, joka kuvaa eri syistä johtuvia ja eri 

tavoin ilmeneviä vammaisuuden muotoja (Seppälä 2017, s. 36). Se on myös 

hallinnollinen käsite, jota tarvitaan sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden 

järjestämiseksi. Käsitteen avulla voidaan tunnistaa ja nimetä henkilöt, jotka eivät 

selviydy itsenäisesti iänmukaisista rooleistaan ja toimista, sekä turvata ja järjestää 

heille tarvittavat tuki-, hoito- ja kuntoutuspalvelut (Seppälä 2017, s. 36). 

Kehitysvammaiset muodostavat suurimman yksittäisen vammaisryhmän. 

Länsimaissa kehitysvammaisten osuudeksi arvioidaan noin 1 prosenttia väestöstä. 

Suomessa kehitysvammaisia henkilöitä on arvioilta noin 50 000 ja heistä vaikea-

asteisesti kehitysvammaisia noin 10 000 (Arvio, 2018). 

Aiemmin kehitysvammaisuuteen liittyvä älyllinen rajoitus tarkoitti 

tavanomaisella älykkyystestillä mitattua alhaista älykkyysosamäärää (ÄO). Tähän 

liittyi oletus siitä, että alhaisen ÄO-pistemäärän saaneet henkilöt muodostaisivat 

homogeenisen ryhmän. Homogeenisyysnäkökulma osoittautui epäpäteväksi, sillä 

suurin osa kehitysvammaisiksi luokitelluista henkilöistä muistutti valtaväestöä 

(Ikonen, 1999, s. 85). Nykykäsityksen mukaan kehitysvammaiset muodostavat 

heterogeenisen väestöryhmän (Arvio, 2018; Seppälä, 2017, s. 10). Suurin osa 

kehitysvammaisista on lähes normaalisti kommunikoivia ja monipuolisesti 

toimintakykyisiä ihmisiä, joilla on edellytykset tehdä omia elämänvalintojaan. 

Yhteistä kehitysvammaisten kirjolle on yksilöllisen tuen tarve jokapäiväisessä 

elämässä (Seppälä, 2017, s. 10). Käsitteenä kehitysvamma on vakiintunut 

tarkoittamaan älyllistä kehitysvammaa (Arvio, 2022, s. 12; Patel, Greydanus & 
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Merrick, 2014, s. 4). DSM-5:ssä (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) kehitysvammaisuuden termiä (mental retardation) ei käytetä enää sen 

leimaavuuden vuoksi, vaan käytössä on termi intellectual disability, älyllinen 

toimintakyvyttömyys tai toimintakyvyn vajaus. Käyttöön on otettu myös käsite 

vamman kanssa elävät ihmiset, joka painottaa vamman vaikutusta elämään 

(Schalin ja Pekkarinen, 2021).  

Vammaisuuden määrittelyssä keskeiseksi nousevat yksilön sosiaaliset oikeudet 

sekä ihmisoikeudet (Degener, 2006). Erilaiset vammaisliikkeet ovat tuoneet esille 

vammaisuuden arvokasta ja elinvoimaista puolta (Watts Belser, 2020). Nykyisin 

vammaisjärjestöissä vammaisuuteen suhtaudutaan ihmisen toissijaisena 

ominaisuutena. Tämä ajattelutapa pohjautuu vammaisia henkilöitä koskeviin 

sopimuksiin ja lakeihin, jolloin vammaisia henkilöitä koskevan politiikan 

keskeinen sisältö kohdistuu yhdenvertaisuuden vahvistamiseen ja ihmisoikeuksien 

toteutumisen varmistamiseen (Haarni, 2006, s. 9–10; ks. Peltola & Moisio, 2017, 

s. 40). Vammaisuuden käsite on kehittyvä. Vammaisuus on vammaisen henkilön 

sekä asenteiden ja ympäristöstä aiheutuvien esteiden välisen vuorovaikutuksen 

seuraus (Valtioneuvoston asetus 27/2016).  

Nykyisin kehitysvammaisuuden määritelmissä tavoitteena on yksilöllisyyden 

ja tasa-arvoisuuden esiin tuominen. Pääpaino kehitysvammaisuuden arvioinnissa 

on siirtynyt älykkyyden mittaamisesta toimintakyvyn arviointiin. Ymmärrettävä ja 

yksiselitteinen kehitysvammaisuuden määrittely on vaikeaa, koska myös 

vammaiset ihmiset ovat yksilöitä ja keskenään erilaisia, jolloin yksi mittaluku ei 

kerro ihmisestä kaikkea (Seppälä, 2017, s. 45–46). Vammaisuuden teoretisointi ja 

käsitteellistäminen on tärkeää, koska siten voidaan selkeyttää epämääräisiä 

käsitteitä ja lisätä samalla ymmärrystä sosiaalisesta ilmiöstä (Nurmi-Koikkalainen, 

2017). 

Kehitysvammaisuuden ilmeneminen 

Älyllisen kehityksen häiriö voi ilmetä kehityksen varhaisessa vaiheessa. Siihen 

liittyy älyllisen toimintakyvyn ja sopeutumiskeinojen kehittymättömyyttä, mikä 

tulee esille käsitteellisten, sosiaalisten ja käytännöllisten toimintojen alueilla 

(Harris, 2006, s. 3; Korkeila & Leppämäki, 2017, s. 95–96; Patel ym., 2014, s. 12). 

Kehitysvammaisuus vaikuttaa myös persoonallisuuden kehityksen lisäksi kykyyn 

ymmärtää käsitteitä ja kommunikaatiota (Korkeila & Leppämäki, 2017, s. 10; 

Laine, 2016, s. 30). Polloway ja kollegat (2017, s. 274) ovat kuvanneet 

kehitysvammaisuuden ilmenemistä eri osa-alueilla. Kehitysvamma voi vaikuttaa 
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keskittymiskyvyn ja muistin toiminnan lisäksi metakognitiivisiin taitoihin. 

Lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisen ajattelun pulmat voivat heijastua 

vaikeutena ymmärtää lukemaansa ja ilmaista itseään kirjoittaen ja ratkaista 

matemaattisia ongelmia. Sosiaaliseen käyttäytymiseen, liikkumiskykyyn ja 

terveyteen liittyvät haasteet voivat vaikeuttaa hyväksytyksi tulemista ja omien 

tunteiden säätelyä. Vamman kanssa eläminen lisää usein riippuvuutta vanhemmista 

ja muista läheisistä sekä voi edellyttää tiivistä yhteyttä palvelujärjestelmän kanssa, 

tällöin vamman kanssa elävän lapsen kontaktit ikätovereihin voivat jäädä 

vähäisiksi (Schalin & Pekkarinen, 2021). Kehitysvammaisuuteen liittyy usein 

erilaisia hieno- tai karkeamotorisia haasteita, ja motoriikka voi kehittyä hitaasti tai 

epätyypillisesti. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä voi olla muita 

liitännäissairauksia tai vammoja, kuten sydänsairaus, epilepsia tai aistivammoja 

(Hartman, Houwen, Scherder & Visscher, 2010; Kivikko & Autti-Rämö, 2006; 

Åberg, 2021).  

Lievästi kehitysvammaisen henkilön vuorovaikutustaidoissa voi olla 

kypsymättömyyttä. Tämä tulee esille kommunikaatiotaidoissa, tunteiden ja 

käyttäytymisen säätelyssä. Ikätoverit voivat myös havaita tämän. Useimpien 

kommunikaatiotaidot riittävät arjen tasolla toimimiseen. Ymmärrys sosiaalisten 

tilanteiden riskeistä on puutteellista, mikä voi altistaa hyväksikäytölle. 

Päivittäistaitojen kehittyminen voi olla hitaampaa (Korkeila & Leppämäki, 2017, 

s. 99; World Health Organization [WHO] 2016). Monet aikuiset kykenevät 

tekemään töitä ja ylläpitämään sosiaalisia suhteitaan (WHO, 2016).  

Keskivaikeasti kehitysvammainen henkilö eroaa huomattavasti ikätovereistaan 

sosiaalisten, motoristen sekä kommunikaation suhteen koko kehityksensä ajan. 

Kommunikaation haasteet sekä sosiaaliset rajoitteet heijastuvat ystävyyssuhteisiin 

ikätovereiden kanssa, mutta siitä huolimatta ystävyyssuhteiden solmiminen on 

mahdollista ja ystävyyssuhteet voivat kehittyä myös pitkäikäisiksi. Pitkäaikaisen 

tuen tarve ilmenee vapaa-ajan viettoon liittyvissä taidoissa (Korkeila & Leppämäki, 

2017, s. 99; WHO, 2016). Kertovan ja kuvailevan kielen käytössä on haasteita, 

myös mielikuviin perustuva kielellinen ilmaisu voi olla vaikeaa (Launonen, 2007, 

s. 85). 

Vaikea-asteinen kehitysvammaisuus tulee esille rajallisena sanavarastona. 

Kielenkäyttö liittyy enemmän sosiaaliseen kommunikaatioon kuin asioiden 

selittämiseen. Puhe ja kommunikaatio on sidoksissa nykyhetken arkisiin asioihin, 

ja puhe on yleensä lyhyttä ja fraasimaista (Korkeila & Leppämäki 2017, s. 100; 

Launonen, 2007, s. 83–84). Lähi-ihmisten herkän tulkinnan avulla 

vaikeavammaiset henkilöt voivat tulla ymmärretyiksi kommunikaation puutteista 



24 

huolimatta (Launonen, 2007, s. 84). Toimivan vuorovaikutuksen kannalta on 

olennaista mahdollisuus käyttää puhetta tukevaa tai korvaavaa kommunikointia eli 

AAC-menetelmiä (Augmentative and Alternative Communication) ja siihen 

tarvittavia apuvälineitä (ks. Boardman, Bernal & Hollins, 2014; Bouazza-Marouf, 

Kerr & Mansor, 2019; Chew, Iacono & Tracy, 2009; Elsahar, Hu, Bouazza-Marouf, 

Kerr & Mansor, 2019). AAC-menetelminä voidaan käyttää ilmeitä, eleitä, 

kehonkieltä, viittomia, kommunikaatiokansioita, kommunikointitauluja sekä 

erilaisia elektronisia laitteita (Chew ym., 2009; Kari, Laakso, Niskanen & 

Seppänen, 2020, s. 192). Tuen ja ohjauksen tarve tulee esille arjessa sekä omaan 

hyvinvointiin liittyvässä päätöksenteossa. Vapaa-ajanviettoon osallistuminen 

edellyttää tuen ja avun saamista. Perhe ja ystävät ovat tärkeitä mielen 

hyvinvoinnille ja mahdollistavat myös avun saannin (Korkeila & Leppämäki, 2017, 

s. 100).  

Syvästi kehitysvammaisen henkilön kyky ymmärtää puheeseen tai eleisiin 

liittyvää kommunikaatiota on rajoittunutta. Toiveiden ja tunteiden ilmaisu tapahtuu 

ei-kielellisesti ja ei-symbolisesti (Korkeila & Leppämäki, 2017, s. 100). 

Itseilmaisun keinoina voivat olla ääntely, katse, fyysiset jännittyneisyyden ja 

yleisen aktiivisuuden vaihtelut ja eleet, samoin kädellä osoittaminen ja erilaisten 

graafisten merkkien tai esineiden koskettaminen (Launonen, 2007, s. 82). 

Sosiaaliseen vuorovaikutukseen osallistuminen tapahtuu eleiden ja 

tunnekokemuksiin liittyvien vihjeiden avulla (Korkeila & Leppämäki, 2017, s. 100). 

Syvästi kehitysvammainen henkilö tarvitsee kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan 

jatkuvaa ja huomattavaa tukea. Vapaa-ajan toimintoihin osallistumista estää 

samanaikaisten aistitoimintojen ja fyysisten toimintojen vaikeudet. Perheenjäsenet 

ovat mielihyvän lähteitä (Korkeila & Leppämäki, 2017, s. 100). 

Kehitysvammaisuus on pysyvä tila (Harris, 2006, s. 261; Korkeila & 

Leppämäki, 2017, s. 101; Seppälä, 2017, s. 10), josta aiheutuvat kehitykselliset 

haasteet heijastuvat ihmisen toimintakykyyn (Laine, 2016, s. 30). Tämän vuoksi 

kehitysvammaiset tarvitsevat yksilöllistä apua ja viranomaisten tarjoamia 

palveluita läpi elämänsä (Arvio, 2011; Seppälä, 2017, s. 10). Iän myötä 

kehitysvammainen henkilö kohtaa samoja arjen tilanteita kuin ikätoverit. Usein 

oppiminen edesauttaa niistä selviytymistä. Kehitysvammainen henkilö joutuu 

kuitenkin kohdakkain sen tosiasian kanssa, etteivät kaikki samat asiat ole 

välttämättä mahdollisia vammaisille ja vammattomille ihmisille. Olennaista on 

löytää mahdollisuuksia toteuttaa itselle tärkeitä asioita (Koskentausta & Westerinen, 

2016).  
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2.2 Toimintakyvyn näkökulma kehitysvammaisuuteen 

Toimintakyky tarkoittaa kykyä toimia eri tilanteiden edellyttämällä tavalla. 

Toimintakyvyn rajoittuneisuus viittaa yksilöllisten edellytysten ja tilanteen 

rakenteen ja siihen liittyvien odotusten ja vaatimusten väliseen ristiriitaan (Ojanen 

& Seppälä, 1997, s. 15). Lähestyttäessä kehitysvammaisuutta toimintakyvyn 

näkökulmasta tarkastelun kohteena on yksilön ja ympäristön välinen suhde 

(Hakoma & Niemelä, 2018, s. 21; Hintsala ym., 2008, s. 228; Seppälä, 2010, s. 

185). Lähestymistapa sisältää kokonaisnäkemyksen ihmisestä ja hänen elämästään 

(Luckasson & Schalock, 2013) sekä hänen tuen tarpeistaan (Schalock, Luckasson 

& Tassè, 2021, s. 49). Toimintakyvyn näkökulmaa käytetään selvitettäessä arjen 

sujuvuutta ja sen edellyttämiä käytännön ratkaisuja. Arvioinnin kohteena on 

ihmisen ja hänen ympäristönsä välinen suhde, toimintakyvyn ja osallistumisen 

tukeminen elämän eri vaiheissa sekä osallistuminen ja sosiaalisten roolien 

vahvistaminen. Samalla pyritään osoittamaan henkilön mahdollisuudet ja 

voimavarat (Hintsala ym., 2008, s. 228; Seppälä, 2010, s. 185).  

Yhdysvaltain kehitysvammaliitto, American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD), on perustamisvuodestaan 1876 lähtien ollut 

kehitysvammaisuuden johtava asiantuntijataho, jonka tavoitteena on edistää 

kehitysvammaisuuden ymmärtämistä, määrittelyä ja luokittelemista 

(Kehitysvammaliitto, 1995, s. 7–15; Schalock ym., 2021, s. 11).  

AAIDD:n julkaisemassa määrittely- ja luokittelukäsikirjassa 

kehitysvammaisuuden määritelmä on toiminnallinen, missä ratkaisevina tekijöinä 

ovat yksilön edellytykset (kyvyt), ympäristö ja toimintakyky. Älyllinen 

kehitysvammaisuus on vammaisuutta vain tämän vuorovaikutuksen tuloksena. 

AAIDD on korvannut käsitteen ”mental retardation” käsitteellä ”intellectual and 

developmental disabilities” (Schalock ym., 2021, s. 12), joka on hyvä vastine 

suomalaiselle kehitysvammaisuuden käsitteelle, jossa toimintakyky on yhteydessä 

älylliseen toimintarajoitteeseen (Korkeila & Leppämäki, 2017, s. 95). Lisäksi 

käsite on vähemmän loukkaava ja on yhdenmukaisempi kansainvälisen 

terminologian kanssa (AAIDD, 2010, s. 3). Käsitteissä esiintyy kirjavuutta eri 

maissa. Suomessa kehitysvamman käsitteellä tarkoitetaan älyllisesti 

kehitysvammaista. Ruotsissa käytetään käsitteitä ”utveclingstörning” 

tai ”förståndshandikapp”. Britit käyttävät nykyisin käsitettä ”learning disability”. 

Muualla Euroopassa paitsi Britanniassa on käytössä käsite ”intellectual disability”. 

Uusimmissa pohjoisamerikkalaisissa oppikirjoissa on otettu käyttöön 

käsite ”developmental disability”, tosin edelleen käsite ”mental retardation” on 
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yleisesti hyväksytty Pohjois-Amerikassa toisin kuin Euroopassa. Latinankielinen 

termi on ”retardatio mentalis” (Arvio, 2022, s. 13–14).  

AAIDD:n julkaisema kehitysvammaisuuden integratiivinen lähestymistapa 

yhdistää kokonaisvaltaisesti nykyisen tietämyksen ja parhaimmat käytännöt 

yhtenäiseksi ja systemaattiseksi lähestymistavaksi kehitysvammaisen henkilön 

diagnosointiin, luokitteluun ja tarvittavien tukien määrittelyyn (Schalock ym., 2021, 

s. 22). AAIDD:n julkaiseman määrittely- ja luokittelukäsikirjan 

mukaan ”Kehitysvammaisuuteen liittyy merkittäviä rajoituksia sekä älyllisissä että 

adaptiivisessa käyttäytymisessä, mikä tulee ilmi käsitteellisissä, sosiaalisissa ja 

käytännöllisissä taidoissa. Kehitysvammaisuus ilmenee ennen 22 vuoden ikää” 

(Schalock ym., 2021, s. 18; Seppälä 2017, s. 37). Adaptiivisen käyttäytymisen 

käsitteellä tarkoitetaan AAIDD:n määritelmässä yksilön käsitteellisiä, sosiaalisia ja 

käytännöllisiä taitoja, jotka ovat opittuja ja joita tarvitaan arjessa selviytymiseen 

(Schalock ym., 2021, s. 34; Seppälä, 2017, s. 37). AAIDD:n kehitysvammaisuuden 

määritelmään kuuluu viisi taustaoletusta, jotka ovat määritelmän käytön ja 

soveltamisen kannalta tärkeitä: 1) Henkilön toiminnan ja suoriutumisen rajoituksia 

tarkastellaan suhteessa yksilön tyypilliseen ikäryhmään ja kulttuuriin. 2) 

Arvioinnissa huomioidaan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden, 

yksilöllisen kommunikoinnin, aistitoimintojen, motoriikan ja käyttäytymisen erot. 

3) Yksilöllä on rajoitustensa lisäksi usein myös vahvuuksia. 4) Yksilön rajoitusten 

kuvaamisella määritellään tukitoimien tarve. 5) Sopivat, yksilölliset ja tarvittavan 

ajan toteutetut tukitoimet lisäävät kehitysvammaisen yksilön toimintakykyä 

(Schalock ym., 2021, s. 15; Seppälä, 2017, s. 38).  

Kehitysvammaisuutta kuvataan AAIDD:n määritelmässä 

kehitysvammaisuuden monitekijäisen mallin avulla. Sen mukaan 

kehitysvammaisuus on ajan mittaan muodostuva monitekijäinen kasautumisilmiö, 

joka tulee esiin yksilön psykososiaalisessa toimintakyvyssä. Tähän vaikuttaa 

henkisten kykyjen, elämänhallintataitojen tai adaptiivisen käyttäytymisen, 

terveydentilan ja osallistumisen lisäksi sosiaaliset roolit ja toimintaympäristö 

(AAIDD, 2010, s. 14; Schalock ym., 2021, s. 19, 23; Seppälä, 2017, s. 38–39). 

Kuviossa 1 kuvataan kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn taustalla 

vaikuttavia tekijöitä.  
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Kuvio 1. Kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn taustalla vaikuttavia tekijöitä 

(Muokattu lähteestä Seppälä, 2017, s. 39; vrt. Schalock ym., 2021, s. 14). 

Henkiset kyvyt 

Henkisillä kyvyillä viitataan tässä yhteydessä älykkyyteen, jolla tarkoitetaan 

henkilön kykyä käsittää ympäristöään ja sen tapahtumia, selvittää asioita ja 

järkeillä omaa toimintaansa (Seppälä 2017, s. 39). AAIDD:n käsikirjassa henkisiksi 

kyvyiksi (intellectual functioning) luetaan standardoiduilla älykkyystesteillä 

arvioitavat älykkyyden osa-alueet: päättely, suunnittelu, ongelmanratkaisu, 

abstrakti ajattelu, kyky ymmärtää monimutkaisia ajatuksia, nopea oppiminen ja 

kokemuksesta oppiminen (Schalock ym., 2021, s. 89). Kehitysvammaisuuden 

välttämättömänä edellytyksenä pidetään henkisten kykyjen rajoittuneisuutta 

(Seppälä, 2017, s. 40).  

Arjen taidot 

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä arjen taidot, jolla viitataan adaptiivisiin 

taitoihin. Opetussuunnitelman perusteissa arjen taidoilla tarkoitetaan oppilaan 
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oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja (OPH, 2016, s. 22). Arjen taidot, 

opitut elämänhallintataidot (vrt. Seppälä, 2017, s. 40) eli adaptiiviset taidot (vrt. 

Schalock ym., 2021, s. 37) ovat ihmisen omaksumia ja käyttämiä ikä- ja 

kehitystasolleen kuuluvia käsitteellisiä, sosiaalisia ja käytännön taitoja. Hyvin 

kehittyneet arjen taidot voivat olla yksilön vahvuuksia. Heikommin kehittyneiden 

taitojen osalta arvioidaan yksilön tuen tarpeita. Vahvuuksien ja taitopuutteiden 

arvioinnissa on huomioitava yksilön ikä- ja kehitystaso. Taitopuutteisiin ja 

vahvuuksiin vaikuttavat oppimiskyvyn psykomotoristen toimintaedellytysten 

lisäksi harjoittelu. Joskus uusien toiminnallisten taitojen oppimista voivat 

hankaloittaa liiallinen suojelu ja riskien pelko (Schalock ym., 2021, s. 15; Seppälä, 

2017, s. 40). 

Terveydentila 

Terveydentilalla tarkoitetaan täydellistä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tilaa. Sillä on sekä suoria että muiden dimensioiden kautta olevia 

vaikutuksia ihmisen toimintakykyyn. Terveydentilaan voivat vaikuttaa erilaiset 

häiriöt, sairaudet ja vammat. Kehitysvammaisilla henkilöillä terveydentilan 

vaikutukset voivat vaihdella. Monet terveydelliset haitat voivat rajoittaa 

toimintakykyä huomattavasti (AAIDD, 2010, s. 16; Seppälä, 2017, s. 40). 

Toimintakykyä voidaan vahvistaa ja ylläpitää lääkityksellä ja kuntoutuksella 

(Seppälä, 2017, s. 40).  

Osallistuminen 

Osallistumisella (participation), vuorovaikutuksella ja sosiaalisilla rooleilla 

viitataan ihmisen sosiaaliseen ulottuvuuteen kotona, työssä, koulutuksessa, vapaa-

ajalla, kulttuurisissa, poliittisissa ja hengellisissä tapahtumissa (AIDD, 2010, s. 16; 

Schalock ym., 2021, s. 91; Seppälä, 2017, s. 41). Kehitysvammaisten elämässä 

ihmissuhteet, harrastukset ja osallistuminen ovat erittäin tärkeitä (Arvio, 2018). 

Yksilön osallisuus päivittäisissä aktiviteeteissa on tärkeää oppimisen, kuten myös 

inhimillisen kasvun ja kehityksen kannalta (Dunst, Bruder, Trivette & Hamby, 2006; 

Imms, Granlund, Wilson, Steenbergen, Rosenbaum & Gordon, 2016). Vamman 

vaikeuttaessa yksilön liikkumista ja kommunikointia vammaisen henkilön 

lähipiirin asenteet, osaaminen ja tuki vaikuttavat vammaisen henkilön osallisuuden 

ja sosiaalisten roolien muodostumiseen (Seppälä, 2017, s. 41). Mielekkääseen 

elämään osallistumisen tulisi olla keskeinen tavoite kasvun ja kehityksen 
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haasteisiin vastaamisessa, jotta vammaiset nuoret voivat saavuttaa täyden 

potentiaalinsa eri elämänvaiheissa (Imms, Granlund ym., 2016; Seppälä, 2017, s. 

41).  

Toimintaympäristö 

Toimintaympäristö tarkoittaa niitä fyysisiä ja sosiaalisia olosuhteita, joissa ihmiset 

elävät päivittäistä elämäänsä (AAIDD, 2010, s. 17; Seppälä, 2017, s. 41). Sillä 

viitataan myös henkilön toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin vaikuttaviin 

fyysisen, sosiaalisen ja asenneympäristön sekä sosiokulttuurisiin muuttujiin, kuten 

ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, perheen sosioekonomiseen asemaan, 

koulutukseen ja varallisuuteen. Vammaisen henkilön kohdalla toimintaympäristön 

saavutettavuudella ja esteettömyydellä on erityinen merkitys (AAIDD, 2010, s. 17; 

Seppälä, 2017, s. 41). Kehitysvammaisten hyvinvoinnin kannalta on 

merkityksellistä luoda sellainen elinympäristö, jossa voi elää ihmisarvoista elämää. 

Tähän voidaan vaikuttaa hyvin toimivilla tukipalveluilla (Arvio, 2018). 

Toimintaympäristöä voidaan kuvata moniulotteisena mallina, joka on monitasoinen, 

monitekijäinen ja interaktiivinen (Shogren, Luckasson & Schalock, 2020). 

Toimintaympäristön monitasoisuus huomioi ekologisten järjestelmien, systeemien, 

vaikutuksen yksilön toimintaan. Toimintaympäristön kontekstuaalisiin tekijöihin 

voidaan vaikuttaa ihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi (Schalock, 

ym., 2021, s. 92, 101). Tätä näkökulmaa tarkastellaan lähemmin tämän 

tutkimuksen Alaluvuissa 5.1 ja 8.2 Bronfenbrennerin ekologiseen systeemiteoriaan 

peilaten. 

Henkilön saama tuki 

Henkilön saama tuki voi olla fyysistä, käytännöllistä ja henkistä tukea. Tuki voi 

kohdistua liikkumiseen, käytännön toimiin, apuvälineiden käyttöön ja 

kommunikointiin. Se voi liittyä myös tiedon hankkimiseen, valintojen ja päätösten 

pohtimiseen sekä vammaisen elämää koskeviin ratkaisuihin. Yksilölle kohdistetun 

tuen tarkoituksena on edistää yksilön kehitystä, koulutusta, kiinnostuksen kohteita 

sekä henkilökohtaista hyvinvointia (AAIDD, 2010, s. 18; Seppälä, 2017, s. 41; 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021). Schalinin ja Pekkarisen (2021) mukaan 

kommunikaatiossa tukea tarvitsevien lasten kehittyminen voi vaikeutua, jos 

kontaktit ikätovereihin rajoittuvat muihin samalla tavalla kommunikoiviin lapsiin. 
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Tämän vuoksi kommunikaation tuen tulisi kohdistua myös lasten välisen 

vuorovaikutuksen tukemiseen.  

Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen vammaisten lasten huoltajille (N 

= 595) suunnatun koulukyselyn tulosten perusteella koulussa olisi kiinnitettävä 

huomiota oppituntien lisäksi hyvinvointiin vaikuttaviin kaverisuhteisiin 

koulupäiviin sisältyvissä sosiaalisissa tilanteissa. Huoltajat toivat esille puutteita 

lasten sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemisessa oppituntien ulkopuolisissa 

tilanteissa, kuten välitunneilla. Tuen tarve kohdistuu myös yksinäisyyden 

torjumiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen (Valjakka, Krokfors, Meriläinen 

& Vesala, 2021, s. 112). 

AAIDD:n esittämässä kehitysvammaisuuden mallissa kehitysvammaisuuden 

kirjo kuvataan laaja-alaisena toimintakyvyn rajoittuneisuutena (Seppälä, 2017, s. 

42). Kehitysvammaisuudella tarkoitetaan lapsuudessa alkavaa moniulotteista tilaa, 

johon yksilöllisellä tuella voidaan vaikuttaa myönteisesti. Siihen sisältyy niiden 

systeemien, mikro-, meso- ja makrosysteemien, rakenteet ja odotukset, joiden 

kanssa yksilö toimii ja on vuorovaikutuksessa. Tämän vuoksi 

kehitysvammaisuuden ymmärtäminen edellyttää moniulotteista ja ekologista 

lähestymistapaa, joka heijastaa yksilön ja ympäristön välistä vuorovaikutusta 

(AAIDD, 2010, s. 19). Kehitysvammaisuuden kuvaamiseen tarvitaan aina 

yksilöllistä, laadullista arviointia, jossa huomioidaan kaikki edellä mainitut 

tekijäryhmät (Seppälä, 2017, s. 24). Vaikuttaa siltä, että AAIDD:n 

kehitysvammaisuuden määritelmässä on lääketieteestä johdettuja piirteitä. 

Toiminnallisen näkökulman mukaan vammaisen yksilön ongelmana on 

vammasta aiheutuva toimintakyvyttömyys. Tällöin yhteisön kuntoutus- ja 

opetuspalvelujen tehtävänä on yksilön toimintakyvyn lisääminen. Tavoitteeksi 

voidaan asettaa yksilön taitojen ja kykyjen lisääminen, jotta itsenäinen elämä ja 

yhteiskunnan tuottavana jäsenenä oleminen tulisi mahdolliseksi (Moberg, 1999, s. 

43; 2001, s. 40). Vammaisuuden suhteellisuus tulee esille tilanne- ja 

olosuhdesidonnaisuutena. Kehitysvammainen ihminen ei välttämättä ole yhtä 

vammainen ollessaan eri rooleissa, tilanteissa ja ympäristöissä (ks. Schalin & 

Pekkarinen, 2021; Seppälä, 2017, s. 10). Vaikeasti vammaisillakin ihmisillä on 

kyky mukautua muuttuviin olosuhteisiin, jolloin heidän toimintakykynsä voi 

vaihdella tilanteesta ja ympäristöstä riippuen, jolloin ihmisen eri puolet ja 

ominaisuudet tulevat esille (Seppälä, 2010, s. 197).  
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2.3 Muita näkökulmia kehitysvammaisuuteen 

Seuraavaksi esiteltävät näkökulmat auttavat osaltaan ymmärtämään tässä 

tutkimuksessa kehitysvammaisuuden vaikutusta yksilön elämään. 

Lääketieteellinen näkökulma 

Kehitysvammaisuutta voidaan määritellä myös lääketieteen näkökulmasta 

(Degener, 2006; Seppälä, 2010, s. 180). Kyseinen näkökulma korostaa 

kehitysvamman diagnoosi- ja etiologiakeskeisyyttä, jolloin kehitysvammaa 

pidetään elimellisenä ja rakenteellisena patologiana, joka on este normaalille 

kehitykselle ja aiheuttaa toimintarajoitteita ja oppimisen esteitä (Cologon, 2016; 

Hintsala ym., 2008, s. 227; Seppälä, 2010, s. 183; Teittinen, 2012, s. 72–73; Toro, 

Kiverstein & Rietveld, 2020). Kehitysvammaisuuden syynä on yleensä geneettiset 

oireyhtymät, sairaudet, raskauteen tai synnytykseen liittyvät komplikaatiot tai 

kehitysiässä saadut sairaudet tai vammat (Åberg, 2021). Lieväksi luokitellun 

kehitysvammaisuuden pääasiallisia riskitekijöitä ovat ympäristötekijät, kun taas 

vaikean kehitysvammaisuuden taustalla on useimmiten biologiset tekijät (Patel ym., 

2014, s. 4, 12). Yleensä vaikea tai syvä kehitysvammaisuus diagnosoidaan ennen 

kouluikää moniammatillisen arvion pohjalta. Joissakin tapauksissa lievä 

kehitysvammaisuus todetaan vasta myöhemmin, joskus vasta aikuisuudessa 

(Roivainen, 2015; Åberg, 2021). 

Kehitysvammaisuuden lääketieteellisen määrittelyn keskeiset organisaatiot 

ovat AAIDD ja International Association for the Scientific Study of Intellectual 

Disabilities (IASSID) (Teittinen, 2012, s. 66–67). Suomessa käytössä olevan 

WHO:N tautiluokituksen ICD-10:n (The International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems) mukaan älyllisen kehityksen häiriöt 

kuuluvat kehitysvammaisuuden ryhmään (Seppälä, 2010, s. 181; Åberg, 2021). 

ICD-10:ssä kehitysvammaisuus luokitellaan vaikeusasteen perusteella lievään (ÄO 

50–69), keskivaikeaan (ÄO 35–49), vaikea-asteiseen (ÄO 20–34) ja syvään (ÄO 

alle 20) muotoon, muuhun kehitysvammaisuuteen ja tarkemmin 

määrittämättömään kehitysvammaisuuteen (Arvio, 2022, s. 13; Korkeila & 

Leppämäki, 2017, s. 95–96; WHO, 2016). WHO:n tautiluokituksen ICD-10:n 

mukaan älylliseen kehitysvammaisuuteen liittyy huomattavia rajoituksia älyllisten 

toimintojen lisäksi adaptiivisessa käyttäytymisessä, joka tulee esille käsitteellisissä, 

sosiaalisissa ja käytännöllisissä taidoissa. Vammaisuus on alkanut ennen 18 vuoden 

ikää (Arvio, 2022, s.13; WHO, 2016). Kehitysvammadiagnoosi asetetaan ICD-10:n 
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sisältämien kolmen kriteerin mukaisesti, jolloin psykologin suorittamassa 

tutkimuksessa tutkittavan ÄO jää alle 70:n, adaptiiviset taidot (käsitteelliset, 

sosiaaliset ja käytännölliset taidot) eivät vastaa ikätasoa ja vamma on ilmennyt 

kehitysiässä (Arvio, 2022, s. 24). AAIDD:n kehitysvammaisuuden luokitus 

korostaa normalisointia ja itsemääräämisoikeuden edellyttämiä tukitoimia. Vaikka 

määritelmään sisältyy älykkyyden standardisoitu mittaus (a standardized measure 

of intelligence), on painopiste tukien tarjoamisessa, jotta jokainen voi saavuttaa 

oman potentiaalinsa (Harris & Greenspan, 2016, s. 11).  

Lääketieteellisenä terminä kehitysvammaisuus on epämääräinen. Sama 

diagnosointi voi kohdistua keskenään erilaisille ihmisille (Seppälä, 2010, s. 180–

181). Diagnoosin merkitys on muuttunut eri aikakausien mukaan. Ihminen on 

enemmän kuin hänelle annettu diagnoosi (Hintsala ym., 2008, s. 227), jolloin 

ihmisen ominaisuudet suodatetaan diagnoosin ja sen selittävien mekanismien 

kautta (Vehkakoski, 2006, s. 249). Diagnosoinnin vaarana on määritellä ihminen 

diagnoosin kautta, jolloin henkilön käyttäytymistä tulkitaan diagnoosista 

johtuvaksi. Diagnoosin ylikorostamisesta käytetään englannin kielessä 

ilmaisua ”diagnostic overshadowing” (Hintsala ym., 2008, s. 227). 

Kehitysvammaisen lapsuus voi olla usein vammakeskeistä. Vammainen lapsi ei ole 

kuitenkaan ensisijaisesti diagnoosi, vaan oman perheensä lapsi (Arvio, 2011). 

Lääketieteelliset diagnoosit toimivat perusteena palveluiden ja tukien 

saamiselle (Vehmas, 2014; Watts Belser, 2020). Tosin vammaisten ihmisten 

ongelmia sosiaalisen osallisuuden suhteen ei voida selittää useinkaan ensisijaisesti 

diagnoosien perusteella, vaan pikemminkin kulttuurisilla ja yhteiskunnallisilla 

tekijöillä (Vehmas, 2014). Kehitysvammaisten henkilöiden tuen tarve on elinikäistä, 

jonka vuoksi kehitysvamman yhteiskunnallinen merkitys on suuri (Arvio, 2018). 

Kehitysvammaisuuden medikaalista diagnosointia hyödynnetään palvelujen 

kehittämisessä ja toteutuksessa, jolloin kehitysvammaisuuden medikaalista 

määritelmää tarvitaan myös lääketieteellisen tiedon ulkopuolella (Teittinen, 2012, 

s. 67;). Diagnoosit vaikuttavat myös siihen, millaisena vammaisia ihmisiä pidetään 

ja millaisia odotuksia vammaisten oletetaan täyttävän (Harris & Greenspan, 2016, 

s. 11; Watts Belser, 2020). Nykyisen ajattelutavan mukaan vammaiskulttuurissa 

pyritään välttämään lääketieteellisiin diagnooseihin perustuvaa leimaamista, jotta 

ihmisyksilö ei peittyisi niiden alle (Miettinen, 2021). Vammaisuuden 

lääketieteellisestä, henkilön diagnoosia, vammaa ja kuntouttamista korostavasta 

lähestymistavasta on siirrytty vähitellen sosiaaliseen malliin kuvattaessa 

vammaisuutta (Nurmi-Koikkalainen, 2017, s. 10).  
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Sosiaalinen näkökulma 

Sosiaalisen näkökulman mukaan vammaisuus on sosiaalisesti luotu ilmiö, joka 

voidaan poistaa tunnistamalla ja muuttamalla sellaisia käsityksiä, arvoja ja 

käytäntöjä, joilla ylläpidetään joidenkin ihmisten rajoittuneita toiminnan 

mahdollisuuksia (Oliver, 2013). Kehitysvammaisuudella on perusta 

neurofysiologisissa rakenteissa ja ominaisuuksissa, mutta henkilön sosiaaliset 

suhteet ja toimintaympäristöt voivat vaikuttaa sen ilmenemismuotoihin arvioitua 

enemmän (Seppälä, 2017, s. 118).  

Vammaisuuden sosiaalisessa mallissa haittaan ja vammaan liittyvät 

ominaisuudet tulevat esille tietyssä sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa, eikä 

vammaisuudelle ole määritelty universaalia luonnetta (Barnes, Mercer & 

Shakespeare, 1999, s. 24; Oliver, 1996). Vammaisuuden sosiaalisen mallin 

heikkouksina on pidetty sitä, ettei se kerro juuri mitään kehitysvammaisista 

(Vehmas, 2005, s. 145), eikä siinä huomioida erilaisuutta, vaan vammaiset 

mielletään yhtenäiseksi ryhmäksi (Oliver, 2013). Suurin osa ihmisistä voi pitää 

vammaisuutta tragediana, vaikka vammainen henkilö ei itse kokisi vammaansa 

traagisena (Vehmas, 2006, s. 226). 
Kehitysvammaisuuden kahdet kasvot, medikaaliset sekä sosiaalis-kulttuuriset, 

tulevat esiin konkreettisissa asioissa. Tarvittaessa vammaisuuteen perustuvia 

etuuksia, kuten kuntoutusta, eläketurvaa tai lääkinnällistä hoitoa tarvitaan 

lääketieteellistä diagnostiikkaa osoittamaan ja todistamaan ihmisen puutteellisuutta, 

vajavaisuutta ja palvelujen tarvetta. Kehitysvammaisuuden toiminnallista 

näkökulmaa tarvitaan yksilön ja ympäristön välisen suhteen arvioimiseen ja 

yksilön omien mahdollisuuksien ja voimavarojen esiin tuomiseen (Seppälä, 2010, 

s. 185). Vammaisen ihmisen toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia voidaan 

edistää mukauttamalla elinympäristöä (Eriksson, 2008, s. 11; Oliver, 1996, s. 144; 

Teittinen, 2010, s. 171) sekä poistamalla osallisuuden esteitä. Vammaisuuden 

sosiaalinen malli on muuttanut yhteiskunnan suhtautumista vammaisuuteen ja 

auttanut ymmärtämään vammaisuutta (Levitt, 2017).  

Vammaisuuden sosiaalisen mallin näkökulmasta vammaisuus ei ole ongelma, 

vaan yhteiskunnan syy (Watson & Vehmas, 2019, s. 4). Sosiaalinen näkökulma ei 

kiellä lääketieteellisen, kuntoutuksen tai koulutuksen yksilöllisten toimenpiteiden 

arvoa, vaan sen tarkoituksena on vammaisten ihmisten voimaantumisen 

edistäminen siirtämällä huomio vammaisten ihmisten toiminnallisia rajoituksia 

aiheuttavista ongelmista ympäristön ja kulttuurin asettamiin esteisiin (Barnes, 2019, 

s. 20). 
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Käsitys kehitysvammaisuudesta ilmiönä muuttuu (Seppälä, 2010, s. 198). 

Haluttaessa ymmärtää kehitysvammaista ihmistä on huomioitava hänen 

kulttuurinsa ja tapansa rakentaa elämäänsä. Vammaisuutta ei tulisi pitää pelkästään 

lääketieteellisesti määriteltynä, vaan myös kulttuurisena ilmiönä (Erdheim, 2003, 

s. 17–19). Monipuolistuva tieto kehitysvammaisten ihmisten toiminta- ja 

oppimiskyvystä vahvistaa sosiaalis-kulttuurista näkökulmaa. Tämä tukee 

kehitysvammaisten ihmisten perusoikeuksia ja vahvistaa heidän asemaansa 

kansalaisina (Seppälä, 2010, s. 198).  

Yksilökeskeinen näkökulma 

Ihmisen perustarpeisiin ja ihmisyyteen lukeutuu halu vaikuttaa omaan elämäänsä 

ja ympäristöönsä. Yksilökeskeinen suunnittelu on ajattelu- ja toimintatapa, jonka 

avulla muutetaan järjestelmäkeskeisiä toimintatapoja yksilökeskeisiksi ja 

vahvistetaan oman elämän haltuunottoa. Keskeistä 2000-luvulla käytetyssä 

lähestymistavassa on yksilökeskeisen suunnittelun korostaminen ihmisen 

voimaantumisessa, mielipiteen ilmaisun vahvistumisessa ja oman elämän 

haltuunotossa (Hintsala & Rajaniemi, 2012, s. 31).  

Vammaispolitiikan keskeinen lähtökohta löytyy perus- ja ihmisoikeuksista. 

Tämän päivän keskeisiä periaatteita ovat yhdenvertaisuuden vaatimus, 

perusoikeuksien kunnioittaminen ja ihmisen oikeus olla oman elämänsä keskiössä. 

Näiden periaatteiden toteutumiseksi tukea tarvitsevien ja vaikeimmin vammaisten 

ihmisten elämään on etsittävä aktiivisesti ratkaisuja (Konola, 2012, s. 5; Seppälä, 

2017, s. 21; Wehmeyer, 2020) kehitysvammaisen henkilön omia tarpeita 

kuunnellen, jotta omien toiveiden mukainen eläminen mahdollistuu (Konola, 2012, 

s. 5).  

Yksilökeskeisen ajattelutavan mukaan henkilöä tukevat ammattilaiset eivät 

aseta tavoitteita ulkopäin, vaan tukevat yksilön elämän muuttamista hänen omia 

tarpeitaan vastaavaksi. Lähtökohdaksi ei aseteta tuettavan henkilön kehittymistä 

tietylle tasolle ennen kuin hän voi elää haluamaansa elämää (Hintsala & Rajaniemi, 

2012, s. 33). Yksilökeskeisessä suunnittelussa (person centred planning, PCP) 

korostuu henkilön itsensä ilmaisemat vahvuudet ja toiveet puutteiden ja tarpeiden 

sijasta (Mansell & Beadle-Brown, 2010, s. 19–20). Kehitysvammaisen henkilön 

tarpeiden ja haasteiden ymmärtämisen ja niihin vastaamisen lisäksi on tärkeää olla 

tietoinen myös yksilön vahvuuksista. Tietämys luonteen vahvuuksista ja 

ihmissuhteista edesauttaa itsenäisen elämän suunnittelussa, ystävyyssuhteiden 

muodostamisessa ja yhteyksien luomisessa työelämään sekä muihin yhteisöihin 
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(Carter, Carlton & Travers, 2020). Huoltajilla on usein tärkeää tietoa vahvuuksista, 

jota voi hyödyntää siirtymävaiheiden suunnittelussa (Warren, Eatchel, Kirby, 

Diener, Wright & D’Astous, 2021). Suunnittelu tukee kehitysvammaisen henkilön 

aseman vahvistumista kansalaisena samoine oikeuksineen ja velvollisuuksineen 

muiden ihmisten kanssa (Hintsala & Rajaniemi, 2012, s. 43).  

Itsenäisen elämisen periaate voi johtaa eristykseen asuttaessa omassa 

asunnossa, jos mahdollisuudet verkostoitua ja ystävystyä ovat vähäiset. Joillekin 

vammaisille toimintakeskuksissa käyminen ja ryhmäkodissa asuminen voivat olla 

parempia vaihtoehtoja yksin asumiselle. Monet vammaiset voivat asua yhteisössä 

olematta silti osa yhteisöä, jolloin vammaisten oikeuksien toteutumisella voi olla 

paradoksaalisesti kielteisiä vaikutuksia (Shakespeare, 2014, s. 197), jos vammaisen 

elämä on yhteisön keskuudessa yksinäistä.  

Erikssonin (2008, s. 87) tutkimusraportin mukaan muiden ihmisten tuki arjessa 

on vammaisille henkilöille elintärkeää, mutta samalla se lisää riippuvuutta muista 

ihmisistä ja voi vähentää itsemääräämisoikeuden tunnetta. Sosiaalisten 

identiteettien rakentuminen tapahtuu omiin valintoihin perustuvissa aktiviteeteissa, 

mielenkiinnon kohteissa, elämäntyyleissä ja sosiaalisissa suhteissa. Lisäksi 

sosiaalisten suhteiden tulisi tuottaa tunnetta sosiaalisesta kyvykkyydestä ja 

vastavuoroisesta arvostuksesta aikaansaatua mielihyvää ja tyytyväisyyttä eri 

elämänalueilla.  

Käytettäessä yksilökeskeistä aktiivisen tuen lähestymistapaa mahdollistetaan 

kehitysvammaisen henkilön osallistuminen merkitykselliseen toimintaan ja 

ihmissuhteisiin vamman asteesta tai tuen tarpeesta riippumatta. Aktiivisen tuen 

toimintamalli on tuottanut tulosta eri maissa ja erilaisissa olosuhteissa (Konola, 

2012, s. 29). Vammaisuuteen liittyvissä asioissa asiantuntijaosaaminen tulisi 

tarvittaessa tuoda jokapäiväiseen elämään, päiväkoteihin, kouluihin, 

asumispalveluihin, työpaikoille, sote-keskuksiin ja muihin arjen ympäristöihin 

(Hakoma & Niemelä, 2018, s. 11).  

Yhteenvetoa määritelmistä 

Vammaisuuden määritelmien vaikutus ulottuu yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja 

käytännöt muovaavat käsitystä vammaisuudesta (Vehmas, 2012, s. 273). 

Vammaisuuden sisältö, merkitys ja käytännön kokemukset muotoutuvat 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toimintaympäristön kanssa. Tämän vuoksi 

vammaisuuden kuvaaminen yleisellä määrittelyllä ei luo tarpeeksi kattavaa kuvaa. 

Mahdollisimman kattavien määritelmien sijasta voisi olla merkityksellisempää 
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tarkastella asenteiden ja tietoisuuden muuttamisen keinoja, joilla vammainen 

henkilö voitaisiin kohdata ainutkertaisena ja arvokkaana yksilönä (Lampinen, 

2007, s. 27). Ihmistä koskeva luokittelu muuttuu ajan mukana, koska ihminen ei 

ole muuttumaton kokonaisuus (Sarromaa Haussätter, 2016, s. 173–175).  
Kehitysvammaisuuden erilaiset määritelmät auttavat ymmärtämään 

kehitysvammaisuutta eri näkökulmista tarkasteltuna. Suomessa, samoin kuin 

muissa maissa kehitysvammainen henkilö voi usein asua segregoituneesti, 

osallistua vähemmän harrastuksiin, omata vähemmän koulutusta ja kohdata 

työttömyyttä (Hakala, 2010; Omelianovych, 2016). Eri vammojen diagnosointi ja 

vammaisten erityistarpeiden määrittäminen ovat usein syy erityisopetukseen 

päätymiseen. Diagnoosit sekä viralliset määritelmät ovat keinoja tarvittavan tuen 

saamiseksi (Hakala, 2010). Tässä tutkimuksessa kehitysvammainen henkilö 

ymmärretään yksilönä, jolla on kommunikaation ja toiminnan rajoitusten lisäksi 

myös erilaisia vahvuuksia. Tarvittavien tukitoimien avulla jokaisella 

kehitysvammaisella koululaisella on mahdollisuus vahvistaa omaa 

toimintakykyään oppimalla ja kehittämällä omia vahvuuksiaan, sosiaalisia 

taitojaan sekä arjen taitojaan yhdessä toisten kanssa. Toimintakyvyn näkökulma 

toimii hyvänä taustana tarkasteltaessa kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteita ja niihin liittyviä tuen tarpeita eri kasvuympäristöissä.  

Tämän tutkimuksen kontekstissa lääketieteellinen näkökulma auttaa 

ymmärtämään kehitysvamman vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin, sosiaalisiin 

ja motorisiin taitoihin sekä kommunikaatioon. Toimintakyvyn näkökulma yhdessä 

sosiaalisen näkökulman kanssa valottaa kehitysvammaisen koululaisen ja hänen 

ympäristönsä välistä suhdetta ystävyyssuhteiden tukemisessa kokonaisvaltaisesti. 

Yksilökeskeinen näkökulma nostaa esille kehitysvammaisen lapsen ja nuoren 

omien toiveiden esiin tuomisen merkityksen omaan elämään liittyvissä asioissa. Eri 

näkökulmat luovat yhdessä synteesin, jonka kautta tässä tutkimuksessa voidaan 

ymmärtää ja tarkastella kehitysvammaisten ystävyyssuhteita ja niihin liittyviä 

haasteita sekä tuen tarpeita. 

2.4 Kehitysvammaiset yhteiskunnan jäseninä 

Vammaiset ovat olleet yhteiskunnan marginaalissa, syrjinnän, kontrollin ja 

hyväntekeväisyyden kohteina pitkälle 1800-luvulle saakka (Kivirauma, 2008a, s. 5; 

Murphy, 2020; Mutua ym., 2011). Moraalinen velvoite ja kasvatusoptimismi 

pakottivat kirkon ja diakoniatyön huolehtimaan 1800- ja 1900-lukujen taitteessa 

vammaisista ihmisistä (Nygård, 1998, s. 76; Palo & Palo, 1980; Winzer, 2010, s. 
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23–24). Yhteiskunnan teollistuminen ja työn uudenlainen organisoituminen 

tiukensivat normaaliuden vaatimuksia. Samaan aikaan alettiin länsimaissa käyttää 

vammaisuuden medikalisointia vammaisia ihmisiä koskevien institutionaalisten 

järjestelyiden perustana (Vehmas 2014). Suomessa kehitysvammaisiin liittyvä 

ihmiskäsitys perustui 1900-luvun alkupuolella ajatukseen kehitysvammasta 

jumalan rangaistuksena, mikä asetti kehitysvammaiset ihmiset vähemmän 

inhimilliseen asemaan muihin verrattuna. Tämä toimi perusteluna 

kehitysvammaisten ihmisten sulkemiseen laitoksiin (Garland, 2010, s. 138–139; 

Teittinen, 2012, s. 65–66). 

Yhdysvalloissa 1880-luvulla tutkijat, psykologit ja lääkärit pitivät laitoksia 

laboratorioina ja siellä olleita älyllisesti vammaisia ihmisiä koehenkilöinä. Vuonna 

1876 asiantuntijat perustivat järjestön ”The Association of Medical Officers of 

American Institutions of Idiotic and Feebleminded Persons”, joka oli ensimmäinen 

kehitysvammaisuutta tutkiva järjestö, nykyinen AAIDD. Tuolloin järjestön 

toiminnan tavoitteena oli laitoksissa olevien poikkeavien yksilöiden suojeleminen 

vaaralliselta yhteiskunnalta (Ilyes, 2020). 

Yhdysvalloissa 1900-luvulla eugeniikan eli rotuhygienian aatteet alkoivat 

määritellä yhteiskunnan suhdetta poikkeaviksi leimattuihin henkilöihin. 

Protektionismin retoriikka vaihtui yksilön suojelusta yhteiskunnan suojeluun 

poikkeavuudelta (Ilyes, 2020; ks. Seppälä, 2017, s. 28). Laitosten osastoilla 

työskentelevät asiantuntijat vastasivat osastolla olleiden hoidon järjestämisen 

lisäksi uuden kehitysvammaisuuden termin merkityksen käyttöönotosta. Älyllinen 

kehitysvammaisuus rinnastettiin moraaliseen poikkeavuuteen, jolloin otettiin 

käyttöön lisääntymistä estävät toimet ihmiskunnan laadun parantamiseksi (Ilyes, 

2020). Eugeniikan vaikutus ulottui lääketieteen lisäksi sosiaalihuollon 

järjestämiseen ja lainsäädäntöön koko läntisessä Euroopassa ja Yhdysvalloissa 

ainakin 1950-luvulle saakka (Seppälä, 2017, s. 28). 

Kehitysvammaisuus pitää sisällään yksilöllisiä, sosiaalisia, taloudellisia sekä 

erilaisia poliittisia ulottuvuuksia (Patel & Brown, 2017). Länsimainen kulttuuri on 

muodostanut vammaisuudesta leimaavan ja marginalisoivan asian. Eri aikoina 

vallinneet asenteet ja yhteiskunnalliset käytänteet ovat tuoneet esille sen, että 

vammaisuus on kyseenalaistanut yksilön ihmisyyttä ja sosiaalista hyväksyntää 

(Iriarte, O´Brien, McConcey, Wolfe & O´Doherty, 2014). Yhteiskunnan sosiaalista 

kehittyneisyyttä voidaan arvioida sen perusteella, miten se kohtelee heikoimpia ja 

hauraimmassa asemassa olevia jäseniään (Wiman, 2004). Suhtautuminen 

vammaisuuteen heijastaa myös yhteiskunnan arvomaailmaa ja arvojärjestystä 

(Leimo, 2012, s. 48). Nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan poliittinen korrektius 
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edellyttää vammaisten oikeuksien kunnioittamista. Siitä huolimatta vammaiset 

henkilöt ovat edelleen marginaalissa ja jäävät usein huomiotta YK:n 

yleissopimuksen oikeuksien edellyttämällä tavalla (Iriarte ym., 2014). Myöskään 

vammaisten ääni ei ole tullut aina kuuluviin heitä koskevassa päätöksenteossa 

(Vehmas, 2014).  

Kehitysvammainen lapsi ja nuori yhteiskunnassa 

Kehitysvammaisuus merkitsee eri asioita eri ihmisille (Seppälä, 2017, s. 36). 

Vammasta huolimatta olisi kyettävä elämään mahdollisimman tavallista ja 

laadukasta elämää eri ikävaiheissa. Kehitysvammaisen lapsuudessa korostuu 

kuntoutus, jonka yhtenä päätavoitteena on hyvän itsetunnon kehitys (Arvio, 2011). 

Vammaiset lapset mielletään yhteiskunnan yhdeksi haavoittuvimmista ryhmistä 

(Brekke, Eversen & Hart, 2020). Tällaisesta käsityksestä on haastavaa suuntautua 

kohti toimintakulttuuria, jossa vammaiset lapset ja nuoret asemoidaan kykeneviksi 

yhteiskunnallisiksi toimijoiksi (Koskinen & Mietola, 2021). Kehitysvammaisen 

henkilön yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä oleminen edellyttää yhteiskunnan 

toimintaan osallistumista sekä osallistumista rajoittavien tekijöiden tunnistamista 

ja muuttamista. Lisäksi edellytyksenä on poikkeavuuden hyväksyminen ilman 

poikkeavuuden korostamista sekä monipuoliset osallistumismahdollisuudet 

(Kivikko & Autti-Rämö, 2006). 

Nykyään kaikkien, mukaan lukien yhä nuorempien yhteiskunnan jäsenten 

osallisuutta yhteiskuntaan pidetään tärkeänä asiana. Lasten ja nuorten osallisuus 

ovat olleet yhteiskunnallisia ja poliittisia tavoitteita pitemmän aikaa (Peltola & 

Moisio, 2017, s. 22). Suomessa varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jota 

kehitetään ja toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti yhdenvertaisuutta 

edistäen, jolloin kaikki lapset voivat osallistua varhaiskasvatukseen tuen tarpeesta 

ja vammaisuudesta riippumatta (Opetushallitus [OPH], 2019, s. 15). Suomessa 

koulutuspolitiikan tavoitteita ovat koulutuksen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. 

Vammaiset, kehitysvammaiset oppilaat ja opiskelijat mukaan luettuina, ovat 

oikeutettuja saamaan opetusta yleisessä koulujärjestelmässä yhdenvertaisesti 

saaden tarvitsemaansa yksilöllistä tukea ja yksilöllisiä opetusjärjestelyjä (Valjakka 

ym., 2021). Tarvittaessa opetusta voidaan järjestää myös pienryhmissä tai 

erityisluokilla tuen tarpeesta riippuen (Lintuvuori, 2020).  

Garroten (2017) tekemän tutkimuksen perusteella ystävien saaminen tai 

torjutuksi tuleminen eivät vaikuttaneet olevan riippuvaisia kehitysvammaisten 

oppilaiden sosiaalisten taitojen tasosta inklusiivisissa luokissa (N = 38). Tulokset 
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tukevat oletusta siitä, että sosiaalisten taitojen lisäksi myös muut tekijät vaikuttavat 

sosiaalisen osallisuuden kokemiseen inklusiivisissa luokissa. Sosiaalisen 

osallisuuden edistäminen edellyttää sitoutumista niin opettajilta kuin oppilailta. 

Yksilötason tekijöiden lisäksi myös ryhmätasolla vaikuttavilla tekijöillä voidaan 

edistää erityistä tukea tarvitsevien ja tyypillisesti kehittyvien oppilaiden välistä 

vuorovaikutusta (Whalon, Conroy, Martinez & Werch, 2015). Eri instituutioissa 

vammaisia lapsia kohtaavien ammattilaisten asenteet ja vuorovaikutustaidot ovat 

avainasemassa lasten toimijuuden tukemisessa (Olli, Vehkakoski & Salanterä, 

2012).  

Vammaisten lasten ja nuorten vaikuttamispyrkimyksiä tai yhteiskunnallista 

osallistumista tarkastelevia tutkimuksia Suomessa on tehty vasta vähän (Eriksson, 

2019; Koskinen, 2020). Vammaisfoorumin Lasten kuulemisessa 2021 ja siihen 

liittyvässä Minua kuullaan -hankkeen perusteella (Teräväinen & Tuisku-Lehto 

2020) alaluokilla olevien kehitysvammaisten lasten sosiaalisissa suhteissa painottui 

aikuisen ja lapsen väliset kontaktit. Osaa oppilaista ohjattiin oppilaiden 

keskinäiseen ja vastavuoroiseen kontaktin ottamiseen esimerkiksi välitunneilla. 

Oppilaiden osallisuuden toteutumisen havaittiin olevan vielä eriarvoista (Valjakka 

ym., 2021). Vammaisten lasten ja nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen esteitä 

ovat syrjinnän ja rakenteellisen ulossulkemisen lisäksi sitä tukevien rakenteiden ja 

käytänteiden puute (Koskinen & Mietola, 2021). Lasten oikeus vaikuttaa ja tulla 

huomioiduiksi päätöksenteossa on erityisen tärkeää, sillä näennäinen kuuleminen 

on rakenteellista syrjintää (Pekkarinen & Miettinen, 2021).  

Vammaiset ihmiset tarvitsevat elämän eri vaiheissa erilaisia sosiaali- ja 

terveyspalveluja (Eriksson, 2018a). Itsemääräämisoikeus ja elämänlaatu ovat 

tärkeitä elementtejä suunniteltaessa kehitysvammaisen henkilön tarvitsemia 

tukimuotoja, jotta kehitysvammainen ihminen voi elää, oppia, tehdä työtä ja 

harrastaa (Wehmeyer, 2020). Erikson näkee vammaisille lapsille ja nuorille 

suunnattujen erityisten ja erillisten harrastusten aikaansaavan eriarvoisuutta 

suhteessa ikätovereihin, koska tällöin käytäntö ohjaa heitä erilleen muusta 

yhteiskunnasta. Erilliskäytännöt lisäävät tietämättömyydestä johtuvia 

ennakkoluuloja ja syrjintää (Eriksson, 2018c). Taloudellisia ja sosiaalisia resursseja 

ei ole kaikilta osin hyödynnetty vapaa-ajan aktiviteettien kehittämistyössä 

(Eriksson, 2018b). Vamman kanssa elävien lasten kokemien epäkohtien 

ratkaiseminen edellyttää myös heidän näkemistään lapsina ja nuorina, joilla on 

tavallisia tarpeita ja toiveita koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyen (Peltola & 

Moisio, 2017, s. 40).  
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Aikuistuva kehitysvammainen 

Aikuisiässä kehitysvammaisella on tarve ja oikeus omaan elämään ja vanhemmista 

irtautumiseen. Opiskelu ja ammatinvalinta ovat tärkeitä elämänvaiheita 

kehitysvammaisille nuorille yhdenvertaisen aseman saavuttamiseksi (Ekholm & 

Teittinen, 2014, s. 28–29; Hermanoff, 2016, s. 158). Kehitysvammaisen henkilön 

puutteelliset itsenäistymistaidot, elämänmittainen avuntarve sekä rajallinen kyky 

tehdä päätöksiä vaikuttavat kehitysvammaisen henkilön elämänkaaren eri vaiheissa 

(Arvio, 2011). Perinteisesti kehitysvammadiagnoosin on mielletty tarkoittavan 

kehitysvammaisen kykenemättömyyttä hallita elämänsä eri osa-alueita, jolloin 

mahdollisuudet osallistua päätösten tekemiseen ovat olleet rajalliset (Blanck & 

Martinis, 2015; Miettinen, 2021). Wareon tutkimuksessaan tuonut esille syvästi 

kehitysvammaisten henkilöiden kyvyn tuoda esille ei-kielellisin ilmaisuin 

mieltymyksiään edellyttäen, että lähellä on ihmisiä, jotka kykenevät tulkitsemaan 

niitä. Itsenäisten päätösten tekeminen abstraktien vaihtoehtojen välillä on heille 

kuitenkin usein mahdotonta (Ware, 2004). Vamman aiheuttamia esteitä tai 

rajoitteita voidaan lieventää tai poistaa erilaisia tukitoimia tai apuvälineitä käyttäen, 

jotta täysipainoinen osallistuminen ja osallisuus mahdollistuvat. Toisaalta 

syrjinnällä, kaltoin kohtelulla tai eristämisellä voidaan pahentaa vamman 

seurauksia (Seppälä, 2017, s. 9–10; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018). 

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuo esille vammaisten 

oikeuden koulutukseen ja työssäkäyntiin (Valtioneuvoston asetus 27/2016). 

Oppivelvollisuuden laajentamisen tarkoituksena on varmistaa kaikille peruskoulun 

jälkeinen koulutuspaikka, myös kehitysvammaisille (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2022). Monet tekijät voivat hankaloittaa kehitysvammaisten työllistymistä. 

Tukitoimet ja mahdollisuus kokeilla erilaisia työtehtäviä voivat avata väylän 

työelämään (Hermanoff, 2016, s. 183–189; Vesala, Klem & Ahlsten, 2015, s. 6). 

Suomessa on arviolta 30 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä, joista 3000 

henkilöä olisi työllistettävissä palkkatyöhön, mikäli he saisivat tarvitsemaansa 

tukea. Työikäisistä noin 9000 henkilöä osallistuu työtoimintaan tai työllistymistä 

tukevaan toimintaan. Arviolta 2300 henkilöä on avotyötoiminnassa, josta kunta 

maksaa työosuusrahaa (0–12 € päivässä). Vain 600 henkilöä käy palkkatyössä. 

Huomattava osa 5000–6000 työikäisestä osallistuu päivätoimintaan 

(Kehitysvammaliitto, 2022). Työikäisillä kehitysvammaisilla on tutkimuksen 

mukaan monia vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää työelämässä (Vesala ym., 2015, 

s. 51). Asenteet kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä kohtaan ovat kuitenkin 

muuttumassa myönteisemmiksi, sillä YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden 
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oikeuksista korostaa yhdenvertaista oikeutta työhön samoin ehdoin kuin muiden 

(Kairi, 2015). 

Hermanoffin mukaan opiskelu ja siihen liittyvä vapaa-ajantoiminta tukevat 

kehitysvammaisten nuorten sosiaalisia taitoja. Sosiaaliset suhteet toimivat 

voimavarana opinnoissa ja opinnot tukivat myös sosiaalisia suhteita. Opintojen 

päättyessä työn merkitys tulee esille yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden 

kokemuksina (Hermanoff, 2016, s. 162, s. 185). Monelle kehitysvammaiselle 

kirjoitetaan kuitenkin työkyvyttömyyseläkelausunto 16-vuotiaana. Työ- ja 

päivätoiminnan vähentäminen riippuu yksilöllisistä tarpeista (Arvio, 2011). 

Ikääntyneiden (yli 50-vuotiaiden) kehitysvammaisten elämänlaadun parantamista 

käsittelevän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan elämänlaadun kannalta 

tärkeiksi tekijöiksi osoittautuivat koulutus, erilaiset palvelut henkilöstöineen sekä 

yhteistyö eri tukijärjestelmien kesken (Schepens, Van Puyenbroeck & Maes, 2019). 

Asuinpaikalla, kehitysvammaisuuden asteella ja iällä on merkittävä vaikutus 

ikääntyneiden kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalisiin kontakteihin. 

Laitoksissa asuvien, iäkkäiden sekä vakavasti (severe) tai syvästi (profound) 

kehitysvammaisten henkilöiden sosiaaliset kontaktit ovat paljon vähäisempiä kuin 

muun väestön tai yhteisössä asuvien kehitysvammaisten (McCausland, McCallion, 

Cleary & McCarron, 2016). Tämän vuoksi tarvitaan monia käytännön parannuksia 

elämänlaadun ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi (Schepens ym., 

2019; Vesala, Numminen & Matikka, 2008).  

Yhteiskunnassa rakenteellisten muutosten, kuten laitoshoidon purkamisen ja 

palveluasumisen kehittämisen avulla on tähdätty vammaisten elinolojen 

parantamiseen, ihmisarvoiseen elämään ja yhdenvertaiseen kansalaisuuteen 

(Eriksson, 2008, s. 7). Työllistymisen on todettu olevan vaikeinta vammaisille, 

pitkäaikaissairaille sekä pitkäaikaistyöttömille, sillä heidän tarjoama osaamisensa 

ei ole työnantajalle aina riittävää. Koulutusta kehittämällä voidaan vastata 

koulutuksellisiin ja työelämään liittyviin tarpeisiin. Tämän lisäksi myös huoltajilta 

saatu tuki edesauttaa eri koulutusvaiheissa suoriutumista (Irjala, 2017, s. 21). 

Nykyään yhdenvertaisuuden vaatimus, perusoikeuksien kunnioittaminen ja yksilön 

oikeuksien toteutuminen ovat keskeisiä periaatteita etsittäessä vammaisille 

henkilöille ratkaisuja päivittäisen elämän tarpeisiin (Seppälä, 2017, s. 21).  

Kehittynyt terveydenhuolto ja laitoshoidon purkaminen ovat osaltaan 

vaikuttaneet kehitysvammaisten elinajanodotteen pidentymiseen. Suurin osa keski-

ikäisistä kehitysvammaisista asuu yhä vanhempiensa luona. Nämä seikat ovat 

lisänneet vanhempien huolta keski-ikäistyneiden kehitysvammaisten 

huolenpidosta. Kehitysvammaisten ihmisten tulevaisuuden suunnittelun painopiste 
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on ollut nykyhetkessä, jolloin on jäänyt huomioimatta kehitysvammaisen 

mahdollisuudet oppia uusia taitoja, hankkia uusia kiinnostuksen kohteita ja 

ihmissuhteita keski-iässä ja sen jälkeen. Tämä tuo esille tarpeen vanhustenhoidon 

kehittämisestä. Vanhempien luota muuttamisen jälkeen moni ikääntynyt 

kehitysvammainen asuu vammaisille tarkoitetuissa tuetuissa asumismuodoissa. 

Kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat erilaisia palveluja ja edunvalvontaa läpi 

elämän, jolloin ikääntyminen voi tuoda muutoksia tuen tarpeisiin. Ikääntyvien 

kehitysvammaisten tarpeisiin vastaaminen edellyttää elämänlaatua tukevaa 

sosiaalista kontekstia ja tarvittavia palveluja (Bigby, 2019). Eri ikävaiheissa 

vertaisryhmistä voi löytyä ystäviä ja yhdessä tekemisen mahdollisuuksia (Arvio, 

2011). Lopulta kyse voi olla siitä, millaisia tukitoimia ihminen tarvitsee ollakseen 

samanlaisessa asemassa ikätovereidensa kanssa (Seppälä, 2017, s. 45–46). 

Itsemääräämisoikeuden toteutumisen on todettu tutkimuksissa edistävän 

kehitysvammaisten elämänlaatua (Wehmeyer, 2020).  

Yksilön kasvu- ja toimintaolosuhteet, yhteiskunnallinen asema sekä poliittiset 

ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat siihen, miten synnynnäiset ominaisuudet tulevat 

vaikuttamaan kehitykseen ja elämänkulkuun (Seppälä, 2010, s. 184). Suomalaisen 

tutkimustiedon valossa vammaisten yhdenvertaisuus ei vielä toteudu riittävästi, 

jonka vuoksi syrjäytymisen vaara on olemassa (Eriksson, 2008, s. 11–12; ks. 

Schalin & Pekkarinen, 2021). Vammaisiin henkilöihin kohdistuu yhä 

ennakkoluuloja, kielteistä suhtautumista ja syrjintää niin yhteiskuntarakenteissa 

kuin muiden ihmisten taholta, mikä osaltaan suuntaa vammaisia henkilöitä 

marginaaliin. Tilanteen muuttaminen edellyttää herkkyyttä havaita ja huomioida 

(Friedman & Owen, 2017; Haarni, 2006; ks. Schalin & Pekkarinen, 2021). 

Vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja yhdenvertaisen osallistumisen 

edistämisen edellytyksenä on yhteiskunnassa olevien esteiden poistaminen ja 

yksilöllisesti räätälöityjen palveluiden luominen (Haarni, 2006; ks. Hermanoff, 

2016). Kehitysvammaiset kuuluvat yhteiskuntaan, ja heillä tulee olla mahdollisuus 

osallistua yhteiskuntaan niin täysimääräisesti kuin mahdollista (Harris, 2006, s. 36).  
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3 Kehitysvammaisten opetuksen järjestäminen 

Kehitysvammaisten lasten opetuksen vaiheita pohjustetaan tarkastelemalla aluksi 

erityisopetuksen aatteellista taustaa ja erityisopetuksen vaiheittaista kehittymistä. 

Sen jälkeen kohdistetaan lähempi tarkastelu kehitysvammaisten lasten ja nuorten 

opetuksen järjestämisen kehittymiseen Suomessa. Tässä tutkimuksessa koulu 

näyttäytyy tärkeänä paikkana kehitysvammaisten lasten ja nuorten osallisuuden, 

hyvinvoinnin ja ystävyyden kannalta. Tämän vuoksi kehitysvammaisten 

koululaisten opetuksen järjestämisen kehityskaaren tarkastelu tuo esille 

kehitysvammaisten opetuksen lähtökohtia ja niitä vaiheita, jotka tähän mennessä 

on saavutettu, ja osoittaa, mihin suuntaan kehitys on menossa. 

3.1 Kehitysvammaisten opetuksen vaiheita 

Erityisopetuksen historialliset juuret voidaan paikantaa monella tavalla ja monesta 

paikkaa. Tyypillistä on viittaaminen länsimaisena pidettyyn ihmisyysaatteen 

nousuun, johon sisältyy kaikkien ihmisarvoinen kohtelu riippumatta rodusta, 

uskonnosta, sukupuolesta tai poikkeavuudesta. Erityisopetus on osa yhteiskuntaa 

ja koulujärjestelmää, mikä tulee huomioida sitä tarkastellessa. Erityisopetusta 

järjestetään poikkeaviksi määritellyille oppilaille. Jokaisen yhteiskunnan ja koulun 

on määriteltävä poikkeavuuden rajat. Vammaisten yksilöiden systemaattisella 

opettamisella on vajaan kolmensadan vuoden historia. Eurooppalaisen valistuksen 

aikakaudella vammaisia ei enää pidetty perisynnin rampauttamina, vaan vammaiset 

nähtiin kehittyvinä ja kasvatuksesta hyötyvinä yksilöinä (Kivirauma, 2015, s. 26–

27). Eri aikakausina osa lapsista on jäänyt koulutuksen ulkopuolelle ja jää edelleen. 

Vammaisuus on yksi koulutuksesta syrjäytymisen syistä. Kansainvälisillä 

sopimuksilla ja julistuksilla on pyritty vaikuttamaan tilanteeseen tunnustamalla 

kaikkien yhtäläinen oikeus opetukseen, myös vaikeimmin vammaisten 

(Erityisopetuksen kehittämisen ohjausryhmä, 2007, s. 10). 

Poikkeavia (individuals with exceptionalities) ihmisiä on ollut yhteiskunnassa 

tuhansien vuosien ajan. Yhteiskunnan suhtautumisessa on tapahtunut myönteinen 

muutos ajoista, jolloin poikkeavia yksilöitä pidettiin taakkoina ja arvottomina. 

Tämän vaiheen päätyttyä yhteiskunnassa vahvistuivat humanitaariset asenteet, 

jotka tulivat esiin haluna suojella poikkeavia ihmisiä ja huolehtia heidän 

hyvinvoinnistaan. Nykykäsityksen mukaan kaikki ihmiset ovat arvokkaita ja 

poikkeavat henkilöt ovat osa inklusiivista yhteiskuntaa (Rotatori, Obiakor & 

Bakken, 2011). 
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Kehitysvammaisten opetuksen aloitus 

Eri maiden erityisopetusjärjestelmät ovat olleet vaihtelevia. Valistuksen 

aikakaudella vammaiset ihmiset nähtiin kasvatuksesta hyötyvinä, kehittyvinä ja 

oppivina yksilöinä, joiden kasvatus toteutettiin laitoksissa, jossa kasvatus perustui 

suojelemiseen, eristämiseen ja holhoamiseen (Kivirauma, 2015, s. 27–28). 

Ranskassa 1800-luvulla, valistuksen aikakaudella Edouard Seguin, 

erityisopetuksen isä, aloitti muutoksen perustamalla Ranskaan kouluja 

kehitysvammaisille lapsille (Mutua ym., 2011). Fredrik Knut Lundberg käynnisti 

ensimmäisenä kehitysvammaisten lasten systemaattisen opettamisen Pietarsaaressa 

perustamassaan erityiskoulussa vuonna 1877 (Nygård, 1998, s. 81) pääosin 

hyväntekeväisyysvaroilla (Kivirauma, 2015, s. 30). Koulun toiminta juurrutti 

kehitysvammaisten opetuksen Suomeen (Tuunainen & Nevala, 1989, s. 33). 

Suomen erityisopetuksen kehitys on tapahtunut vaiheittain. Erityisopetuksen 

perustamisvaiheen katsotaan kestäneen 1840-luvulta oppivelvollisuuden 

voimaantuloon vuonna 1921 (Erityisopetuksen kehittämisen ohjausryhmä, 2007, s. 

17). Oppivelvollisuuden säätämisen jälkeen älyllisessä kehityksessä muita 

hitaammille, fyysisesti vammaisille ja käytöshäiriöisille oppilaille luotiin omat 

erityisopetuspalvelut (Jahnukainen, Pösö, Kivirauma & Heinonen, 2012, s. 16; 

Kivirauma, 2012, s. 28). Koko maan kattava kansakoulujärjestelmä sai alkunsa 

1860-luvulla (Tuunainen & Nevala 1989, s. 24–25). Kansakoulu perustettiin 

oppilaille, jotka selvisivät ilman tukitoimia. Kansakoulun alkuvaiheessa 

poikkeavien oppilaiden koulunkäynti perustui vapaaehtoisuuteen. Aistivammaisia 

lukuun ottamatta muut erityistoimia vaativat oppilaat saivat vapautuksen 

oppivelvollisuudesta (Kivirauma, 2015, s. 31).  

Ennen oppivelvollisuutta erityisluokat ja koulut keskittyivät suurimpiin 

kaupunkeihin (Kivirauma, 2015, s. 32). Vapaaehtoisen perusopetuksen aikana 

erityisopetus painottui aluksi aistivammaisten opetukseen (Jahnukainen ym., 2012, 

s. 16; Kivirauma, 2015, s. 28). Aistivialliskoulut oli tarkoitettu niille 

kehityskykyisille oppilaille, joita ei voitu opettaa tavallisissa kouluissa. 

Todennäköisesti suurin osa kehitysvammaisista, ”tylsämielisistä”, luokiteltiin 

aistiviallisiksi tämän määritelmän mukaan (Harjula, 1996, s. 48–51).  

Kehitysvammaisten identifiointi oli epävarmaa pitkälle 1900-luvulle saakka 

diagnoosiin tarvittavien puuttuvien ja selkeiden kriteerien vuoksi (Harjula, 1996, s. 

61–66; Plit, 1984, s. 315). Kehitysvammaisuus ilmeni kyvyttömyytenä oppia 

jokapäiväiseen elämään liittyneitä taitoja ja rutiineja. Heitä kutsuttiin ”tylsiksi” 

ja ”tyhmiksi” (Nygård, 1998, s. 75). Lasten luokittelu perustui opettajan 
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ihmistuntemukseen ja lääkärin fyysiseen tarkasteluun. Oppivelvollisuuskoulun 

syntyaikaan älykkyystestit tuottivat luotettavampaa tietoa luokittelua varten. 

Kehitysvammaisten opetuksen tarve ilmeni kuuromykkäinkouluun tullessa 

oppilaita, joiden ongelmiksi osoittautui kuulon heikkouden sijasta älyllisen 

kehityksen heikkous. Opettamalla oppilaita omissa luokissaan ja mukauttamalla 

opetusta heidän tarpeitaan vastaavaksi oppiminen edistyi paremmin (Harjula, 1996, 

s. 61–66). Sokeiden, kuurojen ja vajaamielisten opetuskysymyksiä käsittelevän 

komitean työn tuloksena Helsinkiin perustettiin ”tylsämielisten kasvatuslaitos” 

vuonna 1889 opetuksen järjestämistä varten (Ikonen, 1989, s. 1). Valtio lunasti 

laitoksen, mikä virallisti kehitysvammaisopetuksen aseman (Tuunainen & Nevala, 

1989, s. 33–37).  

Oppivelvollisuuskoulu ja oppivelvollisuudesta vapauttaminen 

Kansansivistyksen historiassa vuonna 1921 voimaan tullut oppivelvollisuuslaki sai 

aikaan suuren periaatteellisen murroksen (Kivirauma, 2015, s. 34; Jahnukainen, 

2021). Vuoden 1921 oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisia olivat kaikki 

Suomen kansalaisten lapset. Oppivelvollisuuskoulun alkaminen merkitsi 7–15-

vuotiaiden koulupakkoa (Happonen, 1998, s. 79). Suomen koululaitos ei ollut vielä 

valmis järjestämään opetusta kaikille, jonka vuoksi kehitysvammaiset 

(”vajaamieliset”, ”tylsämieliset ja idiootit”) useimmiten vapautettiin 

oppivelvollisuudesta (Jahnukainen, 2021; Moberg, 2001, s. 35; Tuunainen & 

Ihatsu, 1996, s. 7; Tuunainen & Nevala, 1989, s. 45–47). Kansakoulua käyvä 

vammainen oppilas siirrettiin erityisopetukseen, jos oppimiseen tai sopeutumiseen 

liittyi vaikeuksia (Moberg, 2001, s. 35). 

Aistiviallisten koulun määritelmä alkoi murtua 1920-luvulle tultaessa, kun 

tylsämielislaitokset tulivat sosiaaliministeriön valvontaan (Tuunainen & Ihatsu 

1996, s. 99). Oppivelvollisuuden säätämisen jälkeen älyllisessä kehityksessä 

hitaammille luotiin omat erityisopetuspalvelut (Kivirauma, 2015, s. 28–34). 

Erityisopetuksen vähäistä osaa oppivelvollisuuslaissa 1920-luvun alussa selittää 

osin se, ettei erityisopetuksen tarpeesta ollut tuolloin tarkkaa tietoa. 

Vammaisjärjestöjä oli vähän, ja niiden vaikutusmahdollisuudet olivat vielä heikot. 

Erityisopetuksen järjestäminen oli myös taloudellinen haaste erityisesti pienille 

kunnille. Vallitsevan käsityksen mukaan 1900-luvun alkupuolella poikkeaviksi 

luokitelluille yksilöille sopivin paikka oli laitoksessa. Laitoksia pidettiin 

sivistyneen kansakunnan merkkinä (Kivirauma, 2008b, s. 84, 96). Laitospaikkoja 

ei ollut kuitenkaan kaikille tarvitseville riittävästi (Tuunainen & Nevala, 1989, s. 
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51). Tasa-arvo tai ihmisoikeudet eivät olleet keskeisessä asemassa virallisissa puhe- 

ja toimintatavoissa (Kivirauma, 2008b, s. 96). Osan oppilaista ajateltiin poikkeavan 

niin paljon henkisiltä ominaisuuksiltaan ja rakenteiltaan normaalioppilaista, että 

opetuksen järjestäminen pysyvästi erillään oli luontevaa (Kivirauma, 2015, s. 37). 

Sodan ja sen jälkeisenä aikana vammaisiin henkilöihin kohdistuvat huollon ja 

toiminnan vaatimukset lisääntyivät. Valtio perusti komiteoita käsittelemään 

kehitysvammaisten opetukseen liittyviä kysymyksiä ja heidän oikeuttaan saada 

tarvitsemaansa hoitoa ja opetusta. Tästä huolimatta kehitysvammaiset vapautettiin 

oppivelvollisuudesta (Happonen, 1997, s. 83; Tuunainen & Ihatsu, 1996, s. 7–9).  

Vuonna 1958 voimaan tullut vajaamielislaki muodosti ideologisen ja 

materiaalisen pohjan kehitysvammahuollolle (Ikonen, Pirttimaa & Fadjukoff, 

1990, s. 8–9; Kehitysvammalaki 519/1977; Tuunainen & Nevala, 1987, s. 70–71). 

Laissa tunnustettiin ensimmäistä kertaa erityisopetuksen asema 

oppivelvollisuuskoulussa (Tuunainen & Nevala, 1989, s. 74). Vuonna 1959 

Suomessa hyväksyttiin YK:n lapsen oikeuksien julistus, jossa todettiin 

ruumiillisesti ja sosiaalisesti vajaakykyisten lasten oikeus saada edellyttämäänsä 

erityishuoltoa, -kasvatusta ja huolenpitoa. Tästä huolimatta oppivelvollisuuskoulu 

ei tavoittanut kaikkia kehitysvammaisia lapsia eikä nuoria. Tosin muutamilla 

paikkakunnilla toimi ”imbesille-luokkia” ja joillakin kehitysvammaisilla oli 

mahdollisuus käydä koulua maaseudun pienillä luokilla (Happonen, 1997; s. 79; 

Tuunainen & Ihatsu, 1996, s. 10). 

Perusopetuslaki ja oppivelvollisuus kaikille 

Peruskoulua koskevissa komiteamietinnöissä (1970: A4; 1970: A16) alkoi korostua 

1970-luvulta lähtien vammaisten ja erityisopetuksen tarpeessa olevien oppilaiden 

opetuksessa normalisaation periaate ja integraatioajattelu (Tuunainen & Ihatsu, 

1996, s. 10). Vuonna 1970 ilmestyneessä toisessa komiteamietinnössä esitettiin 

termin vajaamielinen muuttamista käsitteellisesti selvempään termiin 

kehitysvammainen, mikä rinnasti kehitysvammaiset muihin vammaisryhmiin, 

invalideihin, joita kohtaan yhteiskunnassa oli myönteinen asenne 

(Komiteamietintö, 1970: A12, s. 18). 

Suomessa toteutettu peruskoulun uudistus yhtenäiskouluksi vuosina 1972–

1977 muutti koulutusta koskevaa ajattelutapaa. Yhtenäiskouluun siirtymisen 

tarkoituksena oli edistää yhteiskunnallista, alueellista ja sukupuolten välistä tasa-

arvoa (Jahnukainen ym., 2017, s. 18; Tuunainen & Ihatsu, 1996, s. 10–11). 

Sosiaalisen integraation tavoitteena oli vammaisten ja erityisopetuksen tarpeessa 
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olevien oppilaiden opetuksen järjestäminen mahdollisimman pitkälle tavallisissa 

luokissa (Tuunainen & Ihatsu, 1996, s. 10). Erityisopetuksen muuttuminen 

perusopetuksen yhteydessä annettavaksi opetukseksi oli suomalaisen 

koulutusjärjestelmän muutoksen tulos ja sen lisäksi osa laajempaa kansainvälistä 

vähemmistöjen oikeuksia korostavaa ihmisoikeusliikettä (Kivirauma, 2015, s. 39). 

Vuoden 1977 kehitysvammalaissa (519/1977) kehitysvammaisten opetus säädettiin 

yhteiskunnan velvollisuusuudeksi sekä kouluviranomaisten valvontaan ja 

ohjaukseen (Merimaa, 2009, s. 20; Tuunainen & Ihatsu, 1996, s. 11).  

Koululainsäädännön uudistuksessa vuonna 1979 laki velvoitti kunnat 

perustamaan harjaantumiskouluja ja -luokkia kehitysvammaisille oppivelvollisille 

(Merimaa, 2009; s. 20). Kehitysvammaisille koululaisille järjestettyä opetusta 

kutsuttiin harjaantumisopetukseksi, josta käytettiin lyhennettä EHA1 ja 

vaikeimmin vammaisten opetuksesta lyhennettä EHA2 (Takala, 2016b, s. 52). 

Vaikeimmin vammaisten opetus oli tiiviisti yhteydessä hoidolliseen 

vuorovaikutukseen (Ikonen, 2001, s. 295; Merimaa, 2009, s. 20–21). 

Harjaantumisopetus kuului laillisesti osana kehitysvammahuoltoon ja vastuu 

harjaantumisopetuksen järjestämisestä oli sosiaaliviranomaisilla. 

Sosiaaliviranomaiset ja kehitysvammapiiri olivat velvoitettuja huolehtimaan 

kehitysvammaisten opetuksen toteutuksesta. Vuonna 1979 harjaantumisopetuksen 

asetuksen tultua voimaan tunnustettiin kehitysvammaisten koululaisten olevan 

enemmän oppijoita kuin kehitysvammaisia, jotka vapautetaan oppivelvollisuudesta 

(Tuunainen & Ihatsu, 1996, s. 11–12). 

3.2 Kehitysvammaisten opetus peruskoulussa 

Peruskoulun lainsäädännön uudistus loi paremmat lähtökohdat erityisopetuksen ja 

integraatioprosessin kehittymiselle. Vuoden 1983 peruskoululain perusteella 

jokaisella oppivelvollisuusikäisellä lapsella oli oikeus yleissivistävään 

peruskoulutukseen, eikä ketään enää vapautettu oppivelvollisuuden suorittamisesta. 

Kaikille kehitysvammaisille kuului mahdollisuus oppimiseen ja koulunkäyntiin 

kehitystason ja edellytysten asettamissa rajoissa (Tuunainen & Ihatsu, 1996, s. 11–

12; Tuunainen & Nevala, 1989, s. 95). Oppivelvollisuus voitiin aloittaa 6-vuotiaana 

ja jatkaa 11 vuotta, jos lapsi ei vammansa vuoksi voinut suorittaa peruskoulua 

yhdeksässä vuodessa (Tuunainen & Ihatsu, 1996, s. 11–12). Vuonna 1985 voimaan 

tulleen peruskoululain (476/1983) myötä harjaantumisopetus siirtyi osaksi kunnan 

erityisopetusta ja siten koulutoimen alaisuuteen. Vaikeasti ja syvästi 

kehitysvammaiset jäivät vielä tuolloin erityishuoltona annettavan opetuksen piiriin 
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sosiaalitoimen alaisuuteen (Ikonen ym., 1990, s. 10; Merimaa, 2009, s. 21; 

Tuunainen & Ihatsu, 1996, s. 11).  

Pidennetty oppivelvollisuus mahdollistaa oppivelvollisuuden aloittamisen 

perusopetuslaissa säädettyä vuotta aiemmin, jos lapsi ei kykene vammaisuutensa 

vuoksi saavuttamaan peruskoululle säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa. 

Oppivelvollisuus päättyy oppivelvollisen täytettyä 18 vuotta (Oppivelvollisuuslaki 

1214/2020, 2 §).  

Viime vuosikymmeninä vammaispolitiikassa on tapahtunut kansainvälistä 

kehitystä. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Euroopan unionin (EU) kehittämän 

vammaispolitiikan tavoitteet muotoiltiin uudelleen ihmisoikeusnäkökulmasta, joka 

toistaa YK:n vammaisten teemavuoden (1981) tavoitteita täysimääräisestä 

osallistumisesta ja tasa-arvosta (Tøssebro, 2016). Normalisointi vakiintui Ruotsin 

vammaispolitiikassa jo 1950-luvulta lähtien, mikä näkyy kaikessa vammaisten 

auttamiseen tähtäävien toimien järjestämisessä ja toteuttamisessa (Ineland, Molin 

& Sauer, 2013; Tøssebro, 2016). Norjan ja Ruotsin vammaispolitiikassa 

uudistukset ovat kohdistuneet vammaisten siirtymiseen yhteisölliseen elämään ja 

laitosten täydelliseen poistamiseen 1990-luvulla sekä 2000-luvulla uusien lakien, 

asetusten ja toimintasuunnitelmien käyttöönottoon vammaisten syrjinnän 

torjumiseksi ja saavutettavuuden (accessibility) edistämiseksi (Tøssebro, 2016).  

Suomessa vammaisten lasten opetuksen kehittämiseen on vaikuttanut Lapsen 

oikeuksien sopimus, jonka mukaan kaikilla lapsilla tulee olla yhtäläiset oikeudet 

taustasta riippumatta (Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto, 1989). Suomi on 

myös sitoutunut vuonna 1994 erityisopetuksen maailmankonferenssin antamaan 

Unescon Salamancan julistukseen, jonka tärkein viesti on kaikkien oppilaiden 

yhtäläinen oikeus oppia erityistarpeista riippumatta. Kaikilla erityistä tukea 

tarvitsevilla lapsilla on oikeus kykyjensä mukaiseen koulutukseen (Hakala & Leivo, 

2015, s. 11; Merimaa, 2009, s. 22–23; Takala, Lakkala & Äikäs, 2020, s. 15). 

Merkittävänä pidetään myös vammaisten opetusta linjaavaa Luxemburgin 

peruskirjaa (The Charter of Luxemburg, 1996). Sen mukaan kaikille tarkoitettu 

koulu, ”A School for All” toimii lähtökohtana erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden yhtäläisten mahdollisuuksien turvaamiselle. Peruskirja sisältää 

kuvauksen inklusiivisesta opetuksesta, jonka edellytyksenä ovat joustavat 

koulutusrakenteet, joilla vastataan oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin 

(Erityisopetuksen kehittämisen ohjausryhmä, 2007, s. 11; Merimaa, 2009, s. 22–

23). Lisäksi Suomi on allekirjoittanut YK:n yleissopimuksen, jossa vahvistetaan 

vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten oikeutta koulutukseen (Merimaa, 

2009, s. 194). Suomessa vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksen järjestämiseen 
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liittyvä tärkeä muutos saatiin aikaan lain muutoksella vuonna 1997, jolloin 

vaikeimmin kehitysvammaisten oppivelvollisuusikäisten lasten opetus siirrettiin 

kehitysvammaisten erityishuollon tehtävistä opetushallinnon alaisen peruskoulun 

tehtäväksi (Merimaa, 2009, s. 22; Salonen, 1997). 

Useimmat Euroopan maat ovat tunnustaneet inklusiivisen opetuksen olevan 

keino turvata kaikille yhtäläiset koulutusoikeudet. Inklusiivisen opetuksen 

määritelmät kuitenkin vaihtelevat paljon. Yksikään maa ei ole vielä onnistunut 

rakentamaan sellaista koulujärjestelmää, joka vastaisi kansainvälisten järjestöjen 

määritelmiä osallisuuden ihanteista ja tarkoituksesta (Haug, 2017). Sarromaa 

Haussätterin (2014) mukaan inkluusiota voidaan verrata demokratian ja 

sananvapauden käsitteisiin, jolloin sen ymmärretään olevan radikaali periaate 

koulun muuttamiseksi ja organisoimiseksi demokraattiseksi koulukulttuuriksi, 

jossa jokaisella on oikeus osallistua ja hyötyä opetuksesta. Yuval-Davis (2011) tuo 

esiin inkluusion syvemmän ulottuvuuden: yksilöllä olevan emotionaalisen 

perustarpeen kokea yhteenkuuluvuutta, liittyä toisiin ihmisiin sekä yhteisöihin. 

Takalan ja kollegoiden (2020, s. 16) mukaan koulumaailmassa inkluusiolla ja 

inklusiivisella kasvatuksella tarkoitetaan kaikkien lasten tasavertaista 

mahdollisuutta tulla kouluun riippumatta vammaisuudesta, sukupuolesta, 

uskonnosta, ihonväristä tai muista tekijöistä. Suomessa tämä on lähes 

itsestäänselvyys, mutta ei vielä kaikkialla maailmassa. Kaikissa pohjoismaissa 

inklusiivinen opetus on keskeistä koulutuksen kehittämisessä (Erityisopetuksen 

strategia, 2007; Ramberg & Watkins, 2020). Vuonna 2016 käyttöön otetussa 

peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (OPH, 2016) jätetään avaamatta 

inkluusion käsitettä, mikä antaa opetuksen toteuttajille paljon tulkinnanvapautta 

toteuttaa inkluusion periaatetta (Hakala & Leivo, 2015, s. 12).  

Euroopassa vallitseva yleinen kehityssuuntaus on muuttaa erityiskouluja 

resurssikeskuksiksi, jolloin koulut muuttuvat segregaatiota toteuttavista 

erityislaitoksista inkluusiota edistäviksi osaamiskeskuksiksi. Ruotsin, Norjan, 

Tanskan, Irlannin, samoin Suomen koulutusjärjestelmää ohjaavassa 

lainsäädännössä ja normeissa korostuu tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Näissä 

maissa kaikilla oppilailla on oikeus opiskella lähikoulussa tuen tarpeesta 

riippumatta (Erityisopetuksen strategia 2007). Suomalaisissa kouluissa varhaisen 

puuttumisen mallin mukaan tukea tarjotaan heti, kun sille on tarvetta (Takala & 

Sarromaa Haussätter, 2012). 

Suomen perustuslakiin ovat vaikuttaneet kansainvälisissä suosituksissa ja 

julistuksissa asetetut tavoitteet, joiden perusteella oppilaan tulee tarvitessaan saada 

yksilöllisiä opetus- ja tukipalveluja. Perustuslain ja Lapsen oikeuksien 



50 

yleissopimuksen (Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto, 1989) mukaan lasten 

sivistyksellisistä oikeuksista ja opetukseen osallistumisesta on huolehdittava 

riittävästi (Merimaa, 2009, s. 22). Vuonna 1998 uudistettiin koko koulua koskevaa 

lainsäädäntöä. Perusopetuslaki (628/1998) velvoitti laatimaan erityisopetukseen 

otetulle tai siirretylle oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan 

suunnitelman, HOJKSin, jokaisen oppilaan omien tarpeiden ja edellytysten 

mukaisesti. Myös yksittäisten oppimäärien yksilöllistäminen tuli mahdolliseksi. 

Lainsäädäntö lähensi yleisopetusta erityisopetuksen kanssa (Merimaa, 2009, s. 21).  

Suomen koululaitoksessa on vuosikymmeniä noudatettu oppilasryhmiä 

segregoivaa kaksoisjärjestelmää huolimatta tasa-arvon politiikasta. Erityisopetus ja 

yleisopetus ovat toimineet erillisinä, jolloin oppilaita on luokiteltu lääketieteellisen 

ajattelun pohjalta yleisopetuksen ja erityisopetuksen oppilaiksi (Pihlaja & 

Silvennoinen, 2020, s. 47; Seppälä-Pänkäläinen, 2009, s. 14–15). Länsimaista 

erityisopetusta ohjaa tavoite vähiten rajoittavaan kasvuympäristöön, siitä 

huolimatta Suomessa on edelleen laitoksia, erityiskouluja ja erityisluokkia, tosin 

aiempaa vähemmän (Moberg & Savolainen, 2015, s. 81). Peruskoulujen määrä on 

vähentynyt ajan saatossa. Vuonna 2020 Suomessa oli 2130 peruskoulua, joissa 

opiskeli 548 100 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 61, joissa opiskeli 

3 500 oppilasta (Suomen virallinen tilasto, [SVT] 2021). Tähän joukkoon lukeutuu 

myös kehitysvammaisia oppilaita. Pietiläisen (2016, s. 7) mukaan nykyään 

oppimisympäristöllä ei tarkoiteta pelkästään fyysistä ympäristöä, vaan myös 

erilaisia ympäristöjä, yhteisöjä sekä erilaisia toimintakäytäntöjä. Lähtökohtana 

lapsen opetuksen suunnittelussa tulisi olla hänelle soveltuvan oppimisympäristön 

löytäminen. Koulun valinnan ei tulisi enää perustua yksin vammaan tai vamman 

laatuun. Joskus oppimisen oikeus voidaan taata paremmin segregoidussa 

oppimisympäristössä (Takala & Sarromaa Haussätter, 2012).  

Vuoden 2010 perusopetuslain uudistuksessa (Laki perusopetuslain 

muuttamisesta 642/2010) kouluhallinto siirtyi käyttämään kolmiportaisen tuen 

mallia, yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Kolmiportaisen tuen järjestelmää ei 

voida pitää inkluusioideologian välittömänä toteutuspyrkimyksenä, mutta se on 

tuonut uuden viitekehyksen erityisopetuksen kielenkäyttöön ja käytäntöön (Hakala 

& Leivo, 2015, s. 12). Oppilaita ei enää ”siirretä eikä oteta” erityisopetukseen, 

koska oppilaalla on oikeus opiskeluun ja tarvitsemaansa opiskelun tukeen. 

Käytössä on kolmiportaisen tuen käsite (Hautamäki & Hilasvuori, 2015, s. 21). 

Oppilaalle suunnatun tuen on oltava joustavaa, suunnitelmallista ja tuen tarpeen 

mukaan muuttuvaa. Yleinen tuki, jolla vastataan oppilaan tuen tarpeisiin, voi olla 

yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä erilaisia ohjaus- ja tukitoimia (OPH, 2016, 
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s. 61). Yleistä tukea voivat saada kaikki oppilaat tarvittaessa. Käytännössä tämä voi 

tarkoittaa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta tai eriyttävää oppimateriaalia 

(Kari ym., 2021, s. 159). Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaalle, joka tarvitsee 

säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja oppimisessaan tai 

koulunkäynnissään. Tehostetun tuen aloittamiseksi tehdään pedagoginen arvio. 

Annettu tuki kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan. Tehostettua tukea annetaan 

muun opetuksen yhteydessä, ja se on luonteeltaan yleistä tukea vahvempaa ja 

pitkäjänteisempää. Käytössä on kaikki perusopetuksen tukimuodot lukuun 

ottamatta erityisen tuen päätöksellä annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden 

oppimäärien yksilöllistämistä. Tehostettuna tukena voidaan antaa osa-aikaista 

erityisopetusta ja opintojen yksilöllistä ohjausta. Yhteistyön merkitys oppilaan, 

oppilaan huoltajan sekä oppilashuollon kanssa korostuu. Erityinen tuki on 

tarkoitettu oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden 

saavuttaminen ei muulla tavoin toteudu riittävästi. Opetuksen järjestäjän on tehtävä 

kirjallinen päätös erityisen tuen antamisesta (OPH, 2014, s. 61–67). Erityinen tuki 

käsittää erityisopetuksen ja muun oppilaan tarvitseman perusopetuslain mukaisen 

tuen (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010, 17 § 1 mom.). Erityinen tuki 

voidaan järjestää yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityisen tuen 

päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen 

järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka on kirjallinen suunnitelma 

oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista (OPH, 2014, s. 61–67).  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. 

Päätös tehdään yleensä 5-vuotiaana, ja se perustuu psykologiseen tai 

lääketieteelliseen lausuntoon. Tarve pidennykselle tarkistetaan erityisen tuen 

päätöstä tarkistettaessa (Pietiläinen, 2016). Jos lapsi ei vammaisuuden vuoksi voi 

saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa, pidennetty 

oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta ja 

oppivelvollisuus päättyy oppivelvollisen täytettyä 18 vuotta (Oppivelvollisuuslaki 

1214/2020, 2 §). Erityiseen tukeen ovat oikeutettuja oppilaat, joiden kasvun, 

kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei muulla tavoin toteudu 

riittävästi. Erityistä tukea saavat oppilaat voivat opiskella oppiaineittain joko 

yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti. Opetuksen järjestämisessä 

huomioidaan oppilaan edellytykset, jolloin opetus voi perustua erilaajuisiin 

oppimääriin (Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 a §). Oppiaineen 

oppimäärän yksilöllistäminen tarkoittaa oppimiselle asetettavien tavoitteiden 

määrittelemistä oppilaan edellytysten mukaan (OPH 2016, s. 69). Erityistä tukea 

saavan oppilaan opiskelu voidaan järjestää myös toiminta-alueittain, jolloin 
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opetuksen tavoitteena on opettaa oppilaalle niitä tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee 

suoriutuakseen mahdollisimman itsenäisesti elämässään. Opetettavat toiminta-

alueet ovat kieli ja kommunikaatio, kognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot, 

päivittäisten toimintojen taidot ja motoriikka. Opetuksen tavoitteena korostuu 

enemmän yleisen psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen kuin akateemisten 

valmiuksien kehittäminen (OPH, 2016, s. 71; Seppälä 2017, s. 12). Suomen 

virallisen tilaston mukaan syksyllä 2020 peruskoulun oppilaista erityistä tukea sai 

51 100 eli 9,0 prosenttia peruskoulun oppilaista. Määrä oli 0,5 prosenttiyksikköä 

edellisvuotta suurempi. Erityisen tuen oppilaista 22 prosentilla oli päätös 

pidennetystä oppivelvollisuudesta (SVT, 2021). 

Kunnalla on velvollisuus järjestää alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille 

perusopetusta (Perusopetuslaki 628/1998). Erityisen tuen antamista koskevaan 

päätökseen sisältyy myös määräys oppilaan pääsääntöisestä opetusryhmästä 

(Perusopetuslaki 628/1998). Erityisen tuen tarve ei kuitenkaan aina edellytä siirtoa 

toiseen opetusryhmään tai kouluun (Merimaa, 2009). Yleensä erityinen tuki on 

järjestettävä lähikoulussa ja luonnollisissa opetusryhmissä kokoaikaisena tai osa-

aikaisena. Opetus voidaan järjestää myös erityisluokassa tai -koulussa, jos se on 

oppilaan kannalta parasta. Oppilasta ja huoltajaa on kuunneltava päätöstä tehtäessä 

(Krook & Munsterhjelm, 2016, s. 27). Suomen virallisen tilaston mukaan syksyllä 

2020 erityistä tukea saaneista oppilaista 34 prosenttia opiskeli kokonaan 

erityisryhmässä tai -luokassa ja 32 prosenttia oppilaista opiskeli yleisopetuksen 

ryhmässä 80–100 prosenttia opetuksen ajasta. Oppilaista 34 prosenttia opiskeli 

osan ajasta yleisopetuksessa sekä erityisryhmässä (SVT, 2021).  

Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskuksen 

(EASIE) keräämien tietojen mukaan 31 jäsenmaan välillä on eroja tavoissa vastata 

oppilaiden oikeuteen inklusiiviseen opetukseen. Lisäksi eri maissa käytännöt 

erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tunnistamisesta sekä oppilaiden 

sijoittamisesta omiin koulutusjärjestelmiin voivat poiketa toisistaan. Lukuvuonna 

2014–2015 erityistä tukea tarvitsevista oppilaista suurin osa kävi yleiskoulua 

(Ramberg & Watkins, 2020).  

Ruotsissa koululain mukaan koulutusta ohjaava periaate on tarjota kaikille 

yhtäläinen mahdollisuus koulutukseen. Tällöin erityistä tukea tarvitsevia oppilaita 

ei eroteta omaksi ryhmäkseen, vaan koulujen velvollisuus on vastata kaikkien 

oppilaiden tarpeisiin. Tarvittaessa koulu tekee yhteistyötä myös sosiaalipalvelujen 

ja terveydenhuollon kanssa (European Agency, 2020, s. 31). Suomessa ei ole 

diagnooseihin perustuvia taulukoita, joista ilmenisi kehitysvammaisten 

koululaisten sijoittuminen kolmiportaisen tuen tasoille. Vaikeimmin 
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kehitysvammaisten oppilaiden siirtäminen kolmiportaisen tuen ylimmälle tasolle, 

erityisopetukseen, edellyttää hallintolain (434/2003, 34 §) määräämän huoltajan 

kuulemista ja perusopetuslaissa määritellyn (628/1998, 17 §) erityisen tuen 

perustelemista. Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus on mahdollista järjestää 

oppiainejaon sijaan toiminta-alueittain (Valtioneuvoston asetus 422/2012, 9 § 3 

mom.), jos oppilas ei kykene opiskelemaan oppiaineiden yksilöllistettyjä 

oppimääriä (OPH, 2016, s. 71; Seppälä, 2017, s. 12). 

Ruotsissa oppilaan edellytykset saavuttaa asetetut tavoitteet määräävät 

tarvittavan tuen. Oppilas tai huoltaja eivät voi vaatia erityisiä tukitoimia, vaan 

koulu ja rehtori päättävät oppilaan tarpeiden perusteella tarvittavista tukimuodoista 

ja -tavoista. Jos oppilas sijoitetaan erityisopetusryhmään, tavoitteena on 

palaaminen normaaliluokkaan (Skolverket, 2019). Norjassa lapsella on oikeus 

erityisopetukseen, jos haasteet edellyttävät sitä. Koulun tehtävänä on aloittaa 

tukitoimien kartoitus, jos huoltajalla, oppilaalla tai opettajalla herää huoli siitä, ettei 

oppilas hyödy saamastaan opetuksesta. Erityisopetuksen tarpeen arviointia varten 

koulun on lähetettävä oppilas neuvontapalveluun (PP-tjenesten) asiantuntija-

arviointia varten. Asiantuntija-arviointi sisältää kuvauksen oppilaan tarvitsemista 

tukitoimista ja suosituksen sopivasta koulupaikasta. Joissakin tapauksissa myös 

lääketieteellinen diagnoosi voi oikeuttaa erityisopetukseen. Koulu tai opetuksen 

järjestäjä tekee päätöksen oppilaan erityisopetukseen siirtämisestä tarkkojen 

tutkimusten jälkeen huoltajien ja oppilaan suostumuksella (Utdanningsdirektoratet, 

2018).  

Erityisopetuksen historia osoittaa asenteiden vammaisia kohtaan 

inhimillistyneen ajan kuluessa. Tämä näkyy yhteiskunnallisina asenteina ja 

vammaisten oikeutena koulutukseen pääsyyn (Winzer, 2010, s. 34). Nyt 

suomalainen peruskoulu on edennyt tasannevaiheeseen. Lainsäädäntö antaa 

mahdollisuuksia kehittää jatkossakin peruskoulua yhä laadukkaammaksi 

(Hautamäki & Hilasvuori, 2015, s. 21–22). Inklusiivisen koulun ja 

kasvatusjärjestelmän kannalta olennaista on lasten ja nuorten kokemus 

tasavertaisesta kuulumisesta omaan yhteisöönsä (Kuorelahti, Lappalainen & 

Viitala, 2012, s. 277). Muista erilleen sijoitetut erityisluokat ja erityiskoulut ovat 

olleet pitkään vallitsevana opetuksen järjestämisen käytäntönä. Inklusiivinen 

opetus, erilaisten oppilaiden opettaminen yhdessä muiden kanssa on edelleen 

vähäisempää. Suurin osa pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavista oppilaista saa 

oppiaineittain järjestettyä luokkamuotoista erityisopetusta (Seppälä, 2017, s. 12).  

Nykyterminologiaa käyttäen ”erityistä tukea” tarvitsevien oppilaiden asema on 

vahvistunut vähitellen oppivelvollisuuskoulun historian aikana. Sadassa vuodessa 
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erityisopetusjärjestelmä on laajentunut niin määrällisesti kuin laadullisesti. Uno 

Cygnaeuksen 1800-luvun puolivälissä esittämät vammaisoppilaiden kouluttamista 

koskevat ajatukset ovat toteutuneet vaiheittain. Merkittävimpiä muutoksia olivat 

vuoden 1983 perusopetuslaki, jonka perusteella oppivelvollisuudesta ei enää 

vapautettu ketään, sekä vuonna 1997 vaikeimmin kehitysvammaisten siirtyminen 

opetustoimen alaisuuteen. Lisäksi vuoden 2020 oppivelvollisuuslaki päivitti tuen 

tarpeisten oppilaiden yhtäläisen oikeuden oppivelvollisuuteen ja tarvittaviin 

tukitoimiin toisen asteen koulutuksen ajan (Jahnukainen, s. 2021), Vammaisten 

koulutusmahdollisuudet ja yhteiskunnallinen asema ovat aina olleet sidoksissa 

vallitsevaan käsitykseen vammaisuudesta. Kehitys- ja vaikeavammaisille 

opiskelijoille suunnattu koulutus on pohjautunut järjestelmälle, jonka 

tarpeellisuutta on perusteltu oman aikakautensa tietoon ja käsitykseen 

vammaisuudesta (Kauppila, 2016, s. 105; ks. Hakala, 2010).  

Tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret ovat suuremmassa riskissä jäädä 

vertaisryhmän ulkopuolelle. Vammaiset ja tuen tarpeiset koululaiset eivät ole 

homogeeninen ryhmä. Suurin osa selviytyy yleisen kasvatus- ja 

koulutusjärjestelmän sisällä edellyttäen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista 

soveltuvin opetusjärjestelyin (Kuorelahti ym., 2012, s. 287). Koululaitoksen 

kehityksen myötä opetus muuttuu inklusiivisemmaksi, mikä vähentää erityisten 

ratkaisujen tarvetta. Oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen edellyttänee 

jatkossakin erilaisia tapoja järjestää opetusta (Takala, 2016b, s. 59).  
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4 Ystävyys ja kehitysvammaisuus 

Tässä luvussa paneudutaan ystävyyden ja vertaissuhteiden määrittelyyn. Lisäksi 

tuodaan esille ystävyyden rakentumisen edellytyksiä. Tarkasteluun liitetään myös 

kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteita käsitteleviä aikaisempia 

tutkimustuloksia. 

4.1 Ystävyyden määrittelyä 

Ystävyys on olennainen osa ihmisyyttä (Afshordi & Liberman, 2021; Fehr, 1996, 

s. 1; Jobling ym., 2009). Ystävyys ja sen määrittely ovat olleet tutkimuksen 

kohteena jo 1940-luvulta lähtien (Koch, 1933; Moreno, 1978, s. 175). Ystävyyden 

määritelmiä on paljon, jonka vuoksi ystävyyden tutkimista on kyseenalaistettu, 

koska ystävyydellä ei ole tiettyä sovittua määritelmää (Fehr, 1996, s. 5–6; 

Nussbaum 1994, s. 210). Allan (1989, s. 16) on todennut ystävyyden määritelmän 

luomisen olevan jopa mahdotonta, sillä ystävä ei ole vain sosiaalista asemaa 

osoittava kategorinen nimike, kuten naapuri tai serkku. Ystävä on relationaalinen 

termi, johon liittyy suhteeseen kuuluva tietty laatu ja ominaispiirteet. Siitä 

huolimatta monet tutkijat ovat luoneet yksinkertaisia ja vakuuttavia käsityksiä 

ystävyydestä (Nussbaum, 1994, s. 210). Ystävyyden arvostaminen vaihtelee 

yhteiskunnasta riippuen (Hruschka, 2010, s. 192). 

Ystävyys voidaan määritellä kahden ihmisen läheiseksi emotionaaliseksi ja 

sosiaaliseksi siteeksi, johon kuuluu paljon positiivisia tunteita, sitoutumista, 

erityisen syvää vastavuoroista kiintymyksen tunnetta ja hyväksyntää (Aaltonen, 

Ojanen, Vihunen & Vilèn, 2007, s. 91; Ahokas, 2014, s. 158–159; Poikkeus, 2003, 

s. 122; Rubin, Coplan, Chen, Buskirk & Wojslawowicz, 2005). Keskinäinen 

vetovoima ja yhteys ovat ystävyyden välttämättömiä elementtejä, jotka luovat 

perustan lapsuuden väliaikaisiin leikkikavereihin ja pidempiaikaisiin 

ystävyyssuhteisiin (Furman & Bierman, 1983). Ystävyyssuhteissa jaetaan ajatuksia 

ja kokemuksia. Ymmärretyksi tuleminen ja lohdutuksen saaminen kuuluvat myös 

ystävyyssuhteisiin (Aaltonen ym., 2007, s. 91). Ystävyyssuhteella tarkoitetaan 

henkilökohtaisesti ja kulttuurisesti erityisen tärkeää perheen ulkopuolista suhdetta 

(Bukowski ym., 1996, s. 1), joka on laaja-alaista, kaikkien tuntemaa ja arvostamaa, 

mutta samalla keskinäisriippuvuuden kasvaessa velvoittava suhde (Ahokas 2014, 

s. 146). Ystävyyssuhteisiin sisältyy tärkeimpinä arvoina tasa-arvo, 

molemminpuolinen hyväksyntä, läheisyys ja lojaalisuus (Ahokas, 2014, s. 158–159; 

Rubin ym., 2005). Nykytietämyksen mukaan ystävyyssuhteet vaihtelevat iän, 
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sukupuolen, kulttuuriryhmän ja monien muiden tekijöiden suhteen, jonka vuoksi 

on turhaa etsiä yhtä ainoaa sopivaa teoriaa, joka selittäisi kaikki ystävyyssuhteisiin 

liittyvät muuttujat (Bagwell & Schmidt, 2011, s. 14).  

Lapsen kehittyessä kyky abstraktiin ajatteluun heijastuu kykyyn muodostaa 

käsitystä ystävyydestä. Määrittely kehittyy sekä laadullisesti että määrällisesti 

(Fehr, 1996, s. 10). Lasten ja nuorten toveruus- ja ystävyyssuhteiden kehittyminen 

tapahtuu vähitellen, samoin niiden tiedostaminen ja merkityksen ymmärtäminen 

(Aaltonen ym., 2007, s. 92). Sana ”ystävä” ilmaantuu sanavarastoon suurimmalle 

osalle lapsista noin neljän vuoden iässä. Ystävyys on ”tykkäämistä”, jolloin 

yksilöt ”tykkäävät” toisistaan ja ”tykkäävät” viettää aikaa yhdessä (Bukowski ym., 

1996, s. 1). Yleensä ”parhaan ystävän” käsite tulee käyttöön lapsuuden 

keskivaiheilla ja nuoruudessa (Bukowski ym., 1996, s. 1). Useimmilla lapsilla on 

ainakin yksi ystävä (Rubin ym., 2005). Tutkimusten mukaan monilla vammaisilla 

lapsilla ja nuorilla on vähän tai ei lainkaan ystäviä (Shakespeare, 2014, s. 192). 

Lasten ystävyyssuhteet edustavat vastavuoroisia dyadisuhteita, jotka 

poikkeavat muista vertaissuhteista, joissa on vähemmän tunnesiteitä (Newcomb & 

Bagwell, 1995). Lasten keskinäisissä ystävyyssuhteissa jaetaan resursseja, autetaan, 

tuetaan ja lohdutetaan toisia sekä vietetään enemmän aikaa yhdessä kuin muiden 

kanssa (Newcomb & Bagwell, 1995). Parhaan ja muutaman läheisen ystävän 

lisäksi voi olla joitakin hyviä ystävyyssuhteita, joihin ei kuitenkaan liity 

samanlaista voimakasta läheisyyttä kuin läheisimpien ystävien kanssa. Ystävyyden 

ja toveruuden tai kaveruuden välinen raja voi olla muuttuva ja liukuva (Aaltonen 

ym., 2007, s. 91). Pienille lapsille ystävyyssuhteet ovat voivat olla niin tärkeitä, että 

he voivat usein myös kuvitella itselleen ystäviä. Yleisin syy mielikuvitusystävien 

olemassaoloon löytyy lapsen kokemasta yksinäisyydestä (Hruschka, 2010, s. 125). 

Nasr, Cranston-Gingras ja Jang (2015) ovat tutkimuksessaan havainneet 

kehitysvammaisten nuorten ystävän määrittelyn pitävän sisällään ystävään 

liittyvien ominaisuuksien luettelemista. Hyvään ystävyyteen kuuluu yhdessäoloa ja 

hauskanpitoa. Samanlaisia tuloksia on saatu myös tutkittaessa vammattomien 

ikätovereiden ystävyyssuhteiden laatua (Bossaert, Colpin, Pijl & Petry, 2015). 

Kampusohjelmaan osallistuneiden kehitysvammaisten opiskelijoiden 

ystävyyssuhteiden määrittelyissä tuli esille kumppanuus ja emotionaalinen tuki, 

jotka ovat universaaleja ystävyyden piirteitä (Nasr ym., 2015). Havainnot ovat 

kiehtovia, koska ne osoittavat kehitysvammaisilla nuorilla olevan 

ihmissuhdetietoisuutta. Mielenteorian mukaan kehitysvammaiset henkilöt eivät 

pysty havaitsemaan maailmaa toisten näkökulmasta. Vallitsevista käsityksistä 

poiketen mielenteorian mukainen näkemys ei kuitenkaan merkitsevästi vaikuta 
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kehitysvammaisten kokemiin ystävyyssuhteisiin (Bossaert ym., 2015). 

Riippumatta toimintakyvystä tai diagnooseista kaikilla on läheisyyden ja 

kanssakäymisen tarpeita toisen ihmisten kanssa (Laine, 2016, s. 30). Kaikki 

tarvitsevat ystäviä (Boutot, 2007). Kehityksessään viivästyneille lapsille ja nuorille 

kaveruudella on sama merkitys kuin muille lapsille. Ymmärryksen poikkeaminen 

normaalista kehitysprofiilista ei vähennä sosiaaliseen kanssakäymisen 

emotionaalisen sisällön merkitystä (Timonen, 2002, s. 1–2). Myönteiset sosiaaliset 

suhteet tukevat sekä lasten että aikuisten elämänlaatua (Boutot, 2007). 

Pienten lasten käsityksissä ystävyydestä korostuvat yleensä konkreettiset 

ominaisuudet ja havaittavissa olevat tunnusmerkit (Aaltonen ym., 2007, s. 92). 

Poikkeuksen (2003, s. 123–124) mukaan ystävyyssuhteisiin liittyvät käsitykset 

muuttuvat sen myötä, miten kyky asettua toisen asemaan kehittyy. Kulttuurista 

riippumatta nuoremmat lapset kuvaavat ystävää sellaiseksi, jonka kanssa leikitään 

tai vietetään paljon aikaa tai johon on olemassa kiintymyssuhde. Vanhemmilla 

lapsilla ystävyyden perustana on prososiaalisen käyttäytymisen, uskollisuuden ja 

aggression puuttuminen. Iän myötä ystävyyssuhteissa viitataan myös enemmän 

intiimeiden asioiden jakamiseen ja luotettavuuteen. Rubin kollegoineen kuvaa 

ystävyyden käsityksen etenevän konkreettisesta abstraktimmaksi kasvun myötä, 

mikä heijastuu myös ystävyyteen. Iän myötä ystävyyssuhteet tulevat vakaammiksi 

ja läheisimmiksi (Rubin ym., 2005). Matheson, Olsen ja Weisner (2007) ilmoittivat 

suurimman osan tutkimukseensa osallistuneista kehitysvammaisista nuorista 

kuvaavan ystävyyssuhteita toveruuden, toimintojen ja tekemisen kontekstissa sekä 

samankaltaisuuden ja läheisyyden avulla.  

Nussbaum (1994, s. 210–211) määrittelee ystävyyteen kuuluvan positiivisen 

kiintymyksen, hyväntahtoisuuden ja keskinäisen auttamisen. Ystävyyssuhteissa 

tasa-arvoisuus tulee esille ystävien välisessä samankaltaisuudessa iän, sosiaalisen 

aseman ja arvojen suhteen. Aikuisten ystävyydessä tasa-arvoisuus ei ole yhtä 

ilmeistä, eivätkä erot ole merkityksellisiä. Ystävyyssuhteisiin kuuluu luottamuksen 

ilmapiiri, joka rakentuu siitä, ettei ystävyyteen kuulu samanlaista velvollisuuden 

tunnetta kuin sukulaissuhteisiin. Suhteet parhaisiin ystäviin ovat läheisempiä kuin 

muihin ystäviin.  

Schoop-Kastelerin ja Müllerin (2020) tekemän systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen (N = 36 tutkimusta) perusteella kehitysvammaisten 

koululaisten ystävyyssuhteisiin liittyi haasteita koulussa. Kehitysvammaisilla 

koululaisilla oli vähemmän vertaissuhteita verrattuna vammattomiin koululaisiin. 

Kehitysvammaiset koululaiset olivat valikoivia ja melko tarkkoja ystäviensä 

suhteen. Tutkimusten mukaan jotkut kehitysvammaisista koululaisista nimesivät 
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suhteellisen suuren joukon luokkahuoneen ulkopuolisia ystäviä, joihin lukeutui 

myös aikuisia. Kehitysvammaisten koululaisten ystävät olivat yleensä 

samanikäisiä ja kognitiivisesti samantasoisia. Vanhemmat kehitysvammaiset 

oppilaat nimesivät useammin vastavuoroisia ystävyyssuhteita verrattuna 

nuorempiin oppilaisiin. Korkeampi kognitiivinen taso ja paremmat 

kommunikaatiotaidot liittyivät vastavuoroisiin ystävyyssuhteisiin. 

Kehitysvammaisen koululaisen korkeampi ikä, paremmat kognitiiviset ja 

sosiaaliset taidot sekä tietty kehitysvamman tyyppi sekä ikätovereiden välinen 

samankaltaisuus edistivät ystävyyssuhteita. Kirjallisuuskatsauksen perusteella 

monet koululaiset mielsivät erityiskoulun olevan suojaava ympäristö 

ystävystymiselle, mutta toisaalta erityiskoulu saattoi myös olla esteenä 

ystävystymiselle, jos piha-alue oli aidattu erilleen muista. Erityiskoulua käyvillä 

kehitysvammaisilla koululaisilla oli vähemmän sosiaalista vuorovaikutusta kuin 

yleisopetuksen erityisluokilla käyvillä. Tämän johtopäätöksen varmentamiseksi ei 

kuitenkaan ole tehty tarpeeksi tutkimuksia. Schwabin (2015b) tekemän 

tutkimuksen mukaan inklusiivisissa luokissa opiskelevat erityistä tukea tarvitsevat 

oppilaat (N = 126) kokivat olevansa huomattavasti yksinäisempiä kuin oppilaat, 

joilla ei ollut erityisen tuen tarvetta. 

Ystävystyminen, ystävyyssuhteiden ylläpitäminen sekä ystävänä oleminen 

ovat lapsuuden ja nuoruuden aikana tärkeitä sosiaalisia tavoitteita (Bukowski 

ym.,1996). Keskeistä ystävyydessä on läheisyys ja yhteydenpitäminen. Ystävyys 

vahvistuu tekemällä asioita yhdessä (Rotkirch & Berg, 2020). Koulunkäynnin 

myötä kaveripiiri kasvaa ja sosiaaliset kontaktit lisääntyvät. Ryhmään kuuluminen 

ja sosiaalinen hyväksyntä tulevat tärkeiksi (Aaltonen ym., 2007, s. 92–93; Rubin 

ym., 2005). Toisesta pitäminen ja keskinäinen myönteinen vuorovaikutus saattavat 

olla välttämättömiä tekijöitä ystävyyden kehittymiselle ja ystävyyden jatkumiselle 

(Afshordi & Liberman, 2021).  

4.2 Vertaiset ja vertaissuhteet 

Lapsuudesta lähtien ystävyys kuuluu tärkeimpien asioiden joukkoon, jolloin 

ystävät ovat keskeinen yksilöiden vertaisryhmä (Rotkirch & Berg, 2020). Ystävään 

viitatessa tarkoitetaan tietyntyyppistä kahdenkeskistä vertaissuhdetta, joka eroaa 

muista suhteista (Aaltonen ym., s. 91; Bagwell & Schmidt, 2011, s. 14). Vertaisilla 

tarkoitetaan lapsen ja nuoren kanssa suunnilleen samalla tasolla sosiaalisessa, 

emotionaalisessa ja kognitiivisessa kehityksessä olevia ikätovereita (Laine 2005, s. 

195; Ritmala, Karling, Ojanen, Sivén, Vilhunen & Vilen, 2009, s. 167; Salmivalli 
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2008, s. 15). Vertaisten kanssa toimiessa omaksutaan tietoja, taitoja, asenteita ja 

koetaan asioita, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten välittömään sopeutumiseen ja 

hyvinvointiin myös tulevaisuudessa (Salmivalli 2008, s. 15). Lapsuuden ja 

nuoruuden ystävyyssuhteet tukevat itsetuntoa ja auttavat rakentamaan identiteettiä, 

tarjoavat emotionaalista turvaa, kiintymystä, läheisyyttä, yhdessä jaettuja 

kiinnostuksen kohteita, toiveita ja pelkoja sekä avun saantia, edistävät 

ihmissuhdetaitoja ja tarjoavat malleja myöhemmille suhteille (Lähteenmaa & 

Siurala, 1992, s. 70; Newcomb & Bagwell, 1995; ks. Aaltonen ym., 2007, s. 94; 

Allan, 1989, s. 1). Ystävyyden yksi tärkeimmistä merkityksistä on tarjota lapselle 

perheen ulkopuolista turvallisuutta ja mahdollisuuksia peilata oman 

käyttäytymisen vaikutuksia itseensä, vertaisiin ja ympäristöön (Rubin ym., 2005). 

Hyvän itsetunnon kehittymistä tukee vertaisryhmästä löytyvät ystävät, joiden 

kanssa voi toimia ja kokea yhdessä (Arvio, 2018). 

Kouluikä on tärkeä ajanjakso vuorovaikutussuhteiden ja niihin liittyvien 

taitojen kehittämiseen (Gifford-Smith & Brownell, 2003). Opettamalla sosiaalisia 

taitoja päivittäisissä, sosiaalisissa tilanteissa inklusiivisessa ympäristössä voidaan 

edistää kehitysvammaisten lasten mahdollisuuksia olla sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa ikätovereidensa kanssa (Hartzell, Candace, Liaupsin & Clem, 

2015, s. 276; ks. Seppälä, 2010, s. 197). Frostad ja Pijl (2006, s. 15) tutkivat 

erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja heidän ikätovereidensa välisiä suhteita. 

Tutkimukseen osallistui 989 oppilasta, joista opettajien arvioiden mukaan 8 

prosentilla oli erityisiä tuen tarpeita ja heistä 4,2 prosentilla oli virallinen lausunto. 

Tutkimuksen mukaan ikäryhmään soveltuvat sosiaaliset taidot ovat tärkeä edellytys 

myönteisten suhteiden luomiseen ikätovereihin. Sosiaalisten taitojen ollessa 

puutteellisia on suurempi riski jäädä ulkopuoliseksi omasta ikäryhmästään. Tämän 

vuoksi on tärkeää ohjata erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sosiaalisten taitojen 

harjoittelua, jotta ystävyyssuhteita syntyisi ikätovereiden välille ja suhteet 

kestäisivät (Frostad & Pijl, 2006, s. 15; Poikkeus 2003, s. 138). Vanhemmat voivat 

tukea lapsensa vertaissuhteita tarjoamalla lapsilleen mahdollisuuksia olla 

ikätovereiden seurassa ja valvomalla tarvittaessa tapaamisia sekä opettamalla 

sosiaalista kanssakäymistä vertaisten kanssa (Rubin ym., 2005; ks. Eriksson, 2008, 

s. 154–157).  

Avramidis ja kollegat (2018) tutkivat integroitujen erityistä tukea tarvitsevien 

(SEN, special educational needs) oppilaiden koululaisten osallisuutta sekä 

käsityksiä parhaasta ystävästä. Sosiaalinen osallisuus määriteltiin neljällä 

ulottuvuudella: luokkakavereiden hyväksymisellä, luokkakavereiden 

ystävyyssuhteilla, sosiaalisella itsetunnolla sekä vuorovaikutuksella. Tutkimukseen 
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osallistui 457 koululaista, joista 45:llä oli diagnosoitu kohtalaisia 

oppimisvaikeuksia ja 412 oli tyypillisesti kehittyneitä oppilaita. Oppilaat olivat 

iältään keskimäärin 11-vuotiaita. Tutkimus suoritettiin käyttämällä sosiometristä 

tekniikkaa, systemaattista havainnointia sekä kahta psykometristä instrumenttia, 

itsekuvauskyselyä sekä ystävyysominaisuuksia kuvailevaa asteikkoa. 

Tutkimuksessa havaittiin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden olevan useammin 

yksin kuin heidän ikätoverinsa, joilla ei ollut erityisen tuen tarvetta. Erityistä tukea 

tarvitsevilla oppilailla oli vähemmän ystäviä ja sosiaalista vuorovaikutusta kuin 

tyypillisesti kehittyvillä ikätovereilla. Useimmilla erityistä tukea tarvitsevista 

koululaisista oli yhdestä kahteen ystävyyssuhdetta. Huolestuttavaa oli 

vuorovaikutuksen puute vammaisten ja vammattomien välillä. Tämä ei selity 

pelkästään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden heikommista sosiaalisista 

taidoista, vaan mahdollisesti tyypillisesti kehittyvien koululaisten negatiivisista 

asenteista erityistä tukea tarvitsevia kohtaan. Opettaja voi pedagogisilla 

käytänteillä vähentää erityistä tukea tarvitsevan oppilaan sosiaalisia kontakteja 

vammattomien kanssa tahattomasti. Tiiviimpi vuorovaikutus koulussa 

työskentelevien aikuisten kanssa voi vähentää vuorovaikutusta ikätovereiden 

kanssa (Avramidis ym., 2018). 

Vertaisryhmiin kuuluminen ja ystävien merkitys korostuvat lapsen kasvaessa 

(Bagwell & Schmidt, 2011, s. 10; Ritmala ym., 2009, s. 167; Salmivalli, 2005, s. 

17; Zashchirinskaia & Lapteva, 2021). Nuoruusiän tärkeitä vertaissuhteita ovat 

kahdenkeskiset dyadisuhteet, jotka tuovat välittämisen ja tuen saannin kokemuksia 

(Bagwell & Schmidt, 2011, s. 10; Salmivalli, 2005, s. 17). Lapsille ja nuorille koulu 

on ensisijainen ympäristö muodostaa vertaissuhteita ja olla vuorovaikutuksessa 

ikätovereiden kanssa (Schoop-Kasteler & Müller, 2020). Osalle lapsista toimivien 

vertaissuhteiden luominen on helppoa, kun taas toisille ystävyyssuhteiden 

muodostaminen ja ylläpitäminen tuottaa vaikeuksia (Ikonen, 2006, s. 153).  

4.3 Ystävyyden rakentumisen edellytyksiä 

Lasten mahdollisuudet ystävystyä eroavat toisistaan lasten kasvaessa erilaisissa 

sosiaalisissa maailmoissa, samoin mahdollisuudet ylläpitää ystävyyttä (Dunn, 2004, 

s. 67–68). Ystävyyssuhteet edellyttävät läheisyyttä ja ylläpitämistä (Rotkirch & 

Berg, 2020, s. 179) sekä avoimuutta ja yhteisiä kiinnostuksen kohteita 

(Zashchirinskaia & Lapteva, 2021). Kehitysvammaisten nuorten erilaiset 

kommunikoinnin, kognitiivisten toimintojen ja muistitoimintojen haasteet voivat 

vaikeuttaa ystävyyssuhteiden kehittymistä läheisemmiksi (Matheson ym., 2007). 
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Tutkimusten perusteella vanhemmilla on tärkeä rooli ystävyyssuhteiden 

edistämisessä ja ystävyyssuhteisiin vaikuttamisessa (Dunn, 2004, s. 67–68; 

Orsmond, Krauss & Seltzer, 2004). Ystävyyssuhteiden kehittyminen edellyttää 

fyysistä läheisyyttä, yhteistä aikaa sekä sosiaalista vuorovaikutusta (Ahokas, 2013, 

s. 159; Fehr, 1996, s. 43–44; Saloviita, 2008, s. 196–197; 2013, s. 114). Koulussa 

erilaisilla käytänteillä voidaan lisätä oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Olennaista 

on vuorovaikutuksen vastavuoroisuus siten, ettei toinen osapuoli ole aina 

autettavan roolissa (Saloviita, 2008, s. 196–197; 2013, s. 114).  

Ystävyyden rakentumisen yhtenä tärkeänä tekijänä pidetään kiinnostuksen 

osoittamista toista kohtaan. Sama asuinympäristö sekä paikat, joissa ihmiset 

viettävät aikaansa, tarjoavat mahdollisuuksia ystävyyssuhteiden luomiselle. 

Lisäksi ympäristöön, tilanteeseen, yksilöön sekä dyadisuhteisiin liittyvät tekijät 

vaikuttavat ystävyyden rakentumiseen (Ahokas, 2013, s. 159; Fehr, 1996, s. 43–

44). Ystävystymistä edistävät myös hyvät sosiaaliset taidot sekä fyysinen 

attraktiivisuus, jonka on todettu vaikuttavan myös lasten ystävyyssuhteiden 

muodostumiseen (Fehr, 1996, s. 52–54). Saloviidan (2008, s. 195–197) mukaan 

fyysinen yhdessäolo on lähtökohta vammaisten ja vammattomien oppilaiden 

välisille ystävyyssuhteille.  

Ystävyyden katsotaan voivan alkaa missä elämänvaiheessa tahansa ja 

muodostua elinikäiseksi suhteeksi. Ystävyyssuhteet ovat erilaisia rakenteeltaan ja 

kestoltaan johtuen ystävyyssuhteiden erilaisista tehtävistä (Nussbaum 1994, s. 211), 

Lapsen ikä vaikuttaa tarvittavan tuen määrään ystävyyssuhteiden luomisessa ja 

muiden huomioimisessa. Konkreettinen ohjaus ja tuki sosiaalisissa tilanteissa 

edistää kykyä eläytyä toisen elämään ja kuunnella toista (Ritmala ym., 2009, s. 167). 

Kehitysvammaisilla henkilöillä on todettu olevan vaikeuksia ystävyyssuhteiden 

aloittamisessa, vakiinnuttamisessa ja ylläpitämisessä, myös sosiaalinen 

kanssakäyminen on vähäisempää verrattuna vammattomiin ikätovereihin (Solish 

ym., 2010). Tämän vuoksi kehitysvammaisten vertaissuhteiden kehittäminen ja 

ylläpitäminen on tärkeää (Schoop-Kasteler & Müller, 2020). Tutkimuksiin 

osallistuneiden vanhempien mukaan kehitysvammaisilla lapsilla oli vastavuoroisia 

ystävyyssuhteita vähemmän kuin vammattomilla lapsilla (esim. Schwab, 2018; 

Solish ym., 2010). Zashchirinskaia ja Lapteva (2021) osoittivat lievästi 

kehitysvammaisten lasten ystävyyssuhteiden olevan epävakaampia kuin 

vammattomien ikätovereiden ystävyyssuhteiden. Vammaiset lapset olivat myös 

tyytymättömiä ystävyyssuhteisiinsa ja vähemmän aktiivisia vuorovaikutuksessa.  

Petrinan, Carterin ja Stephensonin (2014) tekemän tutkimuksen mukaan eri 

vammaryhmiin verrattuna autisminkirjoon kuuluvilla oli vähiten ystäviä. Aiemman 
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näkemyksen mukaan autistisella lapsella ei ollut halua olla kanssakäymisissä 

toisten kanssa. Autistisesti käyttäytyvien lasten aivoissa on havaittu aktivoitumista 

tuttujen henkilöiden läsnä ollessa. Useimmat autistiset lapset hakevat huomiota 

toisilta eri tavoin, keinojen ollessa joskus poikkeuksellisia. Opettajilla ja ohjaajilla 

on tärkeä rooli vuorovaikutuksen onnistumisen tukemisessa (Timonen, 2002, s. 1–

2). Ystävyyssuhteiden kehittyminen edellyttää mahdollisuuksia tavata toisia sekä 

taitoja muodostaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita. Erilaisten sosiaalisten ja 

kasvatuksellisten interventioiden vaikutus voi olla ristiriitainen sosiaalisen 

syrjäytymisen ehkäisyssä. Avustajien läsnäolo voi saada aikaan vammaisten lasten 

ulkopuolelle jäämisen vertaisryhmistä tai ystävystyminen voi hankaloitua. Sitä 

vastoin asuntolat ja erityiskoulut voivat usein olla vammaisille turvallisia paikkoja 

ja tarjota mahdollisuuksia ystävystymiseen segregaatioon liittyvistä ongelmista 

huolimatta (Shakespeare, 2014, s. 196). Kehitysvammaisten lasten ja nuorten ja 

vammattomien ikätovereiden kohtaamiset arjen tilanteissa niin koulussa kuin 

vapaa-ajalla voivat lisätä suvaitsevaisuutta ja luoda edellytyksiä ystävyyksille (ks. 

Litvack, Ritchie & Shore, 2011; Webster & Carter, 2007). Hyvien 

ystävyyssuhteiden on todettu vaikuttavan myönteisesti niin vammattomiin kuin 

vammaisiin henkilöihin (Friedman & Rizzolo, 2018). 

Monet vammaiset lapset viettävät suurimman osan ajastaan aikuisten, omien 

vanhempien, koulunkäynninohjaajien, terapeuttien ja tukihenkilöiden seurassa. 

Aikuisten seurassa oleminen evää pääsyn lasten sosiaaliseen maailmaan, jolloin 

osallistuminen iänmukaisiin toimintoihin voi estyä (Shakespeare, 2014, s. 192). 

Vammaisen ja aikuisen välisissä suhteissa aikuiset voivat olla samanaikaisesti sekä 

avuliaita ja tukevia että ylisuojelevia ja hallitsevia (Skär, 2003; Mandelin, 2016, s. 

77). Ammattinsa puolesta vammaisten kanssa työskentelevien ja vammaisten 

väliset suhteet voivat kehittyä myös ystävyyssuhteiksi henkilökohtaisessa elämässä. 

Tällaisissa ystävyyssuhteissa vastavuoroisuus tai keskinäinen tuen saaminen eivät 

ole olennaista, vaan tyytyväisyyden tunne tulee kokemuksesta siitä, että ystävyys 

tekee toisesta onnellisemman, osallistuvamman ja sosiaalisesti arvostetumman 

(Shakespeare, 2014, s. 202). 

Vapaaehtoisuus ja vastavuoroisuus 

Ystävyys pohjautuu enemmän vapaaehtoisuuteen kuin velvollisuuteen (Bukowski, 

Newcomb & Hartup, 1996, s. 1; Krappmann, 1996, s. 19; Nussbaum, 1994, s. 210; 

Rubin ym., 2005). Vapaaehtoisuus tulee esille ystävyyssuhteen aloittamisen, 

ylläpitämisen ja päättämisen prosesseissa. Joissakin olosuhteissa vapaaehtoisuus 
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voi olla enemmän kuvitelma kuin tosiasia, kuten tilanteissa, joissa ystävän tulee 

löytyä pienestä joukosta tai ystävyyttä ohjaavat sosiaaliset rajoitteet voivat olla 

jäykkiä (Krappmann, 1996, s. 19–20). Toisin kuin sukulaissuhteissa 

ystävyyssuhteissa jokaisella on vapaus valita omat ystävänsä (Nussbaum, 1994, s. 

210). Ystävyyttä voi esiintyä myös vähemmän vapaaehtoisesti syntyneissä 

virallisissa ja välineellisissä suhteissa, joten sosiaalisten suhteiden rajat eivät ole 

ehdottomia (Ahokas, 2014, s. 146). Kehitysvammaisten lasten ja heidän 

ikätovereidensa välisistä suhteista löytyy erilaisia rooleja, jotka voivat muuttua ajan 

myötä (Meyer, Minondo, Fisher, Larson, Dunmore & Black, 1998; Salisbury & 

Palombaro, 1998). Suhteen alussa olleet auttajan ja autettavan roolit voivat 

myöhemmin kehittyä tasa-arvoisemmiksi (Webster & Carter, 2007, s. 206). 

Schwab (2018) tutki erityistä tukea tarvitsevien ja ilman erityisen tuen tarvetta 

olevien oppilaiden ystävyyssuhteiden pysyvyyttä. Lukuvuoden kestäneeseen 

pitkittäistutkimukseen osallistui 545 ala- ja yläkoulun oppilasta, joista 106 

oppilaalla oli erityisen tuen tarve. Tutkimus suoritettiin lukuvuoden alkaessa ja 

loppuessa. Tulosten mukaan erityisen tuen oppilailla oli vähemmän vastavuoroisia 

ystävyyssuhteita verrattuna ilman erityisen tuen tarvetta oleviin ikätovereihin, ja 

erityistä tukea tarvitsevat nimesivät ystävikseen enemmän erityistä tukea 

tarvitsevia oppilaita. Ystävyyssuhteiden pysyvyys oli heikompaa erityistä tukea 

tarvitsevilla oppilailla verrattuna muihin oppilaisiin.  

Läheisten ystävien kanssa voidaan jakaa henkilökohtaisia kokemuksia ja 

tunteita. Suhteisiin liittyy syvä ja huolehtiva side, joka perustuu luottamukseen, 

välittämiseen ja mahdollisesti yhteiseen historiaan ja jaettuihin kokemuksiin. 

Läheisiä ystäviä ei välttämättä tavata usein, mutta heidät voi tavoittaa aina 

tarvittaessa. Ystävyyssuhteet voivat perustua myös toveruudelle ja sosiaaliselle 

kanssakäymiselle, jolloin ystävyyssuhteiden merkitys tulee esille yhdessä 

tekemisenä. Vastavuoroisuutta pidetään ystävyyssuhteissa välttämättömänä 

piirteenä (Shakespeare, 2014, s. 190). 

Samankaltaisuus 

Ystäviksi valikoitumista ohjaa samankaltaisuus, jota kutsutaan 

valikoitumisefektiksi. Samankaltaisuus koetaan viehättävänä. Homofiilisyys (eng. 

homophily) viittaa haluun olla tekemisissä mieluummin samankaltaisten ihmisten 

kuin muiden kanssa (Ahokas, 2014, s. 160; ks. Rubin ym., 2005). Valikoituminen 

ei koskaan perustu täysin vapaalle valinnalle, se voi olla joko aktiivista tai 

passiivista. Valikoitumiseen vaikuttaa saatavilla olevien ystävien määrä, halu olla 
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toisen ystävä sekä mihin joukkoon lapsi tai nuori ollaan valmiita ottamaan. 

Samankaltaisten seuraan hakeutumisen syynä voi olla myös muiden vaihtoehtojen 

puute, jolloin ystäväksi ei valikoidu sellaista henkilöä, jonka lapsi tai nuori 

mieluiten itselleen valitsisi ystäväkseen. Alueelliset tekijät, kuten asuinalue tai 

koulu, voivat rajoittaa ystävien valikoitumista. Tämän vaikutus korostuu erityisesti 

lapsuudessa, jolloin itsenäinen liikkuminen ympäristössä on vähäisempää kuin 

nuoruudessa (Salmivalli, 2005, s. 139). 

Homofilian, (love of the same), samankaltaisuuden yhden tai useamman 

ominaisuuden suhteen on usein ajateltu olevan ystävyyssuhteiden peruspiirre 

(Ilmarinen, Vainikainen, Verkasalo & Lönnqvist, 2017; McPherson, Smith-Lovin 

& Cook, 2001). Ystäviksi valitaan usein itseä muistuttavia henkilöitä 

(samanlaisuus-attraktiohypoteesi). Ystävyyden muodostumista tukevat 

samankaltaiset lähtökohdat, ikä, asuinalue, koulu, etninen tausta, sukupuoli ja 

elämäntilanne (Aaltonen ym., 2007, s. 92; Afshordi & Liberman, 2021; Ahokas, 

2014, s. 160; McPherson ym., 2001; Newcomb & Bagwell, 1995; Rotkirch & Berg, 

2020; Rubin ym., 2005; Salmivalli, 2005, s. 139). Ystävien välillä on havaittu 

olevan jopa geneettistä samankaltaisuutta. Samankaltaisuus ystävien välillä 

helpottaa luottamuksen rakentumista ja toisen toimintatapojen ymmärtämistä 

(Matheson ym., 2007; Rotkirch & Berg, 2020). Empiiristen todisteiden mukaan 

vetovoima perustuu parhaimmillaan samankaltaisten luonteenpiirteiden 

sekoittuessa ystävyyssuhteissa (Ilmarinen ym., 2017). Lapsuudessa ystävystymistä 

tukee keskinäinen samankaltaisuus pinnallisten ominaisuuksien ja käyttäytymisen 

suhteen, kun taas murrosiässä yhdistäviä tekijöitä ovat asenteiden, mielipiteiden ja 

arvojen samankaltaisuus (Rubin ym., 2005). Mathesonin ja kollegoiden (2007) 

sekä Schwabin (2018) tutkimusten perusteella kehitysvammaisten nuorten 

ystävyyssuhteet olivat kehitysvammaisten vertaisten kanssa vakaampia ja 

positiivisempia kuin vammattomien ikätovereiden kanssa.  

Sosiaalinen hyväksyntä 

Monissa tutkimuksissa on tullut esille erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

ystävien vähäisempi määrä verrattuna vammattomiin ikätovereihin (esim. 

Avramidis ym., 2018; Schoop-Kasteler & Müller, 2020; Schwab, 2015a, s. 76) sekä 

sosiaalisen hyväksynnän vähäisempi kokeminen (Schwab, 2015a, s. 76). Syy tähän 

voi löytyä kehitysvammaisten vertaissuhteisiin liittyvistä mahdollisista haasteista 

(Schoop-Kasteler & Müller, 2020), jotka voivat johtua kehitysvammaisen 

koululaisen riittämättömistä sosiaalisista taidoista (Carter, 2018; Tipton, 
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Christensen & Blacher, 2013), toisten tunteiden ja aikomusten havaitsemisen 

vaikeuksista, kyvyttömyydestä ratkaista konflikteja, käsityskyvyn puutteista sekä 

haastavasta käyttäytymisestä (Carter, 2018). 

Mitä enemmän ystävykset ovat samankaltaisia taidoiltaan, tiedoiltaan ja 

tavoitteiltaan, sitä tehokkaammin he tukevat toisiansa myös toivotun ja 

normienmukaisen sekä ei-toivotun, epäsosiaalisen ja aggressiivisuuden monina 

muotoina ilmenevän käyttäytymisen suhteen (Ahokas, 2014, s. 160), jolloin 

ystävyydestä voi olla myös haittaa yksilölle (Hartup, 1996). Ystävyyssuhteiden 

puute tai muiden lasten osoittama pitkittynyt hyljeksintä voivat johtaa lapsella 

kielteisen minäkuvan syntymiseen. Ulkopuolelle jäämisen syinä voivat olla myös 

muiden lasten ennakkoluulot tai pelot. Lapsen itseilmaisun tapa voi olla myös 

sellaista, jota muut eivät osaa tulkita. Näissä tilanteissa aikuisen ohjaus ja tuki ovat 

erityisen tärkeitä (Ritmala ym., 2009, s. 167). Kommunikointia voi myös 

vaikeuttaa erilaisten AAC-menetelmien käyttäminen. 

Hoffmann, Wilbert, Lehofer ja Schwab (2020) ovat tutkineet keskinäisten 

ystävyyssuhteiden mieltymyksiä (preferences), määrää ja laatua. Tutkimuksessa 

vertailtiin oppilaiden, joilla ei ollut erityisen tuen tarpeita sekä erityistä tukea 

tarvitsevien oppilaiden (students with educational needs) välisiä eroja 

ystävyyssuhteiden määrän ja laadun sekä ystävien samankaltaisuuden, homofilian, 

suhteen. Kyselytutkimukseen osallistui 455 neljäsluokkalaista oppilasta, jotka 

opiskelivat 28 inklusiivisessa luokassa Itävallassa. Suurimmalla osalla (N = 79) oli 

oppimisvaikeus, ja alle 10 prosentilla oli käyttäytymisen haasteita. Tutkimus osoitti 

erityisen tuen tarpeita omaavilla oppilailla olevan vähemmän ystäviä verrattuna 

ikätovereihin, joilla ei ollut erityisen tuen tarvetta. Oppilailla, joilla ei ollut erityisen 

tuen tarvetta, oli enemmän keskinäisiä ystävyyssuhteita kuin tukea tarvitsevilla 

oppilailla. Lisäksi oppilaat, joilla ei ollut erityisen tuen tarvetta, pitivät ystävinään 

mieluummin samankaltaisia ikätovereita. Vastaava samankaltaisuuden, homofilian, 

vaikutus oli nähtävissä erityisen tuen oppilaiden keskuudessa. Tutkimustulosten 

perusteella osallisuutta käsiteltäessä on suunnattava huomiota enemmän erityistä 

tukea tarvitsevien koululaisten ystävyyssuhteiden tukemiseen. Inkluusion 

tarkoituksena koulussa ei ole vain kaikkien oppilaiden akateemisten taitojen 

kehittäminen, vaan myös mahdollisimman suuri osallisuuden mahdollistaminen 

inklusiivisissa luokissa. Tällöin sosiaalista osallisuutta pidetään osoituksena 

inkluusion onnistumisesta kouluissa. 
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Sosiaalisen median mahdollisuudet 

Sosiaalinen media voi tarjota joillekin mahdollisuuden kokea ystävyyttä. Nykyään 

nuorten käsitys ystävyydestä voi olla erilainen kuin aikaisempien sukupolvien. 

Sosiaalisen median aikakaudella nuoret voivat kokea ystävien olevan läheisiä 

ilman, että toista olisi tavattu lainkaan henkilökohtaisesti (Lenhart, 2015). 

Tapaamiset pelialustoilla voivat riittää ystävän läheiseksi kokemiseen. Sosiaalisen 

median käyttö mahdollistaa nuorilla ystävien esteettömän tavoittamisen kaikkina 

aikoina sekä tunneilmaisun ja vertaistuen saamisen jopa aiempaa useammin 

(Prinstein & Giletta, 2020). Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan 10–

24-vuotiaiden keskuudessa päivittäinen yhteydenpito ystäviin on lisääntynyt 

puhelimitse tai internetin välityksellä todennäköisesti sosiaalisen median 

vaikutuksesta 2000-luvun alusta vuoteen 2017 (Hanifi, 2019). Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen perusteella myös kehitysvammaiset henkilöt voivat saada 

myönteisiä kokemuksia sosiaalisen median käyttämisestä ystävyyssuhteidensa 

vaalimisessa. Sosiaalisen median käyttöä saattaa kuitenkin vaikeuttaa tarvittavan 

tuen, taitojen sekä laitteiden puute (Caton & Chapman, 2016). Kehitysvammaisten 

henkilöiden pääsy erilaisille sosiaalisen median sivustoille voisi lisätä sosiaalista 

vuorovaikutusta sekä kehittää merkityksellisiä sosiaalisia suhteita vähentäen 

samalla yksinäisyyttä (Chadwick, Wesson & Fullwood, 2013).  
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5 Ystävyyden systeemiteoreettinen tarkastelu 

Tässä tutkimuksessa käytetään soveltuvin osin taustateoriana Urie 

Bronfenbrennerin luomaa ekologista systeemiteoriaa, jolloin kehitysvammaisen 

koululaisen ystävyyssuhteita tarkastellaan yksilön ja ympäristön välisenä 

vuorovaikutuksena. Tutkimuskonteksti sijoittuu oppilaiden kouluympäristöön ja 

oppilaiden sekä huoltajien kertoman kautta myös muihin elinympäristöihin. 

Tutkimuksessa perehdytään kehitysvammaisten koululaisten ystävyyteen 

oppilaiden, huoltajien sekä tutkijan näkökulmista Bronfenbrennerin ekologista 

systeemiteoriaa hyödyntäen. Bronfenbrennerin ekologista systeemiteoriaa on 

käytetty paljon taustateoriana eri tieteenalojen tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa 

teorian avulla voidaan osoittaa kehitysvammaisten ystävyyssuhteisiin vaikuttavien 

tekijöiden sekä ystävyyden tukemiseksi tarvittavien toimien laaja-alaisuus. Teoria 

tuo esille kehitysvammaisen lapsen ja nuoren riippuvuuden aikuisten toimista. 

Tämä tulee esille kehitysvammaisten lasten ja nuorten elämässä niin 

mahdollisuuksina kuin rajoituksina. Jotta voidaan ymmärtää tutkimuskohdetta ja 

luoda syvempi käsitys tutkimuskohteesta, tarkastellaan sitä ekologisen 

systeemiteorian näkökulmasta. Seuraavaksi esitellään Bronfenbrennerin mallia 

yhdistäen sen tutkimuksen viitekehykseen.  

5.1 Ekologinen systeemiteoria 

Urie Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria perustuu Kurt Lewinin (1935) 

sosiaalipsykologisen kenttäteoreettiseen käyttäytymisen kaavaan, jossa 

käyttäytyminen on yksilön ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen tulos. 

Bronfenbrenner muokkasi Lewinin kaavasta kehityksen kaavan, jossa 

kehittyminen on henkilön ja ympäristön vuorovaikutuksen tulos. Kehityksellä 

tarkoitetaan ajan myötä tapahtuvaa muutosta, prosessia (Bronfenbrenner, 1979, s. 

16; 2002, s. 223–224). Kaavan pohjalta muodostetun määritelmän mukaan kehitys 

on niiden prosessien sarja, joiden välityksellä henkilön ja ympäristön ominaisuudet 

ovat vuorovaikutuksessa tuottaakseen pysyvyyttä ja muutosta henkilön 

ominaisuuksissa elämänkulun aikana. Bronfenbrenner (1979, s. 21) on esittänyt 

teoksessaan The Ecology of Human Development määritelmän ihmisen 

ekologisesta kehityksestä, joka on suomennettu seuraavasti: ”Ihmisen kehityksen 

ekologiassa tutkitaan tieteellisesti koko elinajan tapahtuvaa aktiivisen, kasvavan 

ihmisen ja hänen välittömien elinympäristöjensä muuttuvien ominaisuuksien 

välistä asteittaista, keskinäistä sopeutumista, johon vaikuttavat myös näiden 
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ympäristöjen väliset suhteet ja laajemmat kontekstit, joihin ympäristöt sisältyvät.” 

(Bronfenbrenner, 2002, s. 222). Ekologisen teorian peruslähtökohtana on oletus, 

että kehitys tapahtuu yksilön ja ympäristön välisenä vuorovaikutuksena (Puroila & 

Karila, 2001, s. 205). Bronfenbrennerin (2002, s. 222) mukaan ”tieteellisen työn 

perimmäinen tavoite on ihmisen kehityksen prosessien ja tulosten järjestelmällinen 

ymmärtäminen henkilön ja ympäristön yhteisenä yhtälönä”. Tällöin tutkijoiden 

tehtävänä on selvittää niitä henkilön ja ympäristön ominaisuuksia, joita pidetään 

kehityksen tuotteina ja tuottajina (Bronfenbrenner 2002, s. 224–225).  

Bronfenbrennerin ekologinen teoria on ihmisen kehityksen teoria, joka kuvaa 

lapsen kehitystä ja sosiaalistumista yhteiskunnan jäseneksi. Biologiassa sanalla 

ekologia tarkoitetaan oppia eliöiden riippuvuudesta ympäristöstä, 

ekojärjestelmästä. Bronfenbrennerin tutkimus on kohdistunut ihmisen ja 

ympäristön välisen riippuvuuden tarkasteluun. Teoria tuo esille kasvuympäristön 

merkityksen yksilön kehittymiselle yhteiskunnan kokonaisvaltaiseksi jäseneksi. 

Bronfenbrennerin tutkimukset tarkastelevat ihmisen ja ympäristön välistä 

riippuvuutta yksilön näkökulmasta (Härkönen, 2007, s. 21–39; Saarinen ym., 2000, 

s. 887). Bronfenbrennerin teoria on ekologinen ja kokonaisvaltainen teoria, joka 

huomioi kehittyvän yksilön vuorovaikutuksen erilaisten ympäristöjen kanssa. 

Kasvatuksen näkökulmasta tarkasteltuna vuorovaikutus syntyy kasvatuksellisista 

tapahtumista, jotka toteutuvat kehittyvän, kasvavan ja kasvatettavan yksilön ja 

kasvattajapersoonien ja -yhteisöjen välillä. Teoria auttaa analysoimaan ja 

ymmärtämään erilaisten ympäristötasojen merkityksen kehityksen ja kasvatuksen 

prosessissa. Ekologisen kehitysteorian mukaan kasvatus ja kehitys toteutuvat 

toisiinsa nivoutuen, erilaisissa ja eritasoisissa systeemeissä (Puroila & Karila, 2001, 

s. 204–205).  

Kajavan (1997) tutkimuksessa ekologista lähestymistapaa on käytetty lasten 

kasvuedellytysten ja niiden puutteiden hahmottamisessa, jotta ongelmanratkaisussa 

voidaan havaita ongelmien taustalla vaikuttavia eri järjestelmissä olevia puutteita 

ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta. Käytän Bronfenbrennerin ekologista teoriaa 

viitekehyksenä tutkimuksessani, koska sen avulla voin jäsentää kehitysvammaisten 

koululaisten ystävyyssuhteita eri kasvuympäristöissä, koulussa ja vapaa-ajalla. 

Tutkimuksessani saadaan tietoa niistä yksilön ominaisuuksista ja eri 

kasvuympäristöissä vaikuttavista tekijöistä, jotka edesauttavat tai toisaalta 

haastavat arjessa ystävyyssuhteiden muodostamista ja ylläpitämistä. Teoria auttaa 

hahmottamaan niitä kasvuympäristöissä olevia tekijöitä, joilla voidaan tukea 

ystävyyssuhteita.  
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Bronfenbrennerin teorian systeemisten järjestelmien tarkastelua 

Bronfenbrennerin tärkein tuotos on ekologinen systeemiteoria (ecological systems 

theory) (Bronfenbrenner, 1979; Paquette & Ryan, 2001, s. 1–4). Teorian mukaan 

kehitykseen ja sosiaalistumiseen vaikuttavat ympäristön erilaajuiset kehät, joiden 

kanssa yksilö on aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Tähän sisältyvät seuraavat 

oletukset: 1) yksilö on aktiivinen ja ympäristöönsä vaikuttava, 2) ympäristö vaatii 

yksilöä mukautumaan ehtoihinsa ja edellytyksiinsä ja 3) ympäristö muodostuu 

erilaajuisista sisäkkäin olevista kokonaisuuksista ja niiden keskinäisistä suhteista, 

mikro-, meso-, ekso- ja makrosysteemeistä (Bronfenbrenner, 1979; Härkönen, 

2007, s. 26; Saarinen ym., 2000, s. 88). Teoria on täydentynyt myöhemmin 

kronosysteemillä, joka muodostaa systeemin uloimman kehän (Bronfenbrenner, 

2002).  

Myöhemmässä vaiheessa teoria nimettiin bioekologiseksi systeemiteoriaksi 

(bioecological systems theory). Bioekologinen systeemiteoria korostaa lapsen 

omaa biologiaa kehitystä eteenpäin vievänä ensisijaisena mikroympäristönä. 

Lapsen kehittyessä vuorovaikutus ympäristöjen kanssa tulee kompleksisemmaksi 

johtuen lapsen fyysisten ja kognitiivisten rakenteiden kasvusta (grow) ja 

kypsymisestä (mature) (Paquette & Ryan, 2001, s. 1–4). Bronfenbrennerin teoria 

on kehityspsykologinen (developmental psychology) teoria, josta on käytetty myös 

nimeä sosiaalistumisteoria (Saarinen ym. 2000, s. 88). Teoria tuo esille kehittyvän 

persoonan ja kasvatukseksi tarkoitetun ympäristön, ympäristössä vaikuttavien 

henkilöiden suhteet, roolit, toiminnot ja prosessit (Härkönen, 2007, s. 26).  

Yksilö kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, jolloin hän pyrkii 

sopeutumaan ympäristön oloihin ja muuttamaan olosuhteita itselleen 

tarkoituksenmukaisemmiksi. Tämän näkemyksen mukaan perheiden 

toimintatapoihin vaikuttavat niiden omien ominaisuuksien lisäksi myös 

lähiympäristö, yhteiskunnalliset asenteet sekä lainsäädännölliset päätökset. 

Pienelle lapselle oma perhe on tärkein kasvuympäristö, mutta kasvun myötä 

merkittäviksi kasvuympäristöiksi tulevat ystäväpiiri, koulu ja muut lähiympäristöt, 

joissa lapsi itse toimii (Tonttila, 2006, s. 9). Ekologisen teorian näkökulmasta 

kehitys jatkuu koko eliniän (Puroila & Karila, 2001, s. 207).  

Bronfenbrenner (1979, s. 22–26) on kuvannut ekologisessa teoriassaan yksilön 

ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen nelitasoisena hierarkiana, jonka tasot ovat 

keskenään vuorovaikutuksessa. Ekologisen näkemyksen mukaan kehityksen 

päämääränä on tasapainon saavuttaminen yksilön ja häntä ympäröivän systeemin 

välillä, koska yksilö on osallisena samanaikaisesti useassa eri viiteryhmässä. 
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Tutkittaessa lapsen elämää tarkastelukohteina ovat lapsen sisäisen kehityksen 

lisäksi lapsen suhteet hänelle läheisiin ihmisiin sekä näiden ihmisten väliset suhteet 

sekä suhteet laajempaan yhteisöön. Lasta pidetään aikuisesta riippuvaisena, jolloin 

lasta ympäröivien ihmisten toiminta on keskeistä lapsen elämän jäsentymisessä. 

Bronfenbrenner on myöhemmin korostanut myös yksilön oman persoonallisuuden 

merkitystä kehityksen kulussa. 

Bronfenbrenner (2002, s. 263–264) on uudelleen arvioidessaan ja korjatessaan 

mikro- ja makrojärjestelmien määritelmiä tuonut paremmin esille välittömässä 

ympäristössä olevien merkittävien ihmisten henkilökohtaisten ominaisuuksien 

vaikutuksen yksilön kehitykseen. Kehittyvän yksilön mikrosysteemi muodostuu 

omasta lähiympäristöstä, johon kuuluu koti, perhe, sukulaiset, perheenjäsenten 

ystävät, työtoverit ja naapurit (Bronfenbrenner, 1979; Garbarino, 1990, s. 78; 

Härkönen, 2007, s. 28). Yksilöä muokkaavia muita mikrosysteemejä ovat myös 

kaikki ne instituutiot, joihin yksilöllä on välitön yhteys, esimerkiksi päiväkoti, 

koululuokka, lähiympäristön toveriryhmä tai harrastepiiri (Bronfenbrenner, 1979; 

Garbarino, 1990, s. 81; Saarinen ym., 2000, s. 88). Mikrosysteemeiksi voidaan 

lukea kaikki ne ympäristöt, joissa kehittyvä yksilö on aktiivisesti osallisena 

(Härkönen, 2007, s. 28; Puroila & Karila, 2001, s. 208).  

Berkin (1991, s. 17) mukaan mikrosysteemi on lasta lähinnä oleva ympäristö, 

jossa lapsi on suorassa kontaktissa muihin ihmisiin. Paquette ja Ryan (2001) 

tulkitsevat Bronfenbrennerin mikrojärjestelmään kuuluvien henkilöiden välisten 

suhteiden olevan kaksisuuntaisia eli lapsesta poispäin sekä lapseen päin. 

Bronfenbrennerin (1979) mukaan vanhemmat vaikuttavat lapsen uskomuksiin ja 

käyttäytymiseen, mutta myös lapsi vaikuttaa vanhempiinsa. Voidaan ajatella, että 

kaikki kahden henkilön väliset dyadiset suhteet ovat vaikutukseltaan 

kaksisuuntaisia (bidirectional influence) sekä vastavuoroisia (reciprocal). Nämä 

suhteet tulevat esille kaikissa kerroksissa (Berk, 1991, s. 17; Bronfenbrenner, 1979, 

s. 22). 

Mesosysteemillä tarkoitetaan kehittyvän yksilön sisältävien kahden tai 

useamman ympäristön välisiä yhteyksiä tai prosesseja (Bronfenbrenner, 2002, s. 

264). Bronfenbrenner (1979, s. 25) määrittelee mesosysteemin muodostuvan 

mikrosysteemeistä ja sen muodostamista mikrosysteemien välisistä suhteista. 

Mesosysteemiin sisältyy kaikkien niiden ympäristöjen väliset suhteet, joissa lapsi 

on osallisena jollakin tavalla. Esimerkiksi lapsen suhteet kodin, koulun, 

naapuruston ja vertaisryhmien välillä ovat osa mesosysteemiä. Bronfenbrennerin 

mukaan lapsen kehityksen kannalta on optimaalista, jos mikrosysteemien väliset 

yhteydet ovat vahvoja (Aubrey & Riley, 2016, s. 117). Sosiaalistumisen kannalta 
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on olennaista vaikuttavien tekijöiden saman- tai erisuuntaisuus. Tällä tarkoitetaan 

sitä, tukeeko mikrosysteemit toisiaan vai joutuuko kehittyvä yksilö kokemaan 

toisistaan poikkeavia käyttäytymisen vaatimuksia eri mikroympäristöissä 

(Härkönen, 2007, s. 30),  

Eksosysteemillä tarkoitetaan ympäristöjä, joihin kehittyvä yksilöllä ei ole enää 

suoraa vuorovaikutusta. Nämä ympäristöt ovat merkityksellisiä sen vuoksi, että ne 

ja niiden tapahtumat vaikuttavat siihen ympäristöön, jossa yksilö kasvaa ja kehittyy 

(Saarinen ym., 2000, s. 89). Ekso- ja makrosysteemi määritellään lähiympäristöjä 

laajemmiksi ja niiden vaikutus ulottuu lapseen välillisesti aikuisten elämänpiirien 

kautta. Eksosysteemi muodostuu vanhempien työoloista ja yhteiskunnan 

tarjoamista tukijärjestelmistä, joilla on vaikutusta perheen arkeen (Bronfenbrenner, 

1979; Saarinen ym., 2000, s. 89; Tonttila, 2006, s. 10), Eksosysteemiin sisältyy 

kahden tai useamman ympäristön välisiä yhteyksiä tai prosesseja, joista ainakaan 

yhteen kehittyvä yksilö ei itse kuulu, mutta niissä ilmenee henkilön välittömän 

ympäristön prosesseihin vaikuttavia tapahtumia, kuten lapselle kodin ja 

vanhemman työpaikan välinen suhde (Bronfenbrenner, 2002, s. 264–265). 

Eksosysteemin määritelmästä esiintyy erilaisia tulkintoja. Joissakin lähteissä 

eksosysteemin määritelmällä tarkoitetaan sitä, ettei henkilö itse ole osallisena 

missään ympäristössä, vaan ympäristöjen suhteet muodostavat henkilön 

eksosysteemin. Nämä suhteet ovat merkityksellisiä, koska niiden tapahtumilla on 

vaikutusta kehittyvän yksilön ympäristöön. Vanhempien työ (työaika, työympäristö, 

työnluonne) ja kouluorganisaatio luovat edellytyksiä mikrosysteemeissä lapsen ja 

nuoren toiminnoille (Berk, 1991, s. 18–19; Saarinen ym., 2000, s. 89–90).  

Vanhempien vuorotyö, pitkät työpäivät ja työn kuormittavuus vähentävät 

yhdessä vietettyä aikaa. Vanhempien työ vaikuttaa myös perheen sisäiseen 

kommunikaatioon ja lapsen kanssa käytyihin keskustelunaiheisiin (Saarinen ym., 

2000, s. 89). Työelämän joustavuudella voidaan vaikuttaa myönteisesti lapsen 

kehitykseen (Berk, 1991, s. 19). Vanhempien voimavarojen riittävyys ja 

tarvittavien palvelujen tuottaminen ovat yhteiskunnassa kysymyksiä, joihin 

tutkimuksessa tulisi kiinnittää huomiota. Kehitykseen vaikuttavien tekijöiden 

monimutkaisuus lisääntyy yleisimpiin systeemeihin edetessä (Härkönen, 2007, s. 

31). Lapsen kannalta on olennaista niin tukijärjestelmien kuin työolojen joustavuus, 

laatu ja määrä (Tonttila, 2006, s. 10; ks. Jauhiainen & Mommo, 2021, s. 6–7).  

Kasvatusorganisaatiot vaikuttavat osaltaan lapsen ja nuoren sosiaalistumiseen. 

Päiväkodin ja koulun henkilökunnan vaihtuvuus ja pätevyys vaikuttavat 

kasvatuksen laatuun. Suuri vaihtuvuus ei tue vakaata ja turvallista kasvuympäristöä. 

Siirtymiset päiväkodista kouluun, koulussa opetusryhmästä tai koulumuodosta 
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toiseen voivat sujua ilman hankaluuksia, jos eri instituutioiden toiminta on 

samansuuntaista tai jos lapsi on valmisteltu näihin muutoksiin. Tilanteet voivat 

muodostua ongelmallisiksi, jos tavoitteet ja kasvatustavat ovat ristikkäisiä, 

muutoksia ei ole valmisteltu tai instituutioissa ei tunneta tai arvosteta toisen työtä 

(Saarinen ym., 2000, s. 90).   

Makrosysteemi on laajin ekologisen ympäristön järjestelmistä. Siihen kuuluu 

yhteiskunnassa vaikuttavia ideologisia, kulttuurisia ja materiaalisia järjestelmiä. 

Makrosysteemiin kuuluva ihmisen kulttuuriympäristö vaikuttaa elämäntapoihin, 

elämänkulun vaihtoehtoihin, sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoihin ja 

voimavaroihin (Bronfenbrenner, 1997, s. 266). Makrosysteemin tekijöitä pidetään 

usein itsestään selvinä. Niiden vaikutus havaitaan selvimmin verrattaessa 

erilaisissa yhteiskunnissa kasvavia lapsia ja nuoria (Saarinen ym., 2000, s. 90). 

Makrosysteemiin lukeutuu perhe-, sosiaali- ja vammaispolitiikka sekä niihin 

sisältyvä lainsäädäntö ja ohjeet (Tonttila, 2006, s. 10). Kehitysvammalaki, YK:n 

vammaissopimus ja koululait vaikuttavat vammaisen lapsen ja hänen perheensä 

elämään ja säätelevät niitä palveluja ja tukimuotoja, joita perheen on mahdollista 

saada itselleen ja vammaiselle lapselleen. Yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja 

asenteet heijastuvat siihen, millä tavalla vammaisen henkilön hoito-, koulutus- ja 

vapaa-ajan mahdollisuudet järjestetään. Makrosysteemin tarjoamat edellytykset 

vaikuttavat perheen mahdollisuuksiin saada yhteiskunnalta tarvitsemaansa tukea ja 

palveluja (Bronfenbrenner, 1979, s. 26). Tämä vaikuttaa myös kehittyvään yksilöön, 

tässä tutkimuksessa kehitysvammaisen lapsen ja nuoren elämään ja 

mahdollisuuksiinsa muodostaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita sekä viettää omaa 

vapaa-aikaansa mielekkäällä tavalla. Harrastuksiin osallistumisen ja ystävien 

tapaamiseen tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet vammasta riippumatta.  

Bronfenbrennerin (2002, s. 266) mukaan makrosysteemille tyypilliset 

käyttäytymis- ja käsitysmallit siirtyvät sukupolvelta toiselle erilaisten kulttuuri-

instituutioiden, kuten perheen, koulun, seurakunnan, työpaikan ja 

hallintorakenteiden toteuttamien sosialisaatioprosessien välityksellä. Berk (1991, s. 

19) määrittelee makrosysteemiin kuuluvan kulttuuriset arvot, tavat, lait ja asetukset. 

Kehitysvammaisen koululaisen makrosysteemin vaikutus ulottuu kaikkien muiden 

kerrosten läpi. Saarinen ja kollegat (2000, s. 90) näkevät, että makrosysteemien 

vaikutus havaitaan verrattaessa erilaisissa yhteiskunnissa kasvavia lapsia ja nuoria. 

Makrosysteemin vaikutus yksilön kehitykseen pohjautuu tietyn ajan ja kulttuurisen 

ympäristön määrittämiin kehityksen mahdollisuuksiin ja rajoihin (Puroila & Karila, 

2001, s. 213).  
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Kronosysteemillä kuvataan aikamuutosta, joka liittyy elämäntapahtumien ja 

kokemusten vaikutukseen yksilön kehityksessä. Kokemusten alkuperä voi olla 

ulkoisessa ympäristössä tai yksilössä itsessään tapahtuva muutos. 

Kronojärjestelmämallit voidaan kohdistaa lyhyeen tai pitkään ajanjaksoon 

(Bronfenbrenner, 2002, s. 235–237). Kronosysteemi sisältää rooleja ja sääntöjä, 

jotka osaltaan voivat muokata voimakkaasti yksilön kehitystä. Monet lähteet tuovat 

esille roolien, suhteiden ja toimintojen kokonaisuuden kehitykseen vaikuttavina 

tekijöinä (Härkönen, 2007, s. 32).  

Paquetten ja Ryanin (2001) näkemyksen mukaan Bronfenbrenner on todennut 

teknologian muuttaneen yhteiskuntaa perhe-elämän jäädessä taka-alalle työelämän 

tarpeiden edessä. He ovat myös esittäneet Bronfenbrennerin pitävän tärkeänä 

edistää sellaisia yhteiskunnallisia asenteita, jotka arvostavat lasten hyväksi tehtävää 

työtä (Paquette ja Ryan, 2001). Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria, jota 

myöhemmin alettiin kutsua bioekologiseksi systeemiteoriaksi, on ihmisen 

kehityksen teoria, joka on auttanut jäsentämään ihmisen sosialisaatioprosessia. Sitä 

on hyödynnetty myös kasvatuksen vaikutusten ymmärtämisessä. Bronfenbrennerin 

teoria korostaa eritasoisten ja erilaajuisten ympäristöjen lisäksi etenkin 

yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ympäristön vaikutuksia kehitykseen (Härkönen, 

2007, s. 37). Ekologisen sosiaalistumisteorian ansiona on se, että siinä huomioidaan 

erilaajuiset ympäristöt, joiden kanssa yksilöllä on joko suoraa tai epäsuoraa 

vuorovaikutusta. Kehittyvä yksilö vaikuttaa aktiivisesti ympäristöönsä (Saarinen, 

2000, s. 91). Näin myös lapsen vammaisuus vaikuttaa koko perheeseen (Schalin & 

Pekkarinen, 2021) ja myös muihin kasvuympäristöihin. Teorian ongelmana on 

vuorovaikutuksen näkökulman painottuminen yksilön ja ympäristön toisiinsa 

sopeutumisena, ei niinkään yksilön tapaan tehdä omia toimiaan koskevia valintoja 

ja päätöksiä sekä niiden toteuttamisia.  

Bronfenbrenner jatkoi ekologisen systeemiteorian kehittämistä 

vuosikymmenten ajan. Kehitysprosessissa alettiin korostaa enemmän yksilön 

piirteitä, jotka miellettiin kehitysprosessin tuotteiksi sekä osittain sen tuottajiksi 

(Bronfenbrenner, 1992; 2016, s. 223). Myöhemmin Bronfenbrenner (1999) esitteli 

bioekologisessa teoriassaan PPCT-mallin (process–person–context–time), johon 

sisältyvät proksimaalisten prosessien synergistiset yhteydet, henkilön 

ominaispiirteet, konteksti ja aika. Proksimaalisten prosessien ja vuorovaikutuksen 

välistä eroa on pidetty epäselvänä (Mercon-Vargas, Lima, Rosa & Tudge, 2020), 

mikä on osaltaan saattanut vaikeuttaa käsitteen käyttämistä tutkimuksissa (Rosa & 

Tudge, 2013). Käsitteen kehittämistä on ehdotettu, jolloin sillä voitaisiin kuvata 

vuorovaikutussuhteita paremmin huomioiden myös yhteiskunnan muuttuminen 
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teknologisemmaksi, jonka seurauksena kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on 

vähentynyt ja laitteiden välitteinen lisääntynyt (Mercon-Vargas ym., 2020).  

Tässä tutkimuksessa kehitysvammaisen koululaisen ja hänen 

kasvuympäristöjensä välisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ei ole käytetty PPCT-

mallin ja proksimaalisten prosessien käsitteitä, sillä teoriassa on tukeuduttu teorian 

varhaisempaan malliin ja proksimaalisten prosessien vaikutuksen arvioimiseksi 

tarvittaisiin pitkittäistutkimusta (Tudge, Mokrova, Hatfield & Karnik, 2009). 

Teorian käyttökelpoisuudesta huolimatta siihen on kohdistunut monenlaista 

kritiikkiä. Teoriasta on havaittu puuttuvan ihmisen ja luonnon välisen suhteen 

huomioiminen (Elliot & Davis, 2018). Lisäksi Bronfenbrennerin luomasta mallista 

ei ole kansainvälisyyteen viittaavaa tasoa, joka olisi tärkeä globalisaation kaikkialle 

ulottuvan vaikutuksen vuoksi. Makroympäristön tulisi sisältää globaalit, poliittiset, 

taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ympäristöön liittyvät tekijät, jotka ovat 

riippuvaisia toisistaan ja vaikuttavat jokapäiväiseen elämään kuormittavasti 

(Christensen, 2016). 

Ekologisen systeemiteorian on todettu keskittyvän kuvaamaan ympäristön 

negatiivisia vaikutuksia sekä yksilön kehittymistä altistuessaan erilaisille 

vastoinkäymisille, jolloin sen avulla ei voida selittää sitä, miten negatiivisessa 

ympäristössä kasvanut yksilö voi selviytyä ja menestyä (Cristensen, 2016). Teorian 

rajoituksena on myös epäselvyys siitä, missä määrin mesosysteemit voivat lopulta 

muokata lapsen kehitystä. Teoriaa on vaikea testata empiirisesti. Ekologisia 

järjestelmiä tutkivissa tutkimuksissa voidaan todeta vaikutus, mutta ei sitä, ovatko 

järjestelmät suoranainen syy vaikutuksiin (Guy-Evans, 2020). Bronfenbrennerin 

teoria tarjoaa mahdollisuuden tarkastella kehittyvää ihmistä yksilöllisesti, 

yhteiskunnallisesti sekä kulttuurisesti (Härkönen, 2007, s. 36–37). 

Bronfenbrennerin mukaan kehittyvän lapsen tutkimisen tulisi tapahtua hänen 

luonnollisessa ympäristössään tuttuja tehtäviä tehden ja niiden henkilöiden 

keskuudessa, joiden seurassa voi tuntea olonsa mukavaksi, koska tämä 

vuorovaikutus auttaa paljastamaan lapsen todellista luonnetta (Aubrey & Riley 

2016, s. 114). Tutkimukseni kenttäaineisto koottiin oppilaiden koulupäivien aikana, 

jolloin he saivat toimia tuttujen ihmisten parissa ja tuottivat tutkimusaineistoa 

toimimalla heille luonteenomaisella tavalla. Teoria mahdollistaa useiden 

ympäristötekijöiden ja henkilöiden erilaisten vuorovaikutussysteemien, roolien, 

toimintojen ja prosessien tarkastelun (Härkönen, 2007). Maailma on muuttunut 

paljon teknologian kehityksen osalta Bronfenbrennerin teorian luomisen jälkeen. 

Tämän vuoksi lapsen ekosysteemin kuvaamista voitaisiin laajentaa sisällyttämällä 

siihen sosiaalinen media, videopelaaminen ja muut nykyajan vuorovaikutussuhteet. 
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Ekologisia järjestelmiä voidaan kuitenkin pitää yhä pätevinä, tosin ne laajenevat 

ajan mittaan sisältämään uusia kehityssuuntia (Guy-Evans, 2020). 

 Bronfenbrennerin teoriaa voidaan edelleen hyödyntää erilaisissa 

tutkimuksissa käyttämällä siitä eri aikakausien malleja ja käsitteitä (Tudge ym., 

2009), jotta ymmärrettäisiin paremmin yksilön ja yhteiskunnan välisiä 

monimutkaisia vuorovaikutussuhteita (Christensen, 2016). Bronfenbrenner 

havaitsi tutkimuksen luonteen muuttuvan kokonaisvaltaiseksi, kun yksilön 

kehityksen ymmärtämiseksi otetaan huomioon ekologinen järjestelmä, jossa 

kehitys tapahtuu (Aubrey & Riley, 2016, s. 124). Bronfenbrennerin mukaan lapsi 

ei kehity eristyksessä, vaan perheen, koulun, yhteisön ja yhteiskunnan perustassa, 

jolloin vahvat siteet näiden rakenteiden välillä tukevat kehitystä (Aubrey & Riley, 

2016, s. 114). Tutkimukseni perustuu ekologisen systeemiteorian oletukseen 

kehitysvammaisesta lapsesta aktiivisena ja omaan ympäristöönsä vaikuttavana 

yksilönä (Bronfenbrenner, 1979), joka voi vaikuttaa myös ystävyyssuhteisiinsa. 

Ystävyyssuhteisiin voi liittyä erilaisia tuen tarpeita, joihin voidaan vastata 

opettamalla sosiaalisia taitoja sekä antamalla tarvittavaa tukea systeemiteoreettisen 

ajattelutavan mukaan ekologisen järjestelmän eri tasoilla. Tuen tarjoamisessa 

keskeisessä asemassa ovat eri tasoilla toimivat henkilöt, kuten vanhemmat, 

opettajat, koulunkäynninohjaajat, harrastusten ohjaajat, lainsäätäjät sekä päätöksiä 

tekevät virkamiehet. 

5.2 Ystävyys osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä 

Seuraavaksi paneudutaan ystävyyden yhteyksiin hyvinvoinnin ja osallisuuden 

kokemiseen, koska nämä käsitteet nousivat tutkimusaineiston pohjalta ystävyyteen 

liittyen keskeisiksi käsitteiksi. 

Yksilöiden hyvinvointia on pidetty eri aikakausina yhteiskunnan tärkeimpänä 

päämääränä (Allardt, 1976, s. 68–69; Frijters, Clark, Krekel & Layard, 2020) tai 

yhteiskunnan toiminnan ja yhteiskunnallisten prosessien tärkeimpänä tuotoksena 

(Allardt 1976, s. 68–69). Perinteisesti hyvinvointi on määritelty ihmisen sosiaalisen, 

henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kokonaisuudeksi. Hyvinvoinnin edellytyksenä 

on elämänkaarenaikainen toimintakyky, joka mahdollistaa yksilön osallistumisen 

mielekkäinä pitämiinsä yhteisönsä aktiviteetteihin ja sosiaalisten suhteiden 

ylläpitämiseen (Meriläinen, Lappalainen & Kuittinen, 2008, s. 8). Läheiset 

sosiaaliset suhteet vaikuttavat yksilön kokemaan hyvinvointiin (Moore & Diener, 

2019; Suoninen ym., 2013, s. 294–296), oppimiseen sekä elämänlaatuun. Luomalla 

mahdollisuuksia yhdessäoloon ja vuorovaikutukseen luodaan samalla 
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mahdollisuus ystävyyssuhteiden kehittymiselle (Saloviita, 2008, s. 196–197; 2013, 

s. 114). Yhteiskuntamme yksi keskeisimmistä arvoista on hyvinvointi, joka sisältää 

toimintaa ohjaavan elementin, jolloin hyvinvoinnin edistäminen tai vähentäminen 

ovat moraalisesti merkityksellisiä asioita. Teon edistäessä hyvinvointia on se 

peruste sen tekemiselle (Lagerspetz, 2011, s. 79–80). Hyvinvointia voidaan 

lähestyä sosiaalisesta ja psykologisesta näkökulmasta tai subjektiivisena 

hyvinvoinnin tunteena (well-being) tai pyrkimyksenä objektiivisen hyvinvoinnin 

(welfare) mittaamiseen (Bowling, 2005, s. 16–17; Vaarama & Ollila, 2008, s. 17). 

Hyvinvointia käsitellessä well-being-hyvinvoinnilla viitataan yleensä yksilöiden 

henkilökohtaisiin kokemuksiin ja näkemyksiin (Toikko, 2014, s. 95), kun taas 

welfare-hyvinvoinnilla viitataan elämässä pärjäämiseen tai selviämiseen 

(Fitzpatric, 2011), jota pyritään tukemaan sosiaalipoliittisilla toimenpiteillä 

(Toikko, 2014, s. 95). Käsitteet ovat keskenään myös limittäisiä (Fitzpatric, 2011). 

Hyvinvoinnin määrittelemisen ja mittaamisen painopiste on alkanut siirtyä 

aineellisen vaurauden korostamisesta kohti elämisen merkityksellisyyttä ja 

ihmissuhteiden arvostamista sekä huono-osaisuuden välttämistä (Kajanoja, 2005). 

Vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin on todettu koostuvan samoista asioista kuin 

yhteiskunnan muiden jäsenten eli materiaalisista olosuhteista, ihmissuhteista ja 

mielekkäästä toiminnasta (Haarni, 2006, s. 9–10; ks. Peltola & Moisio, 2017, s. 40). 

Erik Allardtin (1976, s. 37–47; 1993, s. 88–94) 1970-luvulla luoman klassisen 

hyvinvoinnin ulottuvuuksien perusjaottelussa hyvinvointi kuvataan tilana, jossa 

yksilö voi saada keskeiset tarpeensa tyydytetyksi. Hyvinvoinnin ulottuvuuksiksi 

nimetään having, elintaso, johon kuuluu terveyden, talouden, asumisen, 

työllisyyden ja koulutuksen osatekijät eli elämiseen tarvittavat edellytykset, loving, 

yhteisyyssuhteet, joilla tarkoitetaan ihmisellä olevaa tarvetta kokea ystävyyttä ja 

osallisuutta yhteisöihin, joissa voi ilmaista pitämistä ja välittämistä, sekä being eli 

itsensä toteuttaminen, status, arvonanto ja harrastusmahdollisuudet sekä 

osallistuminen omaa elämää koskevien päätösten tekemiseen. 

Tutkijat ovat hahmotelleet ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hyvinvoinnin 

käsitystä Erik Allardtin (1976) hyvinvoinnin jaottelun pohjalta. Ekososiaalinen 

hyvinvointikäsitys korostaa aineettomia elämänlaadun tekijöitä. Hyvinvointi 

nähdään moniulotteisena, luonnosta sekä hyvinvoinnin keskinäisistä suhteista ja 

muista ihmisistä riippuvaisena (Helne, Kirvilammi & Laatu, 2012).  
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Ystävyys osallisuuden vahvistajana 

Osallisuudella voidaan tarkoittaa monia asioita. Osallisuus on liittymistä 

(involvement), suhteissa olemista (relatedness), kuulumista (belonginess) sekä 

yhteisyyttä (togetherness). Osallisuutta on yhteensopivuus (coherence) ja mukaan 

ottaminen (inclusion). Se voidaan määritellä myös osallistumiseksi (participation) 

ja vaikuttamiseksi (representation) ja demokratiaksi. Osallisuutta on kaikkien 

näiden osa-alueiden järjestäminen ja johtaminen (governance) (Isola ym., 2017, s. 

3). Yhteisön jäsenyyden kokeminen ja johonkin kuuluminen ovat inhimillisiä 

perustarpeita (Korkiamäki & Kallio, 2014). 

Osallisuus, jolla tarkoitetaan yksilön omakohtaista ja voimaannuttavaa 

kokemusta, tulee esille kokemuksesta kuulua johonkin yhteisöön, jossa tulee 

kuulluksi ja joka tukee yksilön identiteetin rakentumista ja eheyttä. Osallisuuden 

elementtejä on yhteisössä, joissa ollaan tasavertaisia, kuunnellaan ja kunnioitetaan 

toisia sekä luotetaan toisiinsa. Osallisuudessa on yksilöllisen lisäksi myös 

yhteisöllinen elementti. Yksin ei ole mahdollista olla osallisena (Kiilakoski, 2007, 

s. 12; Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio, Koskinen-Ollonqvist & Nikula, 2011, s. 

50). Kouluyhteisössä ystävyyssuhteiden luominen on yhteydessä osallisuuden 

kokemiselle. Kukaan ei saa tulla syrjityksi ja ulkopuoliseksi omasta yhteisöstään 

(Takala, 2016a, s. 13). Oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen ovat koulutyön 

järjestämisen perustana (OPH, 2016, s. 35). Yksilön oma tunne ei ole vielä tae 

osallisuudesta, vaan sen edellytyksenä on osallisuuden mahdollistava yhteisö 

(Kiilakoski, 2007, s. 12). Osallisuutta voidaan tukea kuulemalla lasta hänelle 

soveltuvalla tavalla, aikuisen herkkyydellä havainnoida lasta hänelle tärkeissä 

asioissa sekä antamalla lapsen osallistua omalla tavallaan omista lähtökohdistaan. 

Lapsella on oikeus olla myös osallistumatta (Siiskonen, Lerkkanen & Savolainen, 

2019). Aikuiset voivat toiminnallaan edistää vammaisten ja vammattomien lasten 

keskinäistä vuorovaikutusta, jotta myönteiset asenteet vammaisia kohtaan 

yleistyisivät ja osallisuus lisääntyisi (Räty, Kontu & Pirttimaa, 2016).  

Ihmisellä on tarve kuulua sosiaalisten suhteiden verkostoon, jossa voi ilmaista 

toisesta pitämistä ja välittämistä (Aaltonen ym., 2007, s. 93; Allardt, 1976, s. 43; 

Apostolou, Keramari, Kagialis & Sullman, 2021; Kangasniemi 2008, s. 79; Määttä, 

1981, s. 82; Numminen, 1977, s. 161; Shakespeare, 2014, s. 188–189). Toveruuden 

tarve on synnynnäistä (Hannush, 2021). Sosiaalisten tarpeiden teorian mukaan 

ihmisellä on elämänmittainen tarve läheisyyteen ja kanssakäymiseen (Terrell-

Deutsch, 1999, s. 11). Hermanoff tuo kehitysvammaisten toisen asteen opintoja 

käsittelevässä tutkimuksessaan esille sosiaalisten suhteiden tarpeen kaikenikäisille 
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ja niiden merkityksen yksilön hyvinvoinnille ja osallisuuden tunteelle (Hermanoff, 

2016, s. 132). Tarve läheiseen ihmissuhteeseen on olemassa vammaisuudesta 

riippumatta. Sen lisäksi kaivataan ystävien sosiaalisen kanssakäymiseen 

mahdollistavaa sosiaalista verkostoa (Aaltonen ym., 2007, s. 93; Kangasniemi, 

2008, s. 79; Määttä 1981, s. 82; Numminen 1977, s. 161; Shakespeare, 2014, s. 

188–189).  

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat voivat tarvita tukea ryhmään osalliseksi 

pääsemiseen. Pijl, Frostad ja Flem (2008) toivat tutkimuksessaan esille erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden vaikeuden rakentaa suhteita vammattomiin 

ikätovereihin. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat olivat vähemmän suosittuja, heillä 

oli vähemmän ystävyyssuhteita ja lisäksi he kuuluivat harvemmin erilaisiin 

alaryhmiin. Fyysinen osallisuus nähtiin perusedellytyksenä ryhmään kuulumiselle. 

Sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen kannalta opettajien 

sekä koulun muun henkilökunnan vuorovaikutustaitojen, asenteiden ja uskomusten 

lisäksi sensitiivisen tuen keinojen etsiminen monialaisena yhteistyönä on erityisen 

tärkeää (Poikkeus, 2019). Oppilaiden kuuluvuuden tunnetta tukee koulussa 

toimivien aikuisten tasa-arvoa ja kunnioitusta heijastavat asenteet sekä tukea 

antava ja kunnioittava oppimisympäristö (Pesonen, Kontu, Saarinen & Pirttimaa, 

2015) sekä aikuisten tekemä yhteistyö ja koulussa toteutettava moniammatillinen 

yhteistyö (Pesonen, 2016).  

Ystävyyden vaikutus hyvinvointiin 

Toimivat ystävyys- ja ihmissuhteet sekä niistä muodostuvat sosiaaliset verkostot 

ovat tärkeitä ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta (Laine, 2005, s. 140). 

Harry Stack Sullivanin interpersoonallisen teorian (1953) mukaan vertaissuhteet 

ovat tärkeitä lapsen ja nuoren hyvinvoinnille (Bagwell & Schmidt, 2011, s. 10–14). 

Eri tieteenalojen tutkimusten perusteella sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä niin 

mielenterveydelle, fyysiselle terveydelle kuin identiteetin rakentumiselle (Prinstein 

& Giletta, 2020). Hyvän ystävän saaminen voi saada sosiaalisen elämän tuntumaan 

mielekkäältä (Rubin ym., 2005) ja hyvinvoiva lapsi voi kokea olevansa elämäänsä 

tyytyväinen (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen, 2009, s. 77). Ystävyys 

tuo mukanaan hyväksytyksi tulemisen, turvallisuuden sekä yhteenkuulumisen ja 

toveruuden tunteita (Aaltonen ym., 2007, s. 93; Kangasniemi, 2008, s. 79). 

Suomessa on edellisen kerran tarkasteltu nuorisobarometrilla vuonna 2012 

nuorten hyvinvointiin liittyviä teemoja. Tehdyn nuorisobarometrin mukaan nuoret 

olivat hyvinvointia arvioitaessa tyytyväisimpiä ihmissuhteisiinsa. Päivittäin 
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ystäviään tapaavat nuoret olivat tyytyväisimpiä vapaa-aikaansa. 

Nuorisobarometrin mukaan elämään tyytyväisyyden kanssa korreloi selvästi 

vahvimmin terveys ja ihmissuhteet (Myllyniemi, 2012, s. 91–103, 107–108). 

Suomalaiset nuoret tapaavat yleensä ystäviään tiiviisti. Sosiaalisten verkostojen 

laajuudella ja tiheydellä on havaittu yhteys hyvinvointiin (Rotkirch & Berg, 2020, 

s. 179). Lasten Ikihyvä -kehittämis- ja tutkimushankkeeseen liittyvässä raportissa 

8–12-vuotiaat lapset toivat esille kaverisuhteiden olevan yksi tärkeimmistä 

hyvinvointia tuottavista tekijöistä perheen ja vanhempien rinnalla (Poikolainen, 

2014, s. 15). Tutkittaessa vammaisten lasten ja nuorten käsityksiä hyvinvointiin 

kuuluvista tekijöistä tulee esille hyvien ystävien merkitys. Ystävien kuvataan 

lisäävän kuulumisen ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta (Foley ym., 2012, s. 375–

376).  

Sosiaalisen verkoston puute tai tyytymättömyys omaan sosiaaliseen 

verkostoon saavat aikaan sosiaalista yksinäisyyttä. Ystävien puute voi heikentää 

itsetuntoa sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä (Aaltonen ym., 2007, s. 93; 

Kangasniemi, 2008, s. 79). Kokemukset siitä, ettei ole hyväksytty, voivat 

aikaansaada kielteisen käsityksen omista kyvyistä muodostaa ja ylläpitää 

sosiaalisia suhteita (Junttila, 2016; Qualter ym., 2010). Ilman ystävyyttä suurin osa 

ihmisistä kokisi yksinäisyyttä (Shakespeare, 2014, s. 188–189). Tutkimusten 

mukaan monet kehitysvammaisista koululaisista toivovat lisää ystäviä (Bauminger 

& Kasari, 2000; Matheson ym., 2007; Orsmond ym., 2004). Vammattomaan 

väestöön verrattuna kehitysvammaisten on todettu kokevan enemmän 

yksinäisyyttä. Ystävyyssuhteiden solmiminen ja ylläpitäminen on vaikeampaa, 

ystäviä tavataan harvemmin ja syvällisemmällä tasolla olevia suhteita on 

vähemmän (Fulford & Cobigo, 2016; Petrina ym., 2014; Petrina, Carter, 

Stephenson & Sweller, 2017). Lapsilla ystävien puutteen syynä voi olla 

kommunikaation haasteet, sosiaalisten taitojen puutteet tai muiden lasten mielestä 

sopimaton käyttäytyminen (Parker & Asher, 1993; Parker & Seal, 1996). 

Riippumatta ystävien puutteen syistä ilman vastavuoroisia ystävyyssuhteita olevat 

lapset kokevat olevansa yksinäisempiä kuin ystäviä omaavat lapset (Parker & 

Asher, 1993; Parker & Seal, 1996).  

Bagwell, Newcomb ja Bukowski (1998) havaitsivat ystävien puutteen 

viidennellä luokalla ennustavan kielteisiä vaikutuksia itsetuntoon aikuisiässä. 

Yhdenkin läheisen ystävän on todettu lievittävän niitä kielteisiä vaikutuksia, joita 

muiden vertaisten kielteinen suhtautuminen ja ulkopuolelle jättäminen voivat 

aikaansaada (Rubin ym., 2005). Eriksson (2008, s. 154–157) on selvittänyt 

Kehitysvammaliitolle tekemässään tutkimuksessa vammaisten ihmisten elinoloja. 
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Tutkimuksen mukaan lähes kaikkien haastateltavien henkilöiden (N = 30) puhe 

ystävistä ja yhdessäolosta kytkeytyi voimakkaisiin ilon ja mielihyvän kokemuksiin. 

Ystävyyden merkitys elämänlaadun kohottajana on erittäin suuri riippumatta 

välimatkasta ystävään. Puuttumalla yksinäisyyteen voidaan psyykkisen terveyden 

parantamisen lisäksi edistää sosiaalista hyvinvointia (Junttila, 2016, s. 163).  

Friedman ja Rizzolo (2018) selvittivät tutkimuksessaan tekijöitä, jotka 

vaikuttivat kehitysvammaisen aikuisen ystävyyssuhteisiin sekä ystävyyssuhteiden 

vaikutusta hyvinvointiin. Tutkimukseen osallistui 1 300 kehitysvammaista 

henkilöä. Suurimmalla osalla (84 %) tutkimukseen osallistuneista oli ystäviä, ja 56 

prosenttia kehitysvammaisista oli tyytyväisiä ystäviensä määrään. Tutkimuksessa 

selvitettiin ystävyyden ja eri tekijöiden välisiä suhteita yksilön, organisaation ja 

yhteiskunnan tasolla. Yksi keskeisimmistä tuloksista oli eri organisaatioiden 

keskeinen rooli ystävyyden tukemisessa tai ystävyyden estämisessä. Tulosten 

mukaan ystävien saamista edesauttoi, jos kehitysvammaisen tarvitsemien 

asumispalvelujen henkilöstöllä oli tietoa kehitysvammaisen henkilön ystävistä ja 

ystävien tarpeesta sekä tuesta, jota voitiin antaa ystävyyssuhteiden luomiseen ja 

ylläpitämiseen. Lisäksi perheen ja asumispalvelujen henkilöstön arvostus 

kehitysvammaista henkilöä kohtaan tuki ystävyyssuhteita. Tulokset paljastivat 

monia syitä, joihin puuttumalla voitaisiin tukea kehitysvammaisten aikuisten 

ystävyyssuhteita. Ympärivuorokautista tukea tarvitsevilla kehitysvammaisilla 

henkilöillä oli pienempi todennäköisyys saada ystäviä kuin vähemmän tukea 

tarvitsevilla. Tämän vuoksi olisi kiinnitettävä enemmän huomiota vahvemmin 

tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ystävyyssuhteiden tukemiseen. Tuettuun 

työhön osallistuvilla oli myös paremmat mahdollisuudet saada ystäviä kuin 

segregoiduimmissa olosuhteissa työskentelevillä. Ystävyyden edistämiseksi 

tarvitaan asenteiden muuttumista enemmän kehitysvammaisten ystävyyssuhteita 

arvostaviksi, ja palvelujen tuottajien on kehitettävä palveluitaan tukemaan 

paremmin kehitysvammaisten ystävyyssuhteita sekä laitoshoidon purkamisen 

(deinstitutionaalisaation) jatkamista integraation ja ystävyyssuhteiden 

edistämiseksi, jotta voidaan tukea kehitysvammaisten henkilöiden hyvinvointia.  

Sigstadin (2016) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin ystävyyden merkitystä 

lievästi kehitysvammaisten nuorten elämänlaadun kannalta äitien näkökulmasta. 

Tutkimus suoritettiin tekemällä puolistrukturoidut haastattelut kuudelle lievästi 

kehitysvammaisen nuoren äidille. Useimmat huoltajista olivat huolissaan 

kehitysvammaisten lastensa sosiaalisista suhteista. Huoltajat vertasivat 

kehitysvammaisten nuorten ystävyyssuhteita vammattomien ikätovereiden 

ystävyyssuhteisiin. Kehitysvammaisten nuorten ystävyyssuhteiden ylläpitämisen 
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kannalta tärkeää oli sosiaalisen tuen saaminen ja kehitysvammaisten nuorten 

ymmärryksen lisääminen ystävyyssuhteiden edellytyksistä, muodostamisesta ja 

niiden ylläpitämisestä. Kehitysvammaisten nuorten toimivat ja kestävät 

ystävyyssuhteet edellyttivät enemmän huoltajien tukea kuin vammattomien 

nuorten ystävyyssuhteet, ja kehitysvammaiset nuoret olivat riippuvaisempia 

huoltajiensa tuesta yhteyden pitämisessä ystäviin. Tyypillisesti kaikki lapset 

tarvitsivat ystävyyssuhteissaan tukea huoltajilta neljänteen luokkaan saakka. 

Tuohon vaiheeseen asti myös kehitysvammaiset lapset olivat yhdessä 

vammattomien ikätovereiden kanssa. Tämän jälkeen tapahtui käännekohta, jolloin 

kehitysvammaiset lapset erkaantuivat vammattomista ikätovereistaan. Syynä tähän 

oli sosiaalisen tuen tarpeen jatkuminen kehitysvammaisten lasten osalta ja 

vammattomien ikätovereiden itsenäistymisen lisääntyminen. Huoltajat tukivat 

ystävien tapaamisia estääkseen kehitysvammaisten nuorten syrjäytymästä (being 

exluded) yhteisöstä. Kehitysvammaisen nuoren elämänlaatuun vaikuttaneita 

tärkeitä tekijöitä olivat itsenäistyminen ja yhteenkuulumisen kokeminen muiden 

kanssa. Äidit osoittivat ottavansa enemmän vastuuta kehitysvammaisten lastensa 

ystävyyssuhteista ja pyrkivät varmistamaan lapsilleen hyviä ja kestäviä 

ystävyyssuhteita. Huoltajilla oli usein tärkeä rooli sosiaalisten taitojen 

kehittämisessä. Tämän vuoksi huoltajien osallistumisella ystävyyssuhteiden 

tukemiseen sekä ylläpitämiseen oli suuri merkitys. Huoltajat pitivät 

ystävyyssuhteita tärkeinä lastensa hyvinvoinnille ja kantoivat huolta 

ystävyyssuhteiden vaikutuksesta elämänlaatuun. Huoli kohdistui myös 

ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen tulevaisuudessa huoltajien ikääntyessä. Tämän 

vuoksi ystävyyssuhteiden vahvistaminen koettiin tärkeäksi.  

Eri tutkimuksista saatujen tulosten mukaan ystävyyssuhteet vaikuttavat 

myönteisesti elämänlaatuun tukien emotionaalista hyvinvointia ja mielenterveyttä, 

lisäksi ystävyyssuhteet vähensivät stressiä sekä lisäsivät osallisuuden (sense of 

belonging) tunnetta (Friedman & Rizzolo, 2018; Fulford & Cobigo, 2016; Lafferty, 

McConkey & Taggart, 2013; Petrina ym., 2014; Petrina, Carter, Stephenson & 

Sweller, 2016; Ward, Atkinson, Smith & Windsor, 2013). Ystävyys on tärkeää 

myös emotionaalisista, käytännöllisistä ja lääketieteellisistä syistä (Apostolou ym., 

2021; Shakespeare, 2014, s. 188–189). Tämän lisäksi ystävyys tukee erityisesti 

lapsilla sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä (Petrina ym., 2014), 

jonka vuoksi kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävyyssuhteiden tukeminen on 

tärkeää (Friedman & Rizzolo, 2018). Ystävyyden päättämisen seuraukset voivat 

olla erittäin suuria sosiaalisen aseman tai henkisen hyvinvoinnin suhteen 

(Krappmann, 1996, s. 19–20).  
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Ystävyyssuhteet luovat pohjaa lapsen eettiselle ja henkilökohtaiselle 

kehitykselle (Zashchirinskaia & Lapteva, 2021) ja vaikuttavat oppimisen lisäksi 

myös elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Luomalla mahdollisuuksia yhdessäoloon ja 

vuorovaikutukseen luodaan samalla mahdollisuus ystävyyssuhteiden 

kehittymiselle (Saloviita, 2008, s. 196–197; 2013, s. 114). Koulussa tavoitteena 

tulisi olla kaikkien oppilaiden tarvitseman tuen saanti ja hyvinvoinnin kokeminen 

(Takala & Kielinen, 2017). Osallisuuden ja inkluusion tukemista edesauttaa 

oppilastuntemuksen lisääminen ja olosuhteiden huomioiminen, toiminnan 

joustavuus ja yhteistyön tekeminen (Apelmo, 2017; Bešić, Paleczek, Krammer & 

Gasteiger-Kilcpera, 2016; Takala ym., 2020). Inklusiivisessa luokassa 

ystävyyssuhteiden muodostuminen alkaa vammaisen lapsen hyväksynnästä 

muiden oppilaiden keskuudessa. Oppilaiden ystävyyssuhteiden tukemiseksi 

tarvitaan sosiaalisten taitojen opettamista ja toisinaan myös huonoihin 

käytöstapoihin puuttumista (Boutot, 2007, s. 158, 160). 
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6 Tutkimustehtävä ja metodologiset valinnat 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteita. Kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteet ovat käsitteenä 

laaja ja ystävyyssuhteita voidaan lähestyä eri näkökulmista. Tutkimuksessa 

kuvataan kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteita heidän omasta 

näkökulmastaan sekä tutkimuskentällä tehtyjen havainnointien pohjalta. Aihetta 

lähestytään myös kehitysvammaisten lasten ja nuorten huoltajien näkökulmasta. 

Tutkimuksessa ystävyyttä tarkastellaan Urie Bronfennerin ekologisen 

systeemiteorian (Bronfenbrenner, 1979) sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden 

käsitteiden kautta. 

Tutkimustehtävänä on tuoda esille kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteisiin liittyviä tarpeita ja laajentaa käsitystä kehitysvammaisten lasten 

ja nuorten ystävyyssuhteista. Lisäksi tutkimuksen avulla saadaan 

käytännönläheistä tietoa kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteiden 

tukemisen keinoista. Tämä tapahtuu tarkastelemalla yksittäisiä tapauksia ja 

nostamalla esiin tutkimukseen osallistuneiden näkökulmia tutkimusaiheesta. 

Keskeisessä asemassa ovat tutkittavien omat kokemukset ja näkemykset. 

Kehitysvammaiset koululaiset voivat hyötyä tutkimuksesta, jos heidän 

kasvuympäristössään vaikuttavat henkilöt tulevat tietoisiksi ystävyyssuhteiden 

merkityksestä ja toimivat aktiivisemmin ystävyyssuhteissa tarvittavien tukitoimien 

järjestämiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda teoreettisesti 

tarkoituksenmukainen tulkinta kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista 

(ks. Beuving & de Vries, 2015, s. 19; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 161; 

Puusa & Juuti, 2011, s. 47) ja nostaa esille kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyssuhteiden arvo.  

Tutkimusotteen ja -menetelmien valintaa on osaltaan ohjannut 

ihmiskäsitykseni, joka pohjautuu Lauri Rauhalan holistiseen ihmiskäsitykseen. 

Rauhalan esittämä holistinen ihmiskäsitys soveltuu tämän tutkimuksen 

ihmiskäsitykseksi, koska se auttaa hahmottamaan kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteisiin vaikuttavia tekijöitä kattavasti. Rauhalan holistinen 

humanistinen ihmiskäsitys tuo esille mahdollisuuden ja velvollisuuden 

kasvatuksen keinoin ohjata kasvatettavan elämänkulkua (Lehtovaara, 2007, s. 600). 

Rauhalan esittämän holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen kokonaisuutta 

voidaan ymmärtää kolmen ontologisen perusmuodon, tajunnallisuuden, 

kehollisuuden ja situationaalisuuden kautta (Rauhala, 2014, s. 32–33; 2005, s. 85–

86). Holistisen ihmiskäsityksen mukaan tajunnallisuudella tarkoitetaan 
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inhimillisen kokemisen kokonaisuutta. Asioiden ja ilmiöiden ymmärtäminen 

tapahtuu mielen avulla, tajunnan tilassa (Rauhala, 2005, s. 34–35). Kehollisuus 

käsittää ihmisen fyysisen olemassaolon (Rauhala, 2014, s. 33). Situaatio eli 

elämäntilanne on osa sitä maailmaa, johon yksilö on suhteessa (Rauhala, 2005, s. 

33–34). 

Jokainen ihminen on ainutkertainen kokonaisuus, joka kehittää elämänsä 

aikana omaa yksilöllistä situationaalisuuttaan, elämäntilannettaan. Yksilö rakentuu 

oman situaationsa eli elämäntilanteeseensa vaikuttavien komponenttien 

edellytysten mukaan. Yksilöllä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kaikkiin 

situaatioonsa vaikuttaviin komponentteihin, kuten geeneihin, vanhempiinsa tai 

yhteiskuntaan, johon syntyy. Sitä vastoin yksilö voi valita ja muunnella monia 

situaationsa komponentteja, kuten harrastuksia ja ystäviä (Rauhala, 2005, s. 42, 45). 

Tutkimukseeni osallistuneet kehitysvammaiset koululaiset olivat yksilöitä, ja 

heidän elämäntilanteensa olivat yksilöllisiä. Heillä oli myös erilaisia tuen tarpeita 

muuttaa situaationsa komponentteja. Tällöin korostui kehitysvammaisen henkilön 

lähipiirin antaman tuen merkitys elämäntilanteen rakentamisen tukemisessa. 

Situaatiossa toiset ihmiset ovat elämäntilanteen rakennetekijöitä, jonka vuoksi 

ihmissuhteet ovat arvokkaita (Rauhala, 1998, s. 93).  

Tähän väitöskirjaan sisältyvän ihmiskäsityksen mukaan jokainen tutkimukseen 

osallistuva henkilö on tajunnallisuuden ja kehollisuuden suhteen ainutkertainen 

kokonaisuus. Siten kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kokemus ja ymmärrys 

tutkittavasta aiheesta rakentuu omalla yksilöllisellä tavallaan. Biologisten ja 

psykologisten tekijöiden lisäksi myös elinympäristö vaikuttaa yksilön kehitykseen. 

Sosiaalinen vuorovaikutus on ihmisen kehitykselle elintärkeää, sillä mielen 

rakentuminen tapahtuu suhteessa muuhun maailmaan (Müller & Lehtonen, 2016, 

s. 75). Tämä näkökohta on tärkeä myös tutkimuksessani. Holistisen 

ihmiskäsityksen mukaan ihmisen käsittämiseen tulee liittää se maailma, jossa hän 

elää. Situaatio on yksilöllinen riippumatta samankaltaisista situaation 

rakennetekijöistä, kuten kulttuurista tai arvoista. Koti, perhe ja ystävyyssuhteet 

ovat jokaisella ainutkertaisia ja omia elämäntilanteen rakennetekijöitä eli 

komponentteja. Tämän vuoksi situationaalisuutta on empiirisessä tutkimuksessa 

tarkasteltava yksilökohtaisesti (Rauhala 1983, 2005; 2014, s. 85–86), koska 

jokaisen elämä on yhtä arvokasta.  

Purjo (2011) näkee, että holistisen ihmiskäsityksen mukaan nuoren 

kaventunutta situationaalisuutta voidaan kasvatuksen avulla ehkäistä edistämällä 

tärkeitä ihmissuhteita ja sitä kautta lisätä nuoren hyvinvointia. Yksilön situaatioon 

voidaan vaikuttaa esimerkiksi tuomalla jokin positiivinen rakennetekijä, jolla 
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tasapainotetaan jotakin negatiivista komponenttia (Rauhala, 2005, s. 46). Tätä 

näkökohtaa voi soveltaa myös kehitysvammaisen lapsen ja nuoren 

situationaalisuuden rikastuttamisen suhteen. Rajalahden mukaan (2012, s. 79–81) 

kehitysvammaisen saama henkilökohtainen apu palveluna ja toimintamuotona on 

aina yksilöllistä ja ihmisen itsemääräämistä kunnioittavaa. Henkilökohtaisella 

avulla voidaan mahdollistaa omannäköisen ja itsenäisen elämän eläminen. Apua 

voidaan kohdistaa harrastuksissa avustamiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ylläpitämiseen. 

Jokainen kehitysvammainen lapsi ja nuori muodostaa itse omia 

merkityssuhteita kaikkiin situaationsa komponentteihin, joita hänellä on 

systeemiteoreettisen ajattelutavan mukaan ekologisen järjestelmän eri tasoilla (ks. 

Bronfenbrenner, 1979). Ihmisen kasvua ja auttamista voidaan tukea vain silloin, 

kun ihminen hyväksytään yksilönä (Rauhala, 1998, s. 70).  

6.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykset ovat muuntuneet ja täsmentyneet esiymmärrykseni 

laajentuessa ja syventyessä. Esiymmärrykseni on rakentunut kokemukseni, 

tutkimusaihetta käsittelevän kirjallisuuden ja teoreettisten käsitteiden pohjalta. 

Perehtyminen tutkimusaineistoon tutkimuksen induktiivisen lähtökohdan 

mukaisesti auttoi hahmottamaan eri aineistoista tutkimuskysymysten kannalta 

mielenkiintoisimpia ja hedelmällisimpiä merkityksenantoja (ks. Moilanen & Räihä, 

2018). Tältä pohjalta muotoutuivat lopulliset tutkimuskysymykset. 

Tutkimuskysymykset ovat kuvailevia ja kartoittavia. Kysymyksiä tarkastellaan 

kehitysvammaisten koululaisten, huoltajien sekä tutkijan näkökulmista. 

Tutkimuskysymykset 

1. Mitä kehitysvammaiset koululaiset ja huoltajat kertovat kehitysvammaisten 

koululaisten ystävyyssuhteista? 

2. Miten kehitysvammaisten koululaisten ystävyys tulee esille koulussa? 

3. Millaisia haasteita kehitysvammaisen koululaisen ystävyyteen liittyy ja 

millaista tukea ystävyyssuhteisiin tarvitaan Bronfenbrennerin ekologisen 

systeemiteorian eri tasoilla? 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda kehitysvammaisten koululaisten ja heidän 

huoltajiensa ääni kuuluviin kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävyyssuhteista 
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sekä niihin liittyvistä toiveista ja tuen tarpeista. Tutkimuksen tarkoituksena on 

tuottaa tietoa, joka lisää kehitysvammaisten lasten ja nuorten parissa 

työskentelevien ammattilaisten sekä huoltajien ymmärrystä kiinnittää aiempaa 

enemmän huomiota yksilön elämän kannalta merkityksellisten ystävyyssuhteiden 

muodostamiseen ja tukemiseen. 

6.2 Tutkimuksen toteutus 

Saadakseni tutkimusaiheesta monipuolista tietoa päädyin käyttämään eri 

menetelmiä tutkimusaineiston keräämisessä. Koin erityisen tärkeäksi tuoda esille 

kehitysvammaisten koululaisten ja samalla myös heidän huoltajiensa kokemukset, 

sillä arkikokemukseni perusteella huoltajien näkemyksillä ja toimilla on suuri 

merkitys kehitysvammaisten lasten ystävyyssuhteiden tukemisessa. Tutkimus eteni 

prosessinomaisesti, jolloin tutkimuksen tutkimustehtävä, teorianmuodostus, 

aineistonkeruun menetelmät sekä aineiston analyysi kehittyvät tutkimusprosessin 

aikana (Kiviniemi, 2015, s. 74). Käyttäessäni avointa tutkimusotetta halusin 

tavoittaa tutkittavien näkemyksen tutkittavasta ilmiöstä ja ymmärtää yksilön 

toimintaa omassa ympäristössään (ks. Denzin & Lincoln, 1994, s. 2). Tutkimukseen 

osallistuneiden huoltajien myötä tutkimuskenttä laajeni myös koulun ulkopuolisiin 

ympäristöihin (ks. Jacob, 1987; Malinowski, 1922, s. 517–518; Wolcott, 1982).  

Ensimmäinen aineistonkeruun menetelmä oli puolistrukturoitu 

kehitysvammaisten koululaisten huoltajille suunnattua sähköinen kysely. Päädyin 

käyttämään kyselyä, koska sen on todettu soveltuvan henkilökohtaisten asioiden 

tutkimiseen (Rowley, 2014; Vilkka, 2007, s. 28) sekä ihmisen toiminnan ja 

mielipiteiden tarkasteluun (Vehkalahti, 2014, s. 11). Syventääkseni 

kehitysvammaisten oppilaiden huoltajille suunnatun kyselyaineiston tuottamaa 

tietoa haastattelin huoltajia (N = 10) heidän kokemuksistaan kehitysvammaisten 

lasten ja nuorten ystävyyssuhteista toukokuussa 2019. 

Tutkimukseeni sisältyvä etnografinen aineisto koostuu kenttäjakson aikana 

tehdyistä oppilashavainnoistani omassa luokassani sekä oppilaideni tekemistä 

kirjallisista tuotoksista ja muutamista piirroksista sekä oppilaideni kanssa 

käymistäni keskusteluista. Osallistuvan havainnoinnin käyttäminen tuntui 

kokemukseeni pohjaten toimivalta tavalta kerätä tietoa kehitysvammaisten 

oppilaideni parissa. Osallistuvan havainnoinnin avulla sain välitöntä tietoa 

oppilaideni toiminnasta heidän omassa kouluympäristössään. Kirjasin havainnot 

havaintopäiväkirjaan. Kouluarki sisälsi paljon muuttuvia ja ennakoimattomia 

tilanteita. Osallistuva havainnointi soveltuu vuorovaikutuksen tutkimiseen sekä 
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vaikeasti ennakoitaviin ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin, myös silloin, kun 

tutkittavilla henkilöillä on kielellisiä vaikeuksia (Hirsjärvi ym., 2009, s. 208). 

Osallistuvan havainnoinnin käyttäminen tuntui perustellulta myös siksi, että 

oppilaillani oli eritasoisia kielellisiä haasteita itseilmaisussaan, jolloin luokkani 

kaikkien oppilaiden (N = 5) havainnointi oli mahdollista. 

Etnografista tutkimusotetta soveltavassa tutkimuksessa olen ollut tutkijana osa 

tutkimusprosessia, jolloin etnografina olin kentällä kokemassa asioita ja ottamassa 

selvää tutkittavien ajatuksista ja kokemuksista. Hankin aineistoa eri menetelmin 

tavoittaakseni tutkittavieni kokemuksia laajemmin. Yhtenä edellytyksenä tälle oli 

ymmärtää tutkittavien tapaa kommunikoida siten, että myös itse tulee 

ymmärretyksi tutkittavien keskuudessa (Syrjäläinen, 1990, s. 274). Tutkimukseen 

osallistuvat oppilaat olivat jo entuudestaan tuttuja, kuten myös heidän tapansa 

kommunikoida, mikä edesauttoi molemminpuolista ymmärretyksi tulemista. 

Tutkimukseeni osallistuvien koululaisten taidot kertoa ja kirjoittaa vaihtelivat, 

mikä heijastui heidän kykyynsä kertoa omista näkemyksistään ja kokemuksistaan. 

Kenttätyövaiheen aikainen mahdollisuus havainnoida oppilaiden toimintaa 

täydensi oppilaiden tuottamaa tietoa ystävyydestä.  

Etnografisessa tutkimuksessa tutkija on aktiivinen ja toimii tietoisesti tiiviissä 

vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari, 

1996, s. 78; Syrjäläinen, 1990, s. 274). Tämä edellyttää tutkijalta itsensä 

markkinointia ja luottamuksen herättämistä tutkittavien keskuudessa (Syrjäläinen, 

1990, s. 274). Koin tehneeni tämän vaiheen jo aiemmin ennen varsinaisen 

tutkimustyön aloittamista, sillä tunsin oppilaat ja heidän huoltajansa sekä luokan 

koulunkäynninohjaajat, samoin koulun hallinnon edustajat opettajan työni kautta 

entuudestaan. Heidän myötämielinen suhtautumisensa tutkimuksen tekemiseen 

edesauttoi osaltaan kentälle pääsyä ja tutkimuksen suorittamista. Läsnäoloni 

luokassa oli osa tavallista kouluarkea, vaikka toiminkin kaksoisroolissa 

aineistonkeruuajan. Koin olleeni tuona aikana ensisijaisesti oppilailleni tuttu 

opettaja ja toimineeni opettajan roolin ja arvojen mukaisesti.  

6.3 Aineistonkeruun menetelmät ja tutkimukseen osallistujat 

Esittelen seuraavaksi tarkemmin aineistonkeruun menetelmät sekä tiedot 

tutkimukseen osallistuneista huoltajista ja oppilaista. Eri aineistot tuovat 

tutkimukseen useita näkökulmia ja kysymyksenasetteluja. Aineistot mahdollistavat 

myös niiden keskinäisen vuoropuhuttamisen sekä rinnakkain lukemisen. Näin 

syvennetään, laajennetaan, tarkennetaan ja muutetaan tutkimuskohteesta saatavaa 
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tietoa moniulotteisemmaksi (Mietola, 2007, s. 176). Tutkimusaineisto näkyy 

kokonaisuudessaan aikajärjestyksessä Taulukosta 1. Sen jälkeen kuvaan eri 

tutkimusaineistot tarkemmin.  

Taulukko 1. Tutkimusaineisto. 

Tutkimusaineisto Kerätty  N Sisältö 

Kysely huoltajille  

(22 suljettua ja 5 avointa 

kysymystä) 

1. kerran, syksyllä 

2018, 2. kerran 

keväällä 2019 

107 vastaajaa Huoltajien näkemyksiä 

kehitysvammaisten lastensa 

ystävyyssuhteista ja toiveita 

niiden tukemisesta. 

Huoltajien teemahaastattelut  

(7 kysymystä) 

Toukokuussa 2019 8 äitiä, 2 isää Huoltajien kokemuksia 

kehitysvammaisten lastensa 

ystävyyssuhteista ja niiden 

tukemisesta. 

Oppilaiden tuotokset  

(22 erilaista tehtävämonistetta 

ja niihin liittyviä keskusteluja) 

Keväällä 2019 4 oppilasta Kehitysvammaisten koululaisten 

kokemuksia ystävyydestä. 

Havaintopäiväkirja (84 sivua) Keväällä 2019 131 episodia Havaintoja ystävyyden 

ilmenemisestä koulussa viiden 

oppilaan osalta 

Huoltajille suunnattu kysely ja huoltajille tehdyt teemahaastattelut ovat antaneet 

äänen huoltajille heidän tuodessaan esille kehitysvammaisten lastensa 

ystävyyssuhteisiin liittyviä kokemuksia ja näkökohtia (ks. Paloniemi & Collin, 

2018). Tutkimukseen osallistuneet koululaiset saivat äänensä kuuluviin heidän 

kanssaan käydyissä keskusteluissa sekä heidän täydentämissään kirjallisissa 

tuotoksissa. Havaintopäiväkirja koostuu toiminnan kuvauksista tutkijan kertomina.  

Kysely huoltajille 

Tein aluksi huoltajille pilottikyselyn toukokuussa 2018 yhden erityiskoulun 3.–10.- 

luokkalaisten oppilaiden huoltajille. Tässä tutkimuksessa huoltajalla tarkoitetaan 

henkilöä, jolla on vastuu lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta 

huolenpidosta. Pilottikyselyyn vastasi 31 huoltajaa. Pilottikyselyn pohjalta 

valmistui uusi, laajempi kysely (ks. Liite 2). Kysely täydentyi lisäkysymyksillä 

pilottikyselyssä olleisiin aihealueisiin. Uudessa puolistrukturoidussa kyselyssä oli 

yhteensä 27 kysymystä, joista 22 kysymystä oli suljettua ja niistä kolme likert-

asteikollista kysymystä. Avoimia kysymyksiä oli viisi. Kyselyn aihealueet liittyivät 

kehitysvammaisen lapsen ja nuoren ystävyyssuhteisiin, harrastustoimintaan, lapsen 
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lähipiirin tapaamiseen, ystävyyssuhteiden tukemiseen ja ystävyyssuhteiden 

merkitykseen kehitysvammaisen koululaisen elämässä. Kyselyssä oli myös 19 

suljettua taustatietokysymystä.  

Laajennettu kysely julkaistiin Google Forms-pohjaisena Kehitysvammaisten 

Tukiliitto ry:n sivuilla loppuvuodesta 2018 sekä keväällä 2019. Lisäksi 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry jakoi kyselylinkin omilla Facebook-sivuillaan 

sekä heidän uutiskirjeensä tilaajille. Kyselylinkki jaettiin myös viidessä eri 

koulussa koulun ja huoltajien välisen sähköisen yhteydenpito-ohjelman, Wilman, 

välityksellä kohderyhmäni huoltajille joulukuun 2018 ja kevään 2019 aikana. 

Erityislasten huoltajien välistä vertaistukitoimintaa sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välistä vuorovaikutusta 

tarjoava Leijonaemot ry julkaisi kyselyn linkin Facebook-sivuillaan alkuvuodesta 

2019. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry julkaisi sivuillaan 2.4.2019 tutkimukseeni 

liittyvän blogikirjoituksen ja jakoi sen yhteydessä kyselylinkin Twitterissä, 

Facebookissa ja uutiskirjeessään. Vastaamisaikaa kyselyyn jatkettiin 21.4.2019 

saakka.  

Vastausajan päätyttyä kyselyyn vastasi eri puolilta Suomea 107 huoltajaa, 

joista viisi ei kuulunut ohjeistuksen mukaiseen kohderyhmään. Vastaajina oli 

mukana yksi 1. luokan, kolme 2. luokan sekä yksi peruskoulunsa päättäneen 

kehitysvammaisen lapsen huoltajaa. Tutkimuksessa on huomioitu kaikki 

vastaukset, koska kyselyn saatekirjeessä totesin kaikkien vastausten olevan tärkeitä. 

Huoltajista 55 ilmoitti halukkuutensa haastateltavaksi. Heidän joukostaan 

haastattelin kymmenen huoltajaa. Kyselyaineiston pohjalta sain luotua yleiskuvan 

kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista sekä tuotua esiin huoltajien 

näkemyksiä tutkimusaiheesta. 

Huoltajien haastattelut 

Haastateltavat huoltajat valitsin tutkimukseen käyttäen harkinnanvaraista otantaa 

niiden huoltajien joukosta, jotka olivat kyselyssä antaneet suostumuksensa tulla 

haastatelluksi (ks. Ranta & Kuula-Luumi, 2017, s. 422). Haastattelin omien 

oppilaideni huoltajia, koska halusin syventää kentältä keräämäni aineiston sisältöä. 

Muut haastateltavat huoltajat valitsin sen perusteella, että heidän lapsensa 

edustaisivat monipuolisesti eri koulumuotoa käyviä, olisivat eri-ikäisiä ja vamma-

asteeltaan erilaisia, jotta haastateltavien joukko olisi monipuolinen ja 

mahdollistaisi rikkaamman tulkinnan (Puusa, 2007, s. 117). Valitsin 

haastateltaviksi sekä äitejä että isiä (ks. Ranta & Kuula-Luumi, 2017, s. 422). Esitän 
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Taulukossa 2 haastatteluihin liittyvät taustatiedot. Haastattelut toteutettiin 

toukokuussa 2019. 

Taulukko 2. Huoltajien haastatteluihin liittyvät taustatiedot. 

Haastattelu Haastattelun 

päivämäärä 

Haastattelun 

kesto 

Haastateltava Haastateltavan 

lapsi 

Lapsen 

koulutiedot 

1 13.5.2019 8.00 min äiti (1) poika, 16 v., 9.lk.  

vaikea kehitysvamma 

erityiskoulu, 

erityisluokka 

2 14.5.2019 5.37 min äiti (2) poika, 16 v., 9.lk. 

vaikea kehitysvamma 

erityiskoulu, 

erityisluokka 

3 14.5.2019 9.07 min äiti (3) tyttö, 10 v., 3.lk.  

vaikea kehitysvamma 

yleisopetuksen 

koulu, 

yleisopetuksen 

luokkaan 

integroitu 

4 15.5.2019 13.37 min äiti (4) poika, 12 v., 6.lk,  

lievä kehitysvamma 

yleisopetuksen 

koulu, 

erityisluokka 

5 16.5.2019 10.41 min äiti (5) tyttö, 17 v., 9.lk. 

vaikea kehitysvamma 

erityiskoulu, 

erityisluokka 

6 16.5.2019 12.06 min isä (6) poika, 16 v., 8 lk.  

vaikea kehitysvamma 

erityiskoulu, 

erityisluokka 

7 20.5.2019 10.48 min äiti (7) poika, 16 v., 9 lk.  

lievä kehitysvamma 

yleisopetuksen 

koulu, 

erityisluokka 

8 20.5.2019 8.26 min äiti (8) poika, 12 v., 5.lk, 

keskivaikea 

kehitysvamma 

yleisopetuksen 

koulu, 

erityisluokka 

9 20.5.2019 11.05 min isä (9) poika, 15 v., 7 lk. 

keskivaikea 

kehitysvamma 

yleisopetuksen 

koulu, 

erityisluokka 

10 27.5.2019 6.28 min äiti (10) poika, 16 v., 8 lk. 

keskivaikea 

kehitysvamma 

erityiskoulu,  

erityisluokka 

Toteutin haastattelut teemahaastatteluina (ks. Liite 7). Teemahaastatteluihin 

sisältyvien teemojen valintaa ohjasivat tutkimusongelmat, joihin halusin löytää 

vastauksia. Teemojen muodostamisen pohjana hyödynsin myös aiheesta tehtyjä 

aikaisempia tutkimuksia, aiheeseen soveltuvia taustateorioita sekä niiden pohjalta 

syntyviä uusia ideoita (Eskola & Vastamäki, 2015, s. 35). Haastattelun teemoja 

olivat lapsen ystävyyssuhteet, ystävyyssuhteiden tukeminen, ystävyyssuhteiden 
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merkitys sekä mahdollisuus kertoa jotakin lisää kehitysvammaisten 

ystävyyssuhteisiin liittyen.  

Päädyin tekemään huoltajien haastattelut puhelinhaastatteluina tehokkuuden, 

nopeuden ja pienten kustannusten vuoksi (ks. Eskola & Suoranta, 2008, s. 90). 

Haastattelut tallennettiin TapeACall-ohjelmaan, joka tallensi äänitiedostot 

palvelimeen. Haastateltavat saivat teema-alueet ja niihin liittyvät 

haastattelukysymykset (Liite 7) ennen haastatteluja sähköpostilla, jotta heillä oli 

halutessaan mahdollisuus miettiä vastauksia etukäteen. Ennen haastattelun 

aloittamista kysyin vielä suostumuksen haastattelun tekemiselle ja kerroin 

luottamuksellisuuteen ja anonymisointiin liittyvistä seikoista. Kerroin huoltajille 

suojaavani heidän henkilöllisyytensä käyttämällä haastateltaviin viittaavia 

tunnistetietoja ja peitenimiä haastatteluissa mainituista henkilöistä. Toin myös 

esille oikeuden keskeyttää haastattelu haluttaessa. Haastattelut etenivät teemoittain, 

mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys saattoivat vaihdella (Hirsjärvi ym., 

2009, s. 208). Haastattelujen keston keskiarvo oli yhdeksän minuuttia, kaikkiaan 

pituus vaihteli 5.37 minuutista 11.05 minuuttiin. Haastattelut etenivät sujuvasti, 

sillä huoltajat olivat saaneet haastattelujen teemat ja kysymykset etukäteen 

pohdittaviksi, jolloin heillä oli mahdollisuus valmistautua haastatteluun ennalta. 

Haastattelujen toteuttaminen puhelimitse saattoi myös tiivistää huoltajien antamia 

vastauksia, koska puhelimessa toiseen ei voi luoda samanlaista vuorovaikutusta 

kuin kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 29 

sivua rivivälillä 1,5 ja fonttikoolla 12 kirjoitettuna. Teemahaastatteluissa keskustelu 

eteni haastateltavien ehdoilla. Haastateltavat pääsivät kertomaan kokemuksistaan 

tutkimusaiheeseen liittyvästä ilmiöstä (Kananen, 2014, s. 76–77). 

Haastattelutilanteet pyrin luomaan vapaamuotoisiksi, jolloin haastatteluissa 

edettiin tilanteen mukaisesti ja haastateltava sai kertoa vapaasti ajatuksiaan 

haluamassaan laajuudessa haastattelun teemoista. Esitin myös tarkentavia 

kysymyksiä, jotta vastaukset tuottaisivat mahdollisimman paljon tarvittavaa tietoa 

(Coolican, 2014, s. 175). Teemahaastattelu soveltui tähän tutkimukseen hyvin sen 

joustavuuteensa vuoksi.  

Oppilaiden tuotokset ja keskustelut ystävyydestä 

Etnografinen kenttäaineisto muodostui oppilaiden tekemistä tuotoksista sekä 

heidän kanssaan käydyistä keskusteluista ja kirjoittamastani havaintopäiväkirjasta. 

Jokaiselta oppilaalta sekä heidän huoltajiltaan oli kysytty kirjallinen suostumus 

tutkimukseen osallistumisesta ennen kenttäaineistonkeruun aloittamista (ks. Liite 4 
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ja Liite 5). Kenttäaineisto koostui suurimmaksi osaksi viiden oppilaan tekemistä 

tuotoksista, jotka koostuvat 22 erilaisesta kirjallisessa muodossa olevasta 

tehtävämonisteesta (ks. Liitteet 8–30), joissa on kysymyksiä ystävyyteen, 

yksinoloon, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin liittyvistä teemoista. Kirjoitin 

oppilaiden tehtävämonisteiden vastaukset ja niihin liittyvät keskustelut Word-

tiedostoksi, johon kertyi 59 sivua fonttikoolla 12 ja 1,5 rivivälillä kirjoitettua tekstiä. 

Oppilaat tekivät tuotoksiaan 11.3.2019–20.5.2019 välisenä aikana. Alla olevassa 

Taulukossa 3 on koottuna oppilaiden tekemien tehtävien aiheet. 

Taulukko 3. Oppilastehtävät. 

Tehtävänumero Aihe Kuvaus tehtävän sisällöstä 

1, ks. Liite 8 Tekemiset lomalla Loman arviointia ja lomalla tavattujen henkilöiden 

nimeämistä. 

2, ks. Liite 9 Elämänpiiriin kuuluvat ihmiset Oman elämänpiiriin kuuluvien henkilöiden 

nimeämistä. 

3, ks. Liite 10 Ystävä-ajatuskartta Ystäväkuvan ympärille kirjoitettuja ystävään liittyviä 

ajatuksia.  

4, ks. Liite 11 Ystävät koulussa Koulussa olevien ystävien nimeäminen 

5, ks. Liite 12 Ystävät vapaa-ajalla Vapaa-ajalla olevien ystävien nimeäminen. 

6, ks. Liite 13 Minä ja vapaa-aika Vapaa-ajanvieton ja ystävien tapaamisen 

kuvaamista. 

7, ks. Liite 14 Ystävien tapaaminen Ystävien tapaamispaikkojen kuvaamista ja 

tapaamispaikkoihin liittyvien toiveiden kirjaaminen. 

8, ks. Liite 15 Ystävätoiveita ensi 

lukuvuodelle 

Seuraavaa lukuvuotta koskien ystävyyden 

huomioimiseen liittyvien toiveiden esille tuominen. 

9, ks. Liite 16 Puhelimen käyttäminen Puhelimella soittamiseen ja puhelujen 

vastaanottamista käsitteleviä tehtäviä. 

10, ks. Liite 17 Yhteystietojen vaihtaminen Puhelimen käyttöön kannustava tehtävä. 

11, ks. Liite 18 Toiselle soittaminen Puhelimella soittamiseen liittyvä kotitehtävä. 

12, ks. Liite 19 Ajatuksia ystävyydestä 1 Ystävien riittävyyden arvioiminen ja parhaan ystävän 

nimeäminen. 

13, ks. Liite 20 Omista asioista kertominen Henkilöiden nimeäminen, joille voi kertoa omaa 

elämää koskevista asioista. 

14, ks. Liite 21 Harrastukset ja ystävät Harrastuksista kertominen ja harrastusten parissa 

olevista ystävyyssuhteista kertominen. 

15, ks. Liite 22 Yksinolo Yksinolemista ja yksinäisyyttä kuvaava tehtävä.  

16, ks. Liite 23 Lomamuistot Pääsiäisloman viettoa kuvaava tehtävä. 

17, ks. Liite 24 Ystävien kanssa koulussa Ystävien kanssa yhteisten tekemisten kuvaaminen 

koulussa. 

18, ks. Liite 25 Ystävien kanssa vapaa-ajalla Ystävien kanssa yhteisten tekemisten kuvaaminen 

vapaa-ajalla. 
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Tehtävänumero Aihe Kuvaus tehtävän sisällöstä 

19, ks. Liite 26 Ystävyyssuhteet Ystävyyssuhteiden määrän ja ystävyyden 

merkityksen arvioiminen sekä ystäviin tutustumisesta 

kertominen. 

20, ks. Liite 27 Ystävät tulevaisuudessa Ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen liittyvien ajatusten 

esille tuominen. 

21, ks. Liite 28 Ajatuksia ystävyydestä II Ajatuksia siitä, mitä ystävyys on ja mitä ystävän 

kanssa voi tehdä. 

22, ks. Liite 29 Tekemiset ystävien kanssa Piirrokset ja keskustelut mieluisista tekemisistä 

ystävien kanssa. 

Taulukossa 4 esitellään koonti tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden 

taustatiedoista siltä osin kuin se tämän tutkimuksen osalta on mielekästä ja 

tarpeellista tutkimuksen tulosten ymmärtämisen kannalta. Taulukon tiedot on 

koostettu huoltajien antamien lastansa koskevien taustatietojen perusteella (ks. 

Liite 6) sekä huoltajien haastatteluissa antamista tiedoista oppilaan opetuksen 

järjestämistavoista. 

Taulukko 4. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden taustatiedot. 

Oppilas Ikä/Luokka-aste Opetuksen järjestäminen Diagnoosit 

Oppilas 1 16 v. / 8lk. oppiaineittain keskivaikea kehitysvamma 

Oppilas 2 16 v. / 8lk. toiminta-alueittain vaikea kehitysvamma, 

lapsuusiän autismi, adhd 

Oppilas 3 16 v. / 9.lk oppiaineittain vaikea kehitysvamma, 

lapsuusiän autismi, adhd 

Oppilas 4 16 v. / 9.lk oppiaineittain vaikea kehitysvamma, adhd 

Oppilas 5 17 v. / 9.lk oppiaineittain vaikea kehitysvamma 

Viidestä oppilaasta neljä oli luku- ja kirjoitustaitoisia. Tämä vaikutti valitsemiini 

tutkimusmenetelmiin. He kykenivät tuomaan ajatuksiaan esille vastaamalla 

tehtävämonisteiden kysymyksiin kirjoittamalla ja tarvittaessa täydentämään 

tehtävämonisteissa olleita kysymyksiä keskustellen. Näiden menetelmien 

käyttäminen sai oppilaiden oman äänen kuulumaan heidän itsensä sanoittamana. 

Yhden tutkimukseen osallistuneen oppilaan tuotokset poistettiin tästä aineistosta, 

koska kognitiivisten ja kielellisten haasteiden vuoksi hänelle kuvallisen tuen avulla 

muokattujen tutkimustehtävien vastaaminen oli sattumanvaraista, jolloin se ei 

palvellut tutkimustarkoitusta. Tämän vuoksi hänen kohdallaan havainnointi 

vaikutti olevan sopivampi tutkimusmenetelmä. Oppilaat tekivät myös ystävyyttä 

käsittelevät piirrokset. Joitakin tehtäviä täydentävät lyhyet keskustelut kirjoitin 
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käsin samanaikaisesti tehtävämonisteiden kääntöpuolelle. Kaksi pidempää 

keskustelua nauhoitin äänitiedostoihin ja litteroin samana päivänä. Alla esimerkki 

yhden oppilaan tuotokseen kirjoittamasta vastauksesta ja sitä tarkentavasta 

keskustelusta, jossa hän kertoo tekemisistään ja yhteisen tekemisen 

suunnitelmistaan parhaan ystävänsä kanssa.  

Mitä teet parhaan ystäväsi kanssa? 

Pelataan skibboa koulussa ja kotona. Tehdään paritöitä, jutellaan. (Oppilaan 

tuotos, Miisa) 

”Skibon pelaaminen kotona on niinku tulossa.” (Keskustelu, Miisa) 

Periaatteenani kenttäaineiston keruussa oli olla kuormittamatta liikaa oppilaita 

tutkimukseen liittyvillä tehtävillä. Kenttäaineistoon liittyvien tuotosten tekeminen 

tapahtui osana koulutyöskentelyä, ja niiden tekeminen tuki oppimistavoitteiden 

saavuttamista. Tehtävien tekemiseen ei kulunut kerrallaan kokonaisia oppitunteja. 

Yhteystietojen vaihtamiseen ja puhelimenkäyttöön liittyvät kolme tehtävää 

oppilaat täydensivät kotona huoltajiensa kanssa ja palauttivat minulle (ks. Liitteet 

16–18). Oppilaat saivat itselleen alkuperäiset tuotoksensa ja minulle jäivät 

tehtävien kopiot. Koin tämän hyödyttäneen oppilaita, koska tehtävien kautta 

välittyi koteihin tietoa oppilaiden ajatuksista ja toiveista ystävyyssuhteisiin liittyen.  

Osallistuva havainnointi 

Kenttäaineisoon kuuluu oppilaiden tuotosten ja heidän kanssaan käytyjen 

keskustelujen lisäksi kentältä kirjoittamani havaintopäiväkirja, joka koostuu 

131:stä aikajärjestyksessä kirjoitetusta episodista. Episodi voidaan määritellä 

ajallisesti ja paikallisesti rajatuksi yhtenäiseksi tapahtumakuluksi, jossa on 

osallisina tietty osallistujakokoonpano (Strandell, 1995, s. 24). Tässä tutkimuksessa 

keskityn kuvaamaan sellaisia episodeja, tilannekuvauksia, joissa mahdollinen 

ystävyys tulee esille havainnoimieni oppilaiden toiminnassa ja puheissa 

koulupäivinä. Kirjasin siihen myös oppilaideni kanssa käytyjä ystävyyttä 

käsitteleviä spontaaneja keskusteluja. Havaintopäiväkirjaan kertyi 84 sivua 

fonttikoolla 12 ja 1,5 rivivälillä kirjoitettua tekstiä. Havaintopäiväkirjana toimi 

Word-tiedostoon tehty lomakepohja, joka täydentyi tilanteiden salliessa 

reaaliaikaisesti kirjatuista havainnoinneista, käsin kirjaamistani muistiinpanoista, 

lyhyistä, muistinvaraisista tapahtumakuluista sekä muutamista välituntitilanteista 

puhelimen äänitiedostoon tehdyistä tallennuksista. Kirjaukset tein pääsääntöisesti 
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koulussa havainnoidessani ennen oppituntien alkua, oppilaiden ”omien hommien” 

aikana tai koulupäivän päätyttyä. Yleensä täydensin havaintopäiväkirjaa työpäivän 

päätyttyä episodeihin liittyvällä pohdinnalla ja tulkinnalla. 

Havainnointitekniikkana käytin strukturoimatonta, joustavaa toimintaa, koska 

halusin saada mahdollisimman monipuolista tietoa tutkittavasta aiheesta. 

Havainnointi toi tietoa siitä, miten ystävyys näyttäytyi oppilaiden puheissa ja 

teoissa. Havainnoidessani kirjasin muistiin myös jonkin verran oppilaiden ilmeitä, 

eleitä ja äänenpainoja luodakseni tapahtumien kulusta tarkempaa kuvaa (ks. 

Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2014, s. 115–116). Taulukossa 5 on esimerkki 

havaintopäiväkirjastani. Oppilaiden niminä käytetään vaihtuvia peitenimiä.  

Taulukko 5. Esimerkki havainnointipäiväkirjasta. 

Havaintopäiväkirja Muistiinpanot 

Aika 19.3.2019 

Paikka Oma luokka 

Henkilöt Ilmari, Irene 

Aihe Kirjan katsominen yhdessä 

Tilannekuvaus Kato, Ilmari, tousteja!” 

”Ope, tuo tousteja, ne lemppari, ne on hyviä! Ilmari, ne tousteja, lemppari!” 

Ilmari on syventynyt omaan kirjaansa. Kirjat ovat pulpetilla ihan vastakkain. 

Irene ja Ilmari istuvat vastakkain. Irene puhelee itsekseen, Ilmari on hiljaa ja 

kääntelee oman kirjan sivuja. ”Ilmari, Ilmari, on hyvä”, hihkaisee Irene 

innostuneesti. Irene venyttää kaulaansa ja katsoo pulpetin yli kiinnostuneen 

näköisenä Ilmarin kirjaa. Ilmari näyttää välillä pysähtyvän lukemaan kirjan 

tekstejä. Episodi päättyy, kun on lähdettävä välipalalle. 

Huomioita Irene on katsonut ehkä mallia kahdesta samassa luokassa yhdessä kirjaa 

lukevasta pojasta ja saattoi sen myötä innostua lähestymään Ilmaria samalla 

tavalla. Hyvät mallit voivat ohjata toimimaan vastaavalla tavalla ja löytämään 

uusia tapoja olla toisen kanssa. 

Pyrin toimimaan siten, ettei havainnointini olisi häirinnyt opettajan roolissa 

työskentelyäni. Olin luokassa oppilaitani varten. Vastasin opetuksesta ja sen lisäksi 

havainnoin tutkimustani varten. Osallistuvaan havainnointiin kuuluen osallistuin 

luokkani toimintaan opettajan roolin mukaisesti (ks. Kananen, 2014). 

Havainnointien kirjaukset tein siten, ettei se olisi haitannut opetustyötä. Luokassa 

toimivat koulunkäynninohjaajat tukivat lisäkseni oppilaiden koulunkäyntiä. 

Opettajana ollessani havainnoin oppilaideni tekemisiä ja puheita. Tutkimusta 

tehdessäni kohdistin huomioni myös tutkimusaiheeseeni liittyviin tilanteisiin. 

Havainnoin oppilaiden toimintaa koko koulupäivän ajan ja toisinaan ennen 
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koulupäivän alkua omassa luokassa ollessamme. Havainnoin myös välitunneilla tai 

oppilaiden ”omien hommien” aikana, jolla tarkoitan ruokailun jälkeistä aikaa. 

Tällöin oppilailla oli mahdollisuus vapaavalintaiseen toimintaan yksin tai yhdessä. 

Tekemäni havainnot kirjasin usein samanaikaisesti tekstinkäsittelyohjelmalla 

havaintopäiväkirjaan. Nämä varsinaisten oppituntien ulkopuoliset ajat tarjosivat 

parhaiten havainnoitavia tilanteita. Koulussa tapahtui kuitenkin koko ajan, ja välillä 

oli tilanteita, jolloin en voinut kirjata näkemääni ja kuulemaani välittömästi. Tällöin 

kertasin mielessäni tapahtumakulkuja kirjaamistilanteeseen saakka. Täydensin 

havaintopäiväkirjaa silloin, kun siitä ei ollut haittaa opetustyölleni, kuten 

välituntien aikana.  

Tutkittavan yhteisöön pääsy oli luontevaa, koska toimin luokan opettajana, 

jolloin oppilaat ja työntekijät olivat entuudestaan tuttuja (ks. Vilkka, 2015, s. 145). 

Kaikki oppilaani ja heidän huoltajansa antoivat suostumuksen lastensa 

osallistumisesta tutkimukseen kirjallisesti. Kysyin vielä erikseen jokaisen 

tutkimukseen sisältyvän tehtävämonisteen ja niitä täydentävien keskustelujen 

osalta uudelleen oppilaiden suostumusta käyttää niitä tutkimuksessani. Kukaan 

tutkimukseen osallistuneista oppilaista ei halunnut keskeyttää tutkimukseen 

osallistumistaan. Joitakin kertoja yksi oppilas halusi miettiä hetken pitempään 

ennen kuin teki päätöksensä osallistumisestaan. Jokaisella tutkimukseen 

osallistuneella oli oma tapansa ymmärtää, mitä tutkimuksessa mukana oleminen 

tarkoittaa. Jollekin tutkimukseen osallistuminen saattoi olla tavanomaisten 

koulutehtävien tekemistä, kun taas toiselle se saattoi olla minua erityisesti 

kiinnostavien tehtävien tekemistä, sillä otin niistä kopiot myös itselle. 

Nämä ovat vain arvelujani. Kerroin oppilaille selvästi, ettei tutkimukseen 

osallistumisesta koituisi heille mitään haittaa. Tutkijana tulkitsin aiheen olleen 

oppilaita innostava ja kiinnostava, sillä kukaan ei kieltäytynyt tekemästä tehtäviä 

ja he halusivat kykyjensä mukaan vastata kysymyksiin ja osallistua keskusteluihin.  

Kenttäaineiston keruun halusin toteuttaa lapsiystävällisesti, jolloin 

aineistonhankinta sovitettiin lapsen ajattelun kehitysvaiheeseen, itseilmaisun 

tyyliin ja määrään (Aarnos, 2018, s. 174). Osallistuvassa havainnoinnissa tutkijan 

osallistuminen vaihtelee osallistumattomuudesta täydelliseen osallistumiseen 

(Hirsjärvi ym., 2009, s. 209; Ojasalo ym., 2014, s. 115–116, Paalumäki & 

Vähämäki, 2020). Havainnointitilanteissa olin fyysisesti läsnä (ks. Syrjälä ym., 

1996, s. 84) ja usein tarkkailijan roolissa oppilaiden toimiessa keskenään 

varsinaisten oppituntien ulkopuolella. Kuitenkin tilanteiden edellyttäessä toimin 

kuten normaalisti opettajana toimiessani. Oma toimintani mukautui luontevasti 

tutuksi tulleeseen kouluarkeen. Osallistuvan havainnoinnin avulla saatoin 
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hahmottaa ystävyyden mahdollista esiin tulemista koulupäivien aikana reaaliajassa 

sekä oppilaiden välistä vuorovaikutusta ”tässä ja nyt” (ks. Mason, 1996, s. 61).  

Kentällä ollessani ja havaintopäiväkirjaa täydentäessäni pyrin olemaan 

valppaana huomatakseni oppilaiden toiminnassa tilanteita ja kuullakseni puheita, 

joissa ystävyys tuli jossakin muodossa esille. Havaintopäiväkirja sisälsi 

koulupäivän aikaisia tilannekuvauksia tai episodeja, joissa ymmärrykseni mukaan 

tuli esiin ystävyyteen liittyviä elementtejä sekä tutkittavaa ilmiötä valottavia 

tilanteita. Episodeissa ystävyys tuli esille tilanteissa, joissa ainakin toisena 

osapuolena oli ystäväksi nimetty henkilö.  

6.4 Laadullinen tutkimus 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on kuvata ja ymmärtää todellista ja 

moninaista elämää luonnollisissa olosuhteissa (Creswell, 2013, s. 45; Kyngäs, 2019, 

s. 9; Miles & Huberman, 1994, s. 10). Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja 

valinnat ovat vaikuttaneet tämän tutkimuksen tuottaman tiedon luonteeseen. 

Tutkimuksessa hyödynnetään erilaisia laadulliseen tutkimukseen soveltuvia 

tutkimusaineistoja (Creswell, 2013, s. 45).  

Laadullisen tutkimuksen päämääränä on löytää tai paljastaa tosiasioita 

tutkittavasta aiheesta (Hirsjärvi ym., 2009, s. 161). Tämän vuoksi on tärkeää, että 

tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat koululaiset saivat osallistua tutkimukseen, 

koska he olivat sosiaalisia toimijoita, joilla oli oikeus tulla kuulluksi mielipiteineen 

myös tieteellisen tutkimuksen yhteydessä (Casas, González, Navarro & Aligué, 

2013, s. 193). Tutkimuksen kohderyhmään valikoituneiden kehitysvammaisten 

koululaisten ja kehitysvammaisten koululaisten huoltajien tuottaman 

tutkimusaineiston kautta luodaan kuvaus todellisuudesta tutkijan sekä 

tutkimukseen osallistuvien perspektiiveistä (Kiviniemi, 2015, s. 77). Tutkijana olen 

pyrkinyt ymmärtämään ja tulkitsemaan tätä koululaisten ja huoltajien tuottamaa 

kokemuksellista tietoa (ks. Anttila, 2005, s. 305).  

Käytin tutkimuksessani sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä, 

jotka soveltuivat tekemääni laadulliseen tutkimukseen (Pole & Morrison, 2003, s. 

3). Tutkimus painottuu laadulliseen tutkimusaineistoon, johon kuuluu huoltajien 

haastattelujen lisäksi heille suunnattu kysely, joka sisältää laadullista ja määrällistä 

aineistoa. Tutkimusaineistoon sisältyy myös koulukontekstissa kerätty 

etnografinen kenttäaineisto. Laadullista aineistoa rikastetaan huoltajille tehdyn 

kyselyn tuottamalla kvantitatiivisella aineistolla, jotta tutkimuskysymyksiin 

saadaan monipuolisempia vastauksia (ks. Greene & Caracelli, 2003, s. 418; 
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Tashakkori & Teddie, 2003, s. 14–15). Tutkimuksessa annetaan ääni tutkimukseen 

osallistuville koululaisille heidän omassa kontekstissaan (Creswell, 2013, s. 45–48; 

Fetterman, 2010, s. 1), jolloin tapahtumien kuvaus on tiheää ja sisältää 

sananmukaisia lainauksia. Huomio kohdistuu tutkittavien ajatteluun ja 

käyttäytymisen toimintamalleihin (Fetterman, 2010, s. 1). Tässä tutkimuksessa 

käyttäytymisen toimintamalleilla tarkoitetaan kenttävaiheen aikana esiin tullutta 

oppilaiden toimintaa, joka voi ilmentää oppilaiden välistä ystävyyttä. Tutkimus tuo 

tietoa ystävyyssuhteista yhden yhteiskunnan marginaalisen ryhmän, 

kehitysvammaisten koululaisten, kokemana ja kertomana sekä heidän huoltajiensa 

kokemuksia ja näkemyksiä kehitysvammaisten lastensa ystävyyssuhteista. Tämän 

lisäksi saadaan tietoa myös kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteiden 

esiin tulemisesta koulussa tutkijan havainnoimana. Jokainen tutkija, tutkimukseen 

osallistuva henkilö sekä tutkimuksen lukija muodostavat oman totuutensa 

asiantilasta. Tällöin hyväksytään ajatus usean totuuden olemassaolosta (Creswell, 

2013, s. 198). Ihmisen subjektiivinen tietoisuus ja kokemukset auttavat 

ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Tieteellisen tiedon perusta rakentuu ihmisen 

tietoisuuden ja kokemuksen kautta. Tietämisessä yhdistyy teoreettinen tieto, 

yksilöllinen kokemus sekä ymmärrys ilmiöstä yksilöllisen prosessoinnin tuloksena 

(Turunen, 1997, s. 131).  

Ymmärtävän ihmistieteen lähtökohtana on tutkia inhimillistä toimijaa tai 

yhteisöä tämän oma näkökulma huomioiden (Raatikainen, 2004, s. 86). Tämän 

tutkimuksen tiedonintressi on hermeneuttinen, koska tarkoituksena on ymmärtää ja 

tulkita kehitysvammaisten koululaisten ystävyyttä ja ystävyyden muodostamiseen 

ja ylläpitämiseen liittyviä tekijöitä (Anttila, 2005, s. 305). Oma esiymmärrykseni 

kohteesta ohjasi asettumaan tutkimuskohteen maailmaan. Hermeneuttisessa 

tutkimuksessa kohteesta esitetään tulkinta, jonka avulla tutkimuskohdetta 

tarkastellaan vielä uudelleen, laajemmin ja syvällisemmin. Tulkitessani tarkastelin 

havaintoja niiden teoreettisten olettamusten kautta, joiden ilmenemistapoja mielsin 

havaittavien ilmiöiden olevan. Hermeneuttisen tieteenperinteen mukaan lopullista 

tulkintaa ei kuitenkaan tarvitse olla, sillä tulkinta pohjautuu tulkitsijan omaan 

maailmankuvaan ja oman aikakauden ajattelutapoihin (Anttila, 2005, s. 549). 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi sisältää tulkintaa. Analyysin jälkeen 

tuloksia tarkastellaan uudelleen tulkiten niitä teorian ja teoreettisen käsitteiden 

valossa. 

Hermeneuttiseen menetelmään sisältyy ajatus siitä, että kokonaisuus on 

enemmän kuin osiensa summa, jolloin osat yhdessä eivät kuvaa kaikkea 

kokonaisuudesta (Anttila, 2005, s. 306). Hermeneuttisen säännön mukaan 
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kokonaisuus on ymmärrettävä yksittäisestä ja yksittäinen kokonaisuudesta 

(Gadamer, 2004, s. 29). Hermeneuttisen kehän käsitteellä kuvataan tulkinnan 

holistista piirrettä (Raatikainen, 2004, s. 89). Hermeneutiikan avulla pyritään 

saattamaan näkyväksi ja selvittämään situaation eli vallitsevan tilanteen luonne ja 

rakenne (Malpas, 2003). Tämä tutkimus luo kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyydestä yhden tulkinnallisen kuvan, johon on vaikuttanut myös 

esiymmärrykseni tutkimuksen aihepiiristä sekä tutkimuksen teonaikainen 

aikakausi ajattelutapoineen. Jokainen tutkimukseen osallistunut on rakentanut 

osaltaan käsitystä ja ymmärrystä kehitysvammaisten koululaisten ystävyydestä. 

Tulkintaa seuraa ymmärtäminen, jolloin tutkitut osat yhdistetään 

kokonaisuudeksi tutkittavasta ilmiöstä. Tässä tutkimuksessa ymmärtäminen 

rakentuu sisällönanalyysillä tuotettujen eri aineistojen kategorioiden 

yhdistämisestä uudeksi kokonaisuudeksi. Näin tutkimuskohteesta rakentuu 

uusi ”mieli” autonomisena ilmiönä, jossa on mukana tutkijan ymmärrys asiasta 

(Anttila, 2005, s. 307).  

Vilkan (2015, s. 125–126) mukaan laadullisen tutkimuksen tulisi olla 

emansipatorinen, jolloin tutkittavien ymmärrys tutkittavasta asiasta lisääntyy ja 

vaikuttaa myönteisesti tutkittaviin asioihin liittyviin ajattelu- ja toimintatapoihin 

tulevaisuudessa. Tämä on erityisen tärkeää informanttien ollessa lapsia, nuoria tai 

vajaakykyisiä. Tämän tutkimuksen tiedonintressi on myös emansipatorinen, sillä 

sen tarkoituksena on uudistaa aikaisempia käsityksiä kehitysvammaisten 

koululaisten ystävyydestä ja myös vaikuttaa myönteisesti kehitysvammaisten 

koululaisten ystävyyssuhteiden tukemiseen. Hermeneuttisen ajattelutavan mukaan 

ilmiö on kuitenkin abstrakti, käsitteellinen sen konkretisoitumiseen saakka, jolloin 

sen kokonaismerkitys voidaan ymmärtää jossakin yhteydessä (Anttila, 2005, s. 

312). 

Etnografia osana laadullista tutkimusta 

Sanalla etnografia (Ethnography) tarkoitetaan ihmisestä kirjoittamista (Anttila, 

2005, s. 344; Goetz & LeCompte, 1984, s. 245; Metsämuuronen, 2006, s. 94). 

Etnografia sanana viittaa niin tutkimusperinteeseen kuin perinteen pohjalta 

toteutettujen tutkimusten tuloksiin eli joidenkin yhteisöjen, kulttuurien tai 

ilmiöiden etnografisiin kuvauksiin (Rastas, 2010, s. 64). Goetz ja LeCompte 

toteavat, ettei sen kiehtovampaa tehtävää olekaan kuin kuvata ihmisen 

jokapäiväisiä ja tavallisuudesta poikkeavia tilanteita (Goetz & LeCompte, 1984, s. 

245).  
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Tutkimusmenetelmien valinta erityisesti kehitysvammaisten oppilaiden osalta 

perustui aikaisempaan kokemukseeni tutkimuskentästä. Etnografinen tutkimusote 

soveltui hyvin tutkimuskohteena olevien kehitysvammaisten oppilaiden 

kuvaamiseen ja ymmärtämiseen (ks. Metsämuuronen, 2006, s. 95). ”Siellä” eli 

tässä tutkimuksessa koulussa oleminen loi mahdollisuuden ymmärtää 

syvällisemmin kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteita heidän 

kouluympäristössään. Se myös auttoi ymmärtämään heidän tapaansa hahmottaa 

ystävyyttä ja siihen liittyvää maailmaa (Rantala, 2007, s. 137; Rastas, 2010, s. 65). 

Etnografisen tutkimuksen tunnusomaisin piirre on kenttätyö (Fetterman, 2010, s. 

8), jonka tekeminen mahdollistui omassa työssäni koulussa (Fingerroos & Jouhki, 

2018, s. 83). Tämä osa työtä edustaa etnografista tutkimusta, sillä olin kentällä koko 

aineistonkeruun ajan. Tässä tutkimuksessa etnografinen aineistonkeruu tapahtui 

osallistuvan havainnoinnin, oppilaiden tuottaman aineiston sekä oppilaiden kanssa 

käytyjen keskustelujen kautta. Etnografian tuottamat tulkinnat ovat sidoksissa 

tutkittavien arkeen ja kokemuksiin, joiden avulla tavoitetaan tutkittavien 

ajatusmalleja ja suhteutetaan ne kulttuuriseen kontekstiin. Sen myötä tutkimuksen 

etnografinen osuus tuottaa uutta tulkintaa muuttuvalta kentältä (Hämeenaho & 

Koskinen-Koivisto, 2018, s. 28). 

Etnografisessa tutkimuksessa epistemologisena taustaolettamuksena on 

inhimillisen ymmärryksen lisääminen tutkimuskohteesta (Anttila, 2005, s. 34). 

Tässä tutkimuksessa inhimillinen ymmärrys ystävyyssuhteista rakentuu 

tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tuottaman tiedon pohjalta. Aksiologisen 

oletuksen mukaan laadullista tutkimusta tehdessä kentältä kerätyn 

tutkimusaineiston arvosidonnaisuus hyväksytään ja tuodaan esille (Creswell, 2013, 

s. 18–19). Tämän tutkimuksen arvoperusta pohjautuu tutkimuskentällä 

noudatettaviin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 esitettyihin 

arvoihin, joiden mukaan jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas yksilö, jolla 

on oikeus kasvaa täyteen mittaansa niin ihmisenä kuin yhteiskunnan jäsenenä. 

Tämä edellyttää oppilaan kannustamista ja yksilöllistä tukemista sekä kokemusta 

kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta kouluyhteisössä sekä oppilaan oppimisesta ja 

hyvinvoinnista välittämistä. Oppilaan osallisuuden kokeminen on tärkeää. Se 

syntyy yhdessä toisten kanssa yhteisön toimintaa ja hyvinvointia rakentaessa (OPH, 

2016, s. 15).  

Tässä tutkimuksessa kehitysvammaisten ystävyyttä tuodaan esille sellaisena 

kuin tutkimukseen osallistuvat siitä kertoivat ja sellaisena kuin se näyttäytyi 

havainnoinneissani koulussa. Kenttävaiheen aikana havainnoinnit perustuivat 

käsitykseen ystävyyden ilmenemisestä mielihyvää tuottavana sekä 
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vapaaehtoisuuteen perustuvana vastavuoroisena yhdessäolona. Jokaisella 

tutkimukseen osallistuvalla on oma käsityksensä ystävyydestä, joka voi poiketa 

omastani. Tutkimuksessa esitetään tutkittavien antamia vastauksia, lainauksia 

puheista ja kirjoituksista sekä havaintojani tutkittavieni toiminnasta. Niiden 

pohjalta muodostuu myös tutkimustulosten tulkinta.  

Tekemässäni etnografisessa osuudessa tulee esille tutkimusprosessin 

induktiivinen luonne. Käsitteellistän ja teoretisoin kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteisiin liittyvää arkitodellisuutta kenttätyöstä saamieni havaintojeni 

pohjalta (ks. O`Reilly, 2012, s. 29; Pole & Morrison, 2003, s. 3). Tutkimukseen 

osallistuvien tieto ystävyyssuhteista perustuu heidän omakohtaisiin kokemuksiinsa 

(Syrjälä ym., 1996, s. 77). Käytän tutkimuksessani osallistuvaa havainnointia 

(participant observation) ymmärtääkseni ja kuvatakseni analyyttisesti 

kehitysvammaisten koululaisten ystävyyden ilmentymistä koulussa (ks. Fingerroos, 

2003; Metsämuuronen, 2006, s. 94–95.) Sovellan myös Geertzin (1973, s. 21) 

tiheän kuvauksen metodia osallistumalla itse koulupäivien toimintaan niin 

opettajan kuin tutkijan roolissa sekä esittämällä koulussa tapahtuneista episodeista 

ns. tiheitä kuvauksia, jotka luovat tarkkaa ja elävää kuvausta tutkimuskohteesta 

(Eskola & Suoranta, 1998, s. 105).  

Tutkimuksessani etnografinen tutkimusperinne tulee esille 

tiedonrakentumisessa. Tutkimuksen tuottama tieto rakentuu osallistumisen, 

erilaisten aineistojen hyödyntämisen sekä aineistojen ja teorian välisen 

vuoropuhelun kautta. Tutkimuksen tuottama tieto syntyy minun ja tutkittavien 

välisessä dialogissa sekä eri aineistoista tekemieni tulkintojen ja aiempien 

teoriakeskustelujen välisessä dialogissa (Rastas, 2010, s. 64–65). Muodostan 

etnografisen tutkimuksen avulla tulkintaa, jossa yhdistän teoreettisen tietämykseni, 

oman ja tutkittavien näkökulmat (Syrjälä ym., 1996, s. 68). 

Tutkimuksessa kentällä tapahtuneeseen tiedonkeruuseen liittyi inhimillistä 

vuorovaikutusta, jossa myös tunteet olivat läsnä. Koin erilaisia tunteita, empatiaa 

ja iloa keskustellessani tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kanssa tai 

havainnoidessani tutkimukseen osallistuvia oppilaitani, myös lukiessani 

tutkimusaineistoani. Ihmistieteellistä tutkimusta tehdessä tunteiden merkityksen 

kieltäminen ja vähättely eivät ole kestäviä ratkaisuja (Haraway, 1991). Oppilaan 

innostuksen ja ilon näkeminen vahvisti tunnetta tutkimusaiheen tärkeydestä. Alla 

näyte havaintopäiväkirjasta. 
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Havaintopäiväkirja 3.4.2019: Jussin reagointia antamastani läksystä. 

Timo on Jussin ystävä, jolle hän ei ole aiemmin soittanut.  

”Aa, aa mää soitan Timolle, tästä tulee jännää!” Jussi pomppii vieressäni iloa 

ja jännitystä kihisten saadessaan kotiläksyn paperilla, johon on laitettu 

tehtäväksi soittaa jollekin läheiselle. 

Tunteita tuli esille myös kenttätyövaiheen jälkeen, kuten sensitiivisiä aiheita 

tutkittaessa voi käydä (Hämeenaho, 2019, s. 59–60). Koin tunteiden vahvistaneen 

oppimiskokemustani tutkimusaiheestani (Laitinen & Uusitalo, 2007, s. 328–330) 

ja toimineen jossain määrin myös analyysin välineenä löytäessäni uusia 

näkökulmia siihen, miten asiat voisivat olla toisin (Suopajärvi, 2019, s. 49). 

Tutkimukseni etnografinen teksti antaa lukijalle mahdollisuuden eläytyä 

kuvaamiini episodeihin niihin liittyvien tunteiden kuvailun ja nimeämisen kautta 

(Hämeenaho, 2019, s. 61). 

Etnografisen tutkimuksen kenttä on monipaikkainen, joka koostuu tiloista, 

tilanteista, kohtaamisista ja näihin jääneistä jäljistä (Hämeenaho & Koskinen-

Koivisto, 2018, s. 12). Tutkimukseni kenttä ei rajoittunut vain kouluun, vaan se 

kulki mukanani kokemuksina kentältä ja kentästä (Landres, 2002, s. 111). 

Ollessani ”siellä”, kentällä, havainnoin oppilaitani tilanteissa, joissa mahdollista 

ystävyyttä ilmeni, ja kirjoitin havaintopäiväkirjaa. Kotiin päästyäni kirjoitin 

puhtaaksi tekemäni muistiinpanot, jotka täydentyivät pohdinnalla. Toisinaan 

havainnot tuottivat lisää pohdintaa myös myöhemmin.  

6.5  Aineiston analyysi 

Esittelen tämän luvun alussa kvalitatiivisen aineiston analyysin periaatteita tämän 

tutkimuksen osalta. Etenen kyselyn analyysistä huoltajien haastattelun analyysiin, 

jonka jälkeen siirryn oppilaiden tuottaman aineiston ja havaintopäiväkirjan 

analysoinnin esittelyyn. Tässä tutkimuksessa on mukana myös kvantitatiivisia 

elementtejä (ks. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s. 5–6). Tutkimusta 

rikastetaan huoltajille tehdyn kyselyn kvantitatiivisella aineistolla, jota kuvataan 

kyselyn analyysin yhteydessä. Tutkimuksen kvalitatiiviset aineistot analysoitiin 

sisällönanalyysilla, jonka käytön esittelen alla tarkemmin.  

Aineiston analyysin avulla pyrin muodostamaan kuvan tutkimuksen kohteena 

olleesta sosiaalisesta ilmiöstä, kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista 

(Coffey & Atkinson, 1996, s. 108) ja lisäämään inhimillistä ymmärrystä 
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tutkimuskohteesta. Oman tutkimusaineiston haltuunoton kautta rakentui 

tutkimustehtävän kannalta uutta tietoa ja uusi tapa ymmärtää inhimillisiä 

todellisuuksia kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista (ks. Ruusuvuori, 

Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 16; Syrjäläinen, Eronen & Värri, 2007, s. 8).  

Tutkimuksen laadulliset aineistot eli oppilaiden tuotokset, havaintopäiväkirja, 

huoltajien haastattelut sekä huoltajille suunnatun kyselyaineiston avoimet 

kysymykset analysoitiin käyttäen kvalitatiivista sisällönanalyysiä, jonka avulla 

laadullista aineistoa voidaan kuvata systemaattisesti, joustavasti ja tiivistäen 

(Anttila, 2005, s. 346; Hsieh & Shannon, 2005; Schreier, 2012, s. 1, 5; Syrjäläinen, 

1995, s. 89). Sisällönanalyysi voidaan määritellä väljäksi metodiseksi 

viitekehykseksi, jolloin aineistoja voidaan tarkastella monipuolisesti. Analyysin 

toteutuksessa voidaan tunnistaa aineistolähtöisiä ja teorialähtöisiä piirteitä. 

Analyysi on yhteydessä tulkintaan ja perustuu päättelyyn, jossa empiirisen 

aineiston kautta voidaan saavuttaa käsitteellisempi ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä 

(Puusa, 2007).  

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi ja aineistosta muodostetut 

ydinkategoriat ja niihin sisältyvät alakategoriat perustuvat tutkijan ajatteluun ja 

pohdintaan (Schreier, 2012, s. 1, 5, 61). Tutkimus eteni prosessinomaisesti, jolloin 

tutkimukseen osallistuneiden tuottamat aineistot analysoitiin omassa 

kontekstissaan luokiteltaessa aineistoa eri luokkiin yhtäläisyyksien ja erojen 

tunnistamiseksi (Kiviniemi, 2018; Kleinheksel, Rockich-Winston, Tawfik & Wyatt, 

2020). 

Ensivaikutelma tutkimusaineistoihin muodostui aineistojen keruun, 

litteroinnin ja aineistojen puhtaaksi kirjoittamisen aikana (ks. Eskola & Suoranta, 

2005, s. 151–152; Metsämuuronen, 2008, s. 242; Silverman, 2005). Analysointi 

tapahtui aluksi aineistolähtöisesti (ks. Moilanen & Räihä, 2018, s. 60; Puusa, 2011). 

Tällöin tutkimuksen pääpaino oli aineistossa, jolloin analyysiyksiköt eivät olleet 

ennalta tiedossa ja aineisto toimi teorian rakentumisen lähtökohtana (Eskola & 

Suoranta 1998, s. 83).  

Salon (2015) mukaan täysin teoriavapaan analyysin tekeminen ei ole 

kuitenkaan mahdollista, koska olemassa olevat aiemmat tiedot, ajatukset ja 

teoriapitoiset havainnot ovat olemassa tutkijan mielessä. Tutkijana tiedostin 

hermeneuttiseen metodiin perustuen, etten voi sulkea pois oman esiymmärrykseni 

olemassaoloa tutkimusta tehdessäni. Esiymmärrykseni ohjasi tutkimuksen 

aloittamista ja tutkimustyön edetessä myös tulkintojen tekemistä ja merkitysten 

kuvaamista (Anttila, 2005; Moilanen & Räihä, 2018). 
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Laadullinen analyysi alkoi keskeisten kategorioiden tunnistamisella (Coffey & 

Atkinson, 1996, s. 26–27; Schreier, 2012, s. 59–60) eri aineistoista. Analysoinnin 

edetessä liitin tutkimukseen teoreettisia kytkentöjä, jolloin tutkimuksen 

eteneminen tapahtui teoriasidonnaisesti (Eskola, 2018). Analyysia ohjaava ajatus 

nousi tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä (Eskola, 2018, s. 212–213; 

Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005, s. 230), jolloin tarkastelin aineistoja 

hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulmista sekä Bronfenbrennerin ekologisen 

systeemiteorian eri tasot huomioiden. Aineistolähtöistä lähestymistapaa käyttäen 

etsin eri aineistoista tutkimuskysymyksiin vastaavia sisältöjä (Moilanen & Räihä, 

2018). Luokittelin jokaisen laadullisen tutkimusaineiston erikseen 

tutkimuskysymysten mukaisesti (Eskola & Suoranta, 2005, s. 150; Moilanen & 

Räihä, 2018; Puusa, 2011; Syrjälä ym., 1995, s. 89). Tutkimuskysymykset 

määrittelivät aineistojen tarkastelun näkökulmia.  

Käytin oppilaiden tuottaman aineiston, havaintopäiväkirjan ja huoltajien 

haastatteluaineiston sekä kyselyn avointen kysymysten jäsentämisessä NVivo-

analyysiohjelmaa. Siirsin Word-tiedostoina olleet sisällöt NVivoon, jota hyödynsin 

aineistojen kategorisoinnissa ja koodaamisessa. NVivo-ohjelmalla tehdyt 

kategorisoinnit on esitelty eri aineistojen analyysien esittelyssä. Esittelen 

seuraavaksi aineistokohtaisesti aineistojen analyysit. 

Käytän tulosten esittämisessä kerronnallista lähestymistapaa, jolloin 

tutkimuksen tulokset voidaan ymmärtää kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteista tuotetuksi kertomukseksi. Näin syntynyt kertomus kuvaa 

kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteisiin liittyvää todellisuutta. 

Konstruktivistisen perusajatuksen mukaan tieto rakentuu aiheesta olemassa olleen 

aikaisemman tiedon ja kokemusten varaan (Heikkinen, 2018). Kertomus 

kehitysvammaisten koululaisten ystävyydestä rakentuu eri aineistojen 

sisällönanalyysin pohjalta muodostuneisiin kategorioihin ja niiden sisällöstä 

tehtyihin tulkintoihin.  

6.5.1 Huoltajilta kerätyn aineistojen analyysi 

Huoltajien haastattelu- ja kyselyaineistoilla haettiin vastauksia kaikkiin 

tutkimuskysymyksiin ”Mitä kehitysvammaiset koululaiset ja huoltajat kertovat 

kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista?”, ”Miten kehitysvammaisten 

koululaisten ystävyys tulee esille koulussa?” sekä ”Millaisia haasteita 

kehitysvammaisen koululaisen ystävyyteen liittyy ja millaista tukea 
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ystävyyssuhteisiin tarvitaan Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian eri 

tasoilla?”. 

Huoltajille suunnatun kyselyn analyysi 

Kyselyaineistossa oli viisi avointa kysymystä, jotka analysoitiin laadullisesti 

käyttäen sisällönanalyysiä, sekä 22 suljettua kysymystä, jotka analysoitiin 

kvantitatiivisesti frekvenssejä ja prosentteja käyttäen. Perehdyin kyselyaineistoon 

moneen kertaan jo aineiston keruuvaiheessa, jolloin aineistosta muodostui 

vähitellen kokonaiskuva. Aloitin kyselyaineiston analyysin koodaamalla viiden 

avoimen kysymyksen vastauksen alakategorioihin ja muodostamalla niistä sen 

jälkeen ydinkategorioita.  

Kyselylomakkeen 14. kysymykseen ”Mitä lapsenne tekee ystäviensä kanssa?” 

muodostui 11 ydinkategoriaa (ks. Taulukko 6), joihin sisältyi 38 alakategoriaa 

(codes). Sitaatteja (references), jotka sisälsivät luokittelun perusteena olleita 

mainintoja, oli yhteensä 181 kappaletta (ks. Liite 33).  

Taulukko 6. Ydinkategoriat kysymyksestä 14 ”Mitä lapsenne tekee ystäviensä kanssa?”. 

01 Leikkiminen 02 

Pelaaminen 

03 Yhdessä 

liikkuminen 

04 Kodin 

ulkopuolella 

yöpyminen 

05 Musiikin 

kuunteleminen ja 

musisoiminen 

06 Yhdessä 

ulkoileminen 

07 Yhdessä 

harrastaminen 

08 Yhdessä 

oleminen 

09 Yhdessä 

syöminen 

10 Yhteiset 

aktiviteetit 

11 Ystävän luona 

vieraileminen 

 

Kyselylomakkeen 19. kysymyksen kategorisointi ystävien tapaamattomuuteen 

liittyvistä syistä (ks. Taulukko 7). Niistä muodostui 9 ydinkategoriaa, joihin sisältyi 

35 alakategoriaa (codes) ja sitaatteja (references) yhteensä 142 kappaletta (ks. Liite 

34).  

Taulukko 7. Ydinkategoriat kysymyksestä 19 ”Jos lapsenne ei tapaa vapaa-ajalla 

ystäviään, mitkä ovat mielestänne tärkeimpiä syitä siihen?”. 

01 Aikatauluihin liittyvät 

syyt 

02 Huoltajiin 

liittyvät syyt 

03 Lapsesta 

johtuvat syyt 

04 Ystävien vähäisyys 05 Muihin lapsiin 

liittyvät syyt 

06 Tapaamisen 

järjestelyt 

07 Vapaa-

ajanohjaajan 

puute 

08 Välimatka 

ystävän luo 

09 Harrastuksiin liittyvät 

seikat 
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Kyselyn 21. kysymyksen ”Millä tavalla toivoisitte koulussa 

huomioitavan/tuettavan oppilaiden ystävyyssuhteita?” pohjalta muodostui 13 

alakategoriaa, jotka täydentyivät 103 sitaatista. Näiden pohjalta muodostui 3 

ydinkategoriaa: kannustaminen, kanssakäymisen tukeminen sekä kodin ja koulun 

välinen yhteistyö (ks. Liite 35).  

Kyselyn 26. kysymys ”Minkälainen merkitys mielestänne ystävyyssuhteilla on 

lapsenne elämässä?” jäsentyi neljään ydinkategoriaan, kasvun ja kehityksen 

tukeminen, sosiaalinen kanssakäyminen, hyvinvoinnin tukeminen, tunteiden 

aikaansaaminen), sekä 13 alakategoriaan, joihin sisältyi 112 sitaattia (ks. Liite 35). 

Kyselyn 27. kysymys ”Mitä muuta haluatte sanoa lapsenne ystävyyssuhteisiin 

liittyen?”, johon kyselyyn vastanneet huoltajat saivat lopuksi sanoa vielä jotakin 

haluamaansa kehitysvammaisen lapsensa ystävyyssuhteisiin liittyen, jakaantui 

kuuteen ydinkategoriaan: suhtautuminen ystävyyteen, suhteet muihin lapsiin, 

ystävien olemassaolo, tutkimuksen vaikutuksia ja ystävyyteen liittyviä haasteita. 

Näihin ydinkategorioihin kuului 26 alakategoriaa, jotka täydentyivät 72 sitaatista 

(ks. Liite 36). 

Huoltajien haastattelujen analyysi 

Teemahaastattelurunko toimi apuna haastatteluaineiston kategorisoinnissa (ks. 

Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s. 56). Aloitin haastatteluaineiston 

analyysin koodaten haastattelurungon teemoihin liittyviä alakategorioita NVivoa 

käyttäen. Haastattelussa oli neljä pääteemaa, lapsen ystävyyssuhteet, 

ystävyyssuhteiden tukeminen, ystävyyssuhteiden merkitys sekä avoin teema, jonka 

huoltajat itse määrittelivät saadessaan kertoa vapaasti kehitysvammaisten lastensa 

ystävyyssuhteista. Ensimmäisen koodauskerran jälkeen neljästä 

haastatteluteemasta muodostui 42 alakategoriaa (codes), joihin sisältyi 147 sitaattia 

(references) (ks. Liite 37).  

Haastatteluaineisto jäsentyi eri alakategorioihin ilman aineiston karsiutumista, 

jolloin koko aineisto jaettiin sisällön perusteella lyhyempinä tekstiosuuksina ilman 

tekstin poistoja eri alakategorioihin teemoittain. Huoltajien vastauksissa saattoi 

toistua samoja sisältöjä eri kysymysten yhteydessä, jolloin kaikki sitaatit 

kategorisoitiin sisällön perusteella, kuten Taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Esimerkki haastatteluaineiston luokittelusta alakategorioihin. 

Alakategoriat Sitaatit Sitaattien 

lukumäärät 

014 Naapuruston lapset T: Ketä ne kaverit siellä vapaa-ajalla on? 

Ä2: Tässä mitä nyt on tässä meijän taloyhtiössä esimerkiksi, 

jotka ovat pienempiä kuin lapsemme ... 

12 

022 Vanhempien tuki T: Millaista tukea hän sitten tarvis näissä ystävyyssuhteissa? 

Ä7: Hänellä on pienestä pitäen aika lailla kohdistunut sinne 

kouluun nää ystävyyssuhteet, sit siihen, että se vaatii aika 

paljon sitä, että me sovitaan, et kun nähdään ihmisiä tuolla, 

kun me käydään jossain kursseilla, me sovitaan, et me 

nähdään ja ollaan yhteydessä, se vaatii tavallaan sen, että me 

vanhemmat tuetaan sitä niitten kaverisuhteitten ja muitten 

suhteitten ylläpitämistä. ... 

15 

032 Ystävät tärkeitä nyt T: Minkälainen merkitys ystävyyssuhteilla on tällä hetkellä 

lapsellenne? 

Ä4: ... Muutaman just luokkakavereiden kans niin kyllähän se 

puhuu, et me ollaan kavereita ja on kyllä ne tärkeitä. ... 

8 

042 Kokee yksinäisyyttä T: Niin justiin. No, tuota, mitä mieltä olet, kokeeko teidän lapsi 

yksinäisyyttä ja jos kokee, niin miten se tulee sitten esille?  

Ä10: Kokee varmastikin, koska se, että halu omien tai 

koulukavereitten luo on kova ja sitten nämä naapurin pojat, 

joitten kanssa, jotka ottaa lastamme mukaan touhuihin, 

heidän intressit ja muu tämmöinen taso on jo niin eriluokkaa 

sitten lapsemme taitojen muitten kanssa, että siinä vähän 

enemmän tulee tuommosia törmäystilanteita. 

7 

Aineiston ensimmäisen kategorisoinnin jälkeen yhdistin samansisältöisiä 

alakategorioita osittain teemahaastattelurungon mukaisiin ydinkategorioihin. 

Kävin jokaisen haastattelun kerrallaan läpi ilman aineiston karsiutumista ja 

koodasin tekstikohtia sopiviin alakategorioihin (Eskola, 2018, s. 194; Eskola & 

Vastamäki, 2015, s. 4). Uudet aineiston lukukerrat täsmensivät lisää kategorisointia. 

Ennakkoon asetetut teemat eivät kuitenkaan olleet samoja teemoja, jotka aineiston 

analysoinnissa osoittautuvat parhaiten aineiston sisältöä ja tutkimusaihetta 

jäsentäviksi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s. 56). Analyysin edetessä 

löytyi lisäksi yksi uusi ydinkategoria, ystävyyssuhteiden yksilölliset tarpeet, joka 

osaltaan täydensi tutkimuskysymyksen vastausta. Alakategoriat jäsentyivät 

neljäksi ydinkategoriaksi ja 42 alakategoriaa tiivistyi 14 alakategoriaksi Taulukon 

9 mukaisesti (Moilanen & Räihä, 2018; Schreier, 2012, s. 59–63).  
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Taulukko 9. Haastatteluaineiston alakategorioista muodostuneet ydinkategoriat. 

Yhdistetyt alakategoriat Kategorian 

numero 

Ydinkategoriat 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1 Lapsen ystävät 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 

37, 38, 39, 42 

2 Ystävyyssuhteiden tukeminen 

25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32 3 Ystävyyssuhteiden merkitys lapselle 

33, 34, 39, 40, 41 4 Ystävyyssuhteiden yksilölliset tarpeet 

Huoltajien haastatteluista välittyi kuva heidän kehitysvammaisten lastensa 

ystävyyssuhteista. Aineistoa analysoitaessa analyysiyksiköiden valintaa, 

aineistoon tutustumista, aineiston pelkistämistä, kategorisointia sekä tulkintaa (ks. 

Weber, 1990) tapahtui lomittain. Taulukko 10 havainnollistaa ydinkategoriaan 

liittyvää tulkintaa.  

Taulukko 10. Esimerkki ”Lapsen ystävät” -ydinkategorian tulkinnasta. 

Ydinkategoria 01  

Lapsen ystävät 

Sitaatit Sitaatit 

011 Ystävät koulussa Ä1: Siis koulussahan on ne normaalit kaverit, mitä sillä on ja kotona ei 

sitte niinkään oo niitä kavereita. ... 

Ä8: Lapseni on nyt 12-vuotias ja käy normaalikoulun pienluokkaa ja 

koulussa on kavereita, kuuluu olevan pienluokkalaisia kavereita että sitte 

myös hän on tämmösessä inkluusioluokassa niin myös niitä tavislapsia 

niin sanotusti kavereina, mutta vappaa-ajalla niin tämmösiä meijän kodin 

ulkopuolisia kavereita ei juuri oo. ... 

12 

012 Sisarukset Ä8: ... Omien siskojen eli lähinnä pienimmän sisaruksen kanssa, joka on 

nyt 8-vuotias, jonkun verran leikkivät, mutta tosi vähän lapsellani on 

vappaa-ajalla kyllä kavereita, oikiastaan eipä juuri ollenkaan. 

3 

013 Harrastuksissa 

olevat ystävät 

Ä4: ... mutta tuolla kokkikerhossa käy, ihan seurakunnan pitämässä 

kokkikerhossa, niin siellä on nyt sitte kavereita ja tykkää käyä, mutta ei 

niistä muista sitte sielä oo sen enempää kavereita tullu. 

2 

Tulkinta 

ydinkategorian 1 

sitaateista: 

Huoltajien mukaan koululla oli merkittävä rooli kehitysvammaisten koululaisten 

ystävien kohtaamispaikkana. Koulussa ystäväpiiri muodostui useimmiten 

vertaisista. Erityisopetuksen järjestämistapa vaikutti siihen, oliko lapsella 

mahdollisuutta tutustua ja ystävystyä myös yleisopetuksen oppilaiden kanssa. 

Harrastuksissa käyminen on vähäistä, mutta harrastukset mahdollistivat ystävien 

tapaamisen vapaa-ajalla. Vanhempien mukaan vertaisten ystävien tapaaminen 

oli vapaa-ajalla vähäistä ja omalle lapselle toivottiin enemmän ystäviä. 
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Kehitysvammaisten koululaisten huoltajien haastatteluaineisto yhdessä 

kyselyaineiston kanssa laajensi käsitystä kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä (Kiviniemi 2015, s. 79). 

Analysoinnin lopuksi tarkastelin tuloksia suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin 

(Puusa, 2011; ks. Koskinen ym., 2005, s. 229). 

6.5.2 Oppilaiden tuotosten analyysi 

Aloitin analysoinnin kysymällä aineistolta ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen ”Mitä kehitysvammaiset koululaiset ja huoltajat kertovat 

kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista?”. Tein aineiston karkean 

kategorisoinnin oppilaiden tekemien tehtävämonisteiden aiheiden pohjalta (Eskola, 

2018) ennen aineiston koodaamista alakategorioihin tehtävämonisteiden 

vastausten sisällön perusteella. Aineistosta muodostui 16 alakategoriaa (Eskola, 

2018; Puusa, 2011; Schreier, 2012, s. 5; ks. Liite 38).  

Jäsensin seuraavaksi kaiken oppilaiden tuottaman aineiston etsimällä 

jokaisesta tehtävämonisteesta ja keskusteluista sekä piirroksiin liittyvistä 

keskusteluista alakategorioihin liittyviä kohtia (Eskola, 2018) NVivoa hyödyntäen. 

Joissakin tapauksissa oppilaiden tehtävämonisteiden vastaukset ja keskustelujen 

sisällöt saattoivat liittyä useampaan eri alakategoriaan (Puusa, 2011), jolloin 

koodasin sellaiset sisällöt niihin soveltuviin kategorioihin.  

Aineisto jäsentyi 16 alakategorian alle ilman aineiston karsiutumista (Eskola, 

2018, s. 194; Eskola & Vastamäki, 2015, s. 4). Esimerkiksi ystävän määrittelyä 

käsitteleviä sisältöjä löytyi kolmesta eri tehtävämonisteesta: Käsitekartta ystävästä 

(ks. Liite 10), Ajatuksia ystävyydestä I (ks. Liite 19) ja Ajatuksiani ystävyydestä II 

(ks. Liite 28). Luokittelin jokaisen oppilaan tehtävämonisteiden vastaukset ja 

keskustelujen sisällöt sopiviin alakategorioihin, kuten Taulukossa 11 on esitetty.  
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Taulukko 11. Esimerkki oppilaiden tuotosten luokittelusta alakategoriaan 

ystävän/ystävyyden määritelmä. 

Ystävän määritelmää käsitteleviä 

tehtävämonisteita 

Ystävän määritelmän alakategoriaan koodattua aineistoa 

Käsitekartta ystävästä (ks. Liite 10) Ystävä: Iloinen, kiva, hyvää, istun taksissa Alman (eri 

opetusyksikössä oleva ystävä) kanssa, aamu, taksi, on 

kirjannut kahdeksan ystävänsä nimet (Annu) 

Ystävä: ei saa kiroilla. Ei saa kiusata, heittää läppää, ei 

saa lyödä. (Timo) 

Ajatuksia ystävyydestä I (ks. Liite 19: 

Parhaan ystävän nimeäminen.) 

Paras ystävä äiti (Hilma) 

Ajatuksiani ystävyydestä II (ks. Liite 28: Mitä 

ystävän kanssa voi tehdä?) 

Ystävän kanssa voin palapeliä (Jukka) 

Tämän jälkeen järjestin alakategorioihin luokitelluista vastauksista tarkempia 

alakategorioita, jotka muodostuivat samansisältöisistä lausumista (ks. Moilanen & 

Räihä, 2018; Schreier, 2012, s. 62), niitä saattoivat olla yksittäiset sanat, lauseet tai 

sanayhdistelmät (Latvala & Vanhanen-Nuutinen, 2003, s. 25). Oppilaiden 

tuottaman aineiston 16 alakategoriaan (noodia) tarkentui vielä 108 alakategoriaa 

(noodia), joihin koodattuja sitaatteja (references) kertyi 288 kappaletta (Moilanen 

& Räihä, 2018; Schreier, 2012, s. 59–63) Taulukossa 12 olevan esimerkin 

mukaisesti.  

Taulukko 12. Oppilaiden määritelmiä ystävästä. 

01 Ystävän määritelmä Oppilaiden tuottama aineisto  

011 Ominaisuudet Iloinen, kiva, hyvää (Ella) 

012 Käyttäytyminen Ystävä ei saa kiroilla. Ei saa kiusata, heittää läppää, ei saa lyödä. (Niila) 

013 Yhdessä tekeminen istun taksissa A:n kanssa, aamu, taksi (Juho) 

014 Nimetyt henkilöt Pekka, Arvi, Maikki, Siri, Aada, Maiju, Samuli, Auri, Anselmi (Tytti) 

Koodattuani oppilaiden tuotokset alakategorioihin (noodeihin) tarkastelin 

alakategorioita uudestaan ja yhdistin samaa aihetta käsitteleviä alakategorioita 

ydinkategorioiksi Taulukon 13 mukaan. Luokittelin aineistosta sopivat sitaatit 

ydinkategorioihin, jotta alakategorioiden päällekkäisyydet poistuivat ja aineisto 

tiivistyi Taulukossa 13 esitetyllä tavalla.  
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Taulukko 13. Esitys ystävyyden alakategorioiden yhdistämisestä ydinkategorioiksi. 

Yhdistetyt alakategoriat Syntyneet ydinkategoriat 

1,2,3,5,8,12 Ystävyys ja ystävien kirjo 

4, 6, 7, 13 Yhdessäolo ystävien kanssa 

9, 11, 14 Yhteydenpitäminen ystäviin 

13,15 Ystäviin tutustuminen 

10, 12 Ystävyyssuhteisiin liittyvät toiveet 

13, 16 Yksinolo 

Perehdyin vielä ydinkategorioihin ja niihin liittyviin alakategorioihin 

huomatakseni mahdollisia tulkintojen kanssa ristiriidassa olevia asioita (Moilanen 

& Räihä, 2018) tai päällekkäisyyksiä (Schreier, 2012). Tämän jälkeen oppilaiden 

tuottama aineisto ystävyydestä tiivistyi kuudeksi ydinkategoriaksi, joiden sisältö 

antoi vastauksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen.  
Täydensin eri ydinkategorioita kuvailevia tiivistelmiä ja liitin eri 

alakategorioista kiinnostavia ja tutkimusongelmaan vastauksia antavia sitaatteja 

(Eskola & Suoranta, 1998, s. 175–186). Muutin sitaateista tunnistamisen 

estämiseksi joitakin yksityiskohtia, joilla ei ollut vaikutusta sisältöön. Aineiston 

tulkinta tapahtui prosessin edetessä ja jo havaintoja tehdessä. Aineistolähtöinen 

analyysi ei päättynyt tulkintaan, vaan jatkui tarkastelemalla tulkintaa teoreettisesta 

viitekehyksestä käsin ja vertailemalla sitä aiempaan tutkimus- ja teoriatietoon, jota 

tuon esille tulosten yhteenvedossa (Moilanen & Räihä, 2018; Vilkka, 2015, s. 170). 

Analyysiyksiköiden valinta, aineistoon tutustuminen, aineiston pelkistäminen, 

kategorisointi sekä tulkinta (ks. Weber, 1990) tapahtuivat samanaikaisesti. 

Taulukossa 14 on esimerkki ydinkategorian analysoinnista.  

Taulukko 14. Esimerkki ”Oppilaiden ystäviin tutustumisen” ydinkategorian 

analysoinnista. 

Alakategoria Sitaatit Sitaattien 

lukumäärä 

13 Vapaa-ajan viettäminen 

1301 Perheen parissa 

oleminen 

Hiihtolomallani oli mukavaa baarissa Rossossa äiti ja 

iskän ja Vienon (sisko) kanssa, oltiin Vuokatissa (Liite: Tino) 

Pääsiäislomalla  

T: Ketä tapasit? 

O: Päivi (äiti), Kalle (isä), Leevi (veli), Mirkku (sisko) Ks. 

Liite 23: Tero) 

8 

1303 Kotona oleminen Kerro ja kirjoita, mitä teet tavallisesti vapaa-ajalla. 

Palapeli. Juon teetä. Käyn saunassa. Syön ruokaa. (Ks. 

Liite 13: Viljo) 

11 
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Alakategoria Sitaatit Sitaattien 

lukumäärä 

1313 Discossa käyminen T: Kuka on Tuija? 

O: Rippikoulukaveri. 

T: Missä näet Tuijaa vapaa-ajalla? 

O: Siellä diskossa. (Hillevi, keskustelu) 

1 

15 Ystäviin tutustuminen 

1501 Koulussa 

koulussa, harrastuksissa uinissa (Ks. Liite 26: Minna) 5 

1502 Ap- ja ip-hoidossa koulussa, koulun AP/IP-hoidossa, perheen kautta (Ks. Liite 

26: Sanni) 

1 

Tulkinta kaksi 

alakategoriaa yhdistävästä 

ydinkategoriasta: 

Vapaa-ajan viettäminen ei tarjonnut erityisesti mahdollisuuksia tutustua 

uusiin ihmisiin. Tämä rajoitti mahdollisuuksia luoda ystävyyssuhteita tai 

tutustua paremmin niihin vertaisiin, joita oli nimetty ystäviksi. Sisarusten ja 

nuken nimien kirjoittamisella oppilas saattoi tarkoittaa yhteisiä tekemisiä 

heidän seurassaan. Syynä siihen, ettei oppilaat maininneet haluavansa 

tavata koulussa olevia ystäviään vapaa-ajalla saattoi olla se, ettei siitä ollut 

kokemusta, eikä se tullut mieleen tehtävää kirjoittaessa. 

Laadullisessa analyysissa sisältö ei tyhjene luotuihin kategorioihin, vaan 

tarkoituksena on löytää jotakin uutta, uusia jäsennyksiä ja käsitteellisyyksiä sekä 

tapoja ymmärtää inhimillisiä todellisuuksia (Ruusuvuori ym., 2010, s. 16). 

Analyysillä pyrin laajentamaan ajattelua kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyydestä. Aineiston ajatteleminen teorian kanssa tuottaa tietoa uudella tavalla 

(Salo, 2015).  

6.5.3 Havaintopäiväkirjan analyysi 

Etsin havaintopäiväkirja-aineiston pohjalta vastausta toiseen 

tutkimuskysymykseen ”Miten kehitysvammaisten koululaisten ystävyys tulee esille 

koulussa?”. Perehdyin havaintopäiväkirjan aineistoon useassa eri vaiheessa. 

Aluksi kirjoittaessani havaintojani havainnoin jälkeenpäin lisätessäni havaintoihin 

liittyviä huomioita sekä useaan kertaan vielä kategorioidessani aineistoa sekä 

tarkistaessani kategorisointeja (Koskinen ym., 2005, s. 231–232; Puusa, 2007).  

Aloitin aineiston analyysin aineistopohjaisesti kategorisoimalla 

havaintopäiväkirjan episodit (N = 131) niiden sisällön perusteella ilman aineiston 

karsiutumista (Eskola, 2018, s. 194; Eskola & Vastamäki, 2015, s. 4; Puusa, 2011). 

Lähdin liikkeelle aluksi etsimällä aineistosta episodeja, joissa ystävyys tuli esiin 

oppilaiden puheissa. Seuraavaksi etsin episodeja, joissa ystävyys tuli esiin teoissa. 

Tämän jälkeen uudet lukukerrat tuottivat uusia alakategorioita. Alakategoriat 
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täydentyivät myös uusien lukukertojen myötä ja täydentyivät samankaltaisen 

sisällön perusteella (Puusa, 2011). Näin muodostui 21 alakategoriaa (noodia) ja 

niihin liittyviä koodattuja sitaatteja (references) 245 (Eskola, 2018; Puusa, 2011; 

Schreier, 2012, s. 5; ks. Liite 38). Jotkin episodit sisälsivät aineksia useampaan 

alakategoriaan, jolloin samasta episodista tallentui koodattavia osia myös muihin 

alakategorioihin ja jotkin samat episodit saattoivat liittyä useampaan eri 

kategoriaan, jolloin ne koodattiin sen mukaisesti, kuten Taulukossa 15 on esitetty. 

Taulukko 15. Esimerkki havaintopäiväkirjamerkinnästä. 

Havaintopäiväkirja Muistiinpanot 

Aika 26.3.2019 

Paikka Oma luokka 

Henkilöt Miska, ystävä naapuriluokasta ja minä 

Aihe Pelin pelaaminen luokassa 

Tilannekuvaus Ystävä naapuriluokasta on tullut Miskan kutsumana luokkaamme omien 

hommien aikana. Miska ja Milja asettuvat Miskan pulpetin ääreen skibbo-

korttien kanssa. ”Mitäpä Miljuska (käyttää keksimäänsä lempinimeä)?”, 

haluaisitko nähä mua vapaa-ajalla, Milja” Haluatko tulla pelaamaan meille 

skibboa? ...  

 ”Opettaja kuulitko?” Miska kysyy ja toistaa kysymyksensä Miljalle selkeästi 

artikuloiden: ”Haluatko tulla meille vapaa-ajalla, Milja?” Miska saa myönteisen 

vastauksen. Totean heille, että, ”hyvä, no nyt teidän pitää tehdä asialle jotakin”. 

He pelaavat skibboa ja vaikuttavat olevan hyväntuulisia. ”Opettaja, meillä on 

tässä Miljan kanssa hauskaa!”, sanoo Miska minulle. ”Sen kyllä huomaa!”, 

sanon heille. He keskustelevat peliin liittyen. ... Oppilas 1 röyhtäisee ja se 

hymyilyttää Miljaa ... Miska hyrisee hyväntuulisena pelatessaan. ... 

Luokittelin jokaisen havaintopäiväkirjamerkinnän alakategorioihin niiden sisällön 

mukaisesti Taulukon 16 mukaan.  
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Taulukko 16. Luokitellut havainnointipäiväkirjan alakategoriat. 

Kategorian nro Alakategoriat Sitaatit 

11 Seuraksi pyytäminen ”Mitäpä Tuure?”, haluaisitko nähä mua vapaa-ajalla, 

Tuure? ” Haluatko tulla pelaamaan meille skibboa? 

2 Ystävyyteen liittyvistä 

suunnitelmista kertominen 

”Opettaja kuulitko?” Sampo kysyy. 

4 Pelaaminen luokassa Ystävykset pelaavat skibboa 

17 Ilo vaikuttavat olevan hyväntuulisia.  

”Opettaja, meillä on tässä Oton kanssa hauskaa”, Ville 

hyrisee hyväntuulisena pelatessaan. 

7 Jutteleminen He keskustelevat peliin liittyen 

21 Yhteinen huumori Henri röyhtäisee ja se hymyilyttää Ilkkaa. 

Muodostin havainnointien ydinkategoriat samansisältöisistä alakategorioista (ks. 

Moilanen & Räihä, 2018; Schreier, 2012, s. 62). Alakategoriat jäsentyivät viiden 

ydinkategorian alle. Tiivistin vielä lopuksi viiteen ydinkategoriaan sisältyvät 20 

alakategoriaa (ks. Taulukko 17), jonka jälkeen alakategorioita oli 15 (Moilanen & 

Räihä, 2018; Schreier, 2012, s. 59–63). Kirjoitin jokaisesta ydinkategoriasta 

tiivistelmät, joita hyödynsin tuloksia kirjoittaessani (Koskinen ym., 2005, s. 232).  

Taulukko 17. Havainnointien 20 alakategoriasta muodostuneet ydinkategoriat. 

Yhdistetyt  

alakategoriat 

Kategorian numero Ydinkategoriat 

1,2,3 1 Ystävyydestä kertominen 

4,5,6,7,8 2 Yhteiset tekemiset ystävien kanssa 

9,10,11,12,13 3 Ystävän huomioiminen 

14,15,16 4 Kuvitellut ystävät 

17,18,19,20 5 Ystävien aikaansaamat tunteet 

Ydinkategoriat täydentyivät kuvailevista tiivistelmistä, joiden yhteydessä esitin 

kiinnostavia ja tutkimusongelmaan vastauksia antavia sitaatteja (Eskola & 

Suoranta, 1998, s. 175–186). Aineisto toi esille havaintoja, jotka kuvasivat 

yhdessäoloa ystävien kanssa kouluaikana. Aineiston tulkinta lomittui 

tutkimuksenteon eri vaiheisiin (Moilanen & Räihä, 2018; Vilkka, 2015, s. 170). 

Alla esimerkki (ks. Taulukko 18) ydinkategoriaan liittyvästä tulkinnasta. 
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Taulukko 18. Esimerkki aineiston tulkinnasta Ystävyydestä kertomisen 

ydinkategoriasta. 

Ydinkategoria 01 

Ystävyydestä kertominen: 

Sitaatit Kaikilta oppilailta 

kerättyjen sitaattien 

lukumäärä 

011 Ystävyyteen liittyvistä 

tapahtumista kertominen 

Ollaan ottamassa ruokaa ja Martti huikkaa 

ruokalinjaston toiselta puolelta minulle antaneensa 

edellisenä perjantaina (hiihtolomalla) 

ystävänpäiväkortin naapurilleen. (HP 11.3.2019) 

13 

012 Ystävyyteen liittyvistä 

suunnitelmista kertominen 

Elli tulee ruokailun jälkeen luokkaan ja kertoo 

minulle ”Minä soitan Hannalle joku päivä.” ”Ope, 

pitää harjoitella soittamaan ”Hannalle”, saa soittaa 

Hannalle”. Vastaan Ellille, että toki saa soittaa, jos 

vaihtaa puhelinnumerot. Milla huikkaa siihen väliin, 

että ”saa soittaa Antille, se on hyvä”. (HP 2.4.2019) 

19 

013 Muista ystävyyteen 

liittyvistä asioista 

kertominen 

Ollaan toisen koulun piha-alueella kevätfestareilla. 

Jussi on odottanut tapahtumaa. Hän on kertonut 

haluavansa nähdä siellä Paulin (yksi ystävistä) ja 

paljon muitakin vanhoja tuttavuuksia. ... Välillä hän 

käy kertomassa minulle, ketä kaikkia hän on käynyt 

jututtamassa. ... Teppo käy innostuneena 

kertomassa tavanneensa P:n. (HP 17.5.2019) 

7 

Tulkinta ydinkategorian 1 

sitaateista: 

Oppilaat pitivät kertomisen arvoisina kohtaamisia ystävien kanssa. 

Suunnitelmista, jotka liittyivät ystävien tapaamiseen tai ystäville soittamiseen 

haluttiin kertoa. Ystävyydestä kertomisessa oli myönteinen sävy. 

Lisäksi aineiston analyysissa tuli esille, ettei yhdellä tutkimukseen osallistuneella 

oppilaalla ollut oma-aloitteista kontaktin ottamista vertaisiin, kuten neljällä muulla 

tutkimukseen osallistuneella oppilaalla. Tämä tapaus pakotti hermeneuttiselle 

tutkimusprosessille ominaisesti kyseenalaistamaan omia oletuksia ja huomioimaan 

sen, ettei yleistyksistä tulisi ainoaa totuutta (Koskinen ym., 2005, s. 236–237). Tein 

havaintoja kaikista viidestä tutkimukseen osallistuneista oppilaista.  

Kategorisoinnin jälkeen tarkastelin kokonaisuutta suhteessa yksittäiseen 

tapaukseen. Laadullisessa tutkimuksessa ymmärtämisellä tarkoitetaan 

yksittäisseikkojen ja kokonaisuuden yhteensopivuutta (Puusa, 2011). Analysoinnin 

jälkeen pyrin laatimaan synteesejä, tulkitsemaan ja selittämään tuloksia käyden 

keskustelua samaa ilmiötä käsittelevien aiempien tutkimusten kanssa (Puusa, 2011; 

ks. Koskinen ym., 2005, s. 229).  
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7 Tutkimustulokset 

Tutkimustulokset esitellään tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. 

Aineiston analyysia tehtäessä aineistoja tarkasteltiin Bronfenbrennerin ekologisen 

systeemiteorian sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin käsitteiden valossa. 

Tutkimuksen tulokset esitetään eri aineistojen analyysien pohjalta syntyneiden 

ydinkategorioiden kautta. Tulosten esittämisessä edetään aineistojen ohjaamana, 

jolloin tuodaan esille kootusti aineistojen analyyseistä nousseet keskeiset tulokset. 

Tulososio sisältää paljon sitaatteja, koska tarkoituksena on tuoda esille 

monipuolisesti ja autenttisesti tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden omia 

kokemuksia. 

Tulosten esittämisessä käytettävät merkitsemistavat 

Käytän anonymiteetin suojaamiseksi vaihtuvia peitenimiä tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden sekä eri aineistoissa esiintyvissä sitaateissa mainittujen 

henkilöiden nimien tilalla. Esitän sitaatteja kaikilta puheella kommunikoivilta 

oppilailta, jotta heidän kokemuksensa tulevat tässä tutkimuksessa esille. Oppilas, 

joka ei tehnyt kehitysvamman aiheuttamien rajoitteidensa vuoksi kirjallisia eikä 

suullisia tuotoksia, tulee huomioiduksi havaintopäiväkirjan aineistossa. Sitaattien 

tummennetut tekstikohdat olivat oppilaiden täydentämissä monisteissa valmiiksi 

kirjoitettuina ja vaaleat tekstiosuudet ovat oppilaiden omaa tuotosta ilman 

kieliopillisia korjauksia. Aineistositaateissa ja -näytteissä on merkitty oppilaan 

peitenimen jälkeen aineistotyyppi. Keskustelu- ja haastattelunäytteissä T-

kirjaimella tarkoitetaan tutkijaa. Keskustelunäytteissä O-kirjaimella viitataan 

oppilaaseen. Huoltajien haastattelujen sitaattien tunnistetietona käytetään Ä-

kirjainta viitatessa äitiin ja I-kirjainta isään sekä haastattelun numeroa. 

Haastattelujen sitaateissa huoltajien käyttämät lasten nimet on korvattu lapsi-

sanalla. Lisäksi sitaateista on poistettu merkityksen kannalta tarpeettomia 

täytesanoja, kuten ilmaisut niinku, tota tai sitte, ja murteellisuutta on vähennetty 

tunnistamisen estämiseksi. Kaikkien aineistojen sitaateista poistetut tekstiosiot on 

merkitty katkoviivoin. Tutkimuksessa käytettyjen merkitsemistapojen koonti on 

esitetty Taulukossa 19.  
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Taulukko 19. Tutkimusaineiston sitaateissa ja näytteissä käytetyt merkitsemistavat. 

Viittausten kohteet Merkitsemistavat 

Oppilaiden tuotokset Oppilaan peitenimi, Oppilaan tuotos 

Oppilaiden kanssa käydyt keskustelut Oppilaan peitenimi, Keskustelu 

Huoltajien kysely Kysely, kysymyksen numero 

Havaintopäiväkirja Havaintopäiväkirja, päiväys 

Tutkija, keskustelu- ja haastattelunäytteissä T 

Oppilas, keskustelunäytteissä O 

Äiti, haastattelunäytteissä Ä, haastattelun numero, Haastattelu 

Isä, haastattelunäytteissä I, haastattelun numero, Haastattelu 

7.1 Kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteet 

Kehitysvammaisten koululaisten ja heidän huoltajiensa tuottamat aineistot 

rakensivat osaltaan kuvaa kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävyyssuhteista. 

Huoltajille tehdyn kyselyn, haastattelujen sekä oppilaiden tuotosten pohjalta 

tehdyn sisällönanalyysin perusteella tiivistyi lopulta viisi ydinkategoriaa, jotka 

sisältävät aineistosta kaiken sen, jonka perusteella voi vastata asetettuun 

tutkimuskysymykseen. Huoltajien ja oppilaiden tuottamissa aineistoissa oli 

painotuseroja, jotka tulevat esille tuloksissa. Yhdessä aineistot täydentävät toisiaan. 

Loin näiden kategorioiden pohjalta käsitekartan (ks. Kuvio 2), jonka perusteella 

vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: ”Mitä kehitysvammaiset koululaiset 

ja heidän huoltajansa kertovat kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista?” 
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Kuvio 2. Ydinkategoriat oppilaiden (N = 4) tuotosten, huoltajien haastattelun (N = 10) ja 

huoltajien kyselyn (N = 107) tuottamista aineistoista. 

Avaan seuraavissa alaluvuissa kuvion viittä ydinkategoriaa. Lisäksi aineistoista 

erottui kaksi muuta ydinkategoriaa, jotka antavat vastauksen kolmanteen 

tutkimuskysymykseen. Niihin kategorioihin palataan muissa luvuissa. Lisään alla 

olevaan tarkasteluun myös kvantitatiivisen analyysin tuloksia. 

7.1.1 Ystävyys ja ystävien kirjo 

Kehitysvammaisten koululaisten ja huoltajien mukaan ystäväpiiriin kuului 

vertaisia ja muita lapsen tai nuoren lähipiiriin kuuluvia eri-ikäisiä ihmisiä. 

Koulussa olevien ystävien tapaaminen keskittyi vahvasti kouluaikaan. Vapaa-ajan 

ystäväpiirissä korostui perheenjäsenten ja sukulaisten rooli ystävinä. Joillekin 

kehitysvammaisille koululaiselle ystävän paikkaa saattoivat täydentää kuvitellut 

ystävät tai palkatut tukihenkilöt. Tutkimukseen osallistuneet kehitysvammaiset 

koululaiset määrittelivät ystävyyden tuovan elämään iloa ja yhteistä tekemistä. 

Huoltajien kertoman mukaan kehitysvammaisten koululaisten joukossa oli 

kuitenkin monia lapsia ja nuoria, joilla ei ollut lainkaan ystäviä, jolloin he jäivät 

vaille ystävyyden kokemuksista.  
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Ystävyyden käsittely tutkimukseen liittyvien tehtävien ja keskustelujen myötä 

sai tutkimukseen osallistuneet kehitysvammaiset koululaiset pohtimaan ystävyyttä 

ja ajattelemaan ystävyyden merkitystä omassa elämässään. Ystävyyttä määriteltiin 

ainoastaan myönteisillä ilmaisuilla kuten ”kiva”, ”kaunis”, ”rakas”, ”sulonen” 

ja ”tyytyväinen”. Ystävyyden miellettiin olevan ”rakkautta”, ”hyvää” ja 

jopa ”täydellistä”. Kuvaukset ystävyydestä olivat ilon ja tyytyväisyyden sävyttämiä.  

Oppilaat kuvailivat ystävyyden parhaita puolia arjen yhteisinä tekemisinä 

ystäväksi mieltämiensä perheenjäsenten kanssa tai mieluisina pelihetkinä ystävien 

kanssa. Ystävyyden hyviin puoliin lukeutuivat ystäviltä saadut kehut sekä 

ystävyyden aikaansaama ilon tunne. Nämä tuntuivat merkityksellisiltä. Ystävyys 

vaikutti kohottavan elämänlaatua. 

Mikä ystävyydessä on mielestäsi parasta? 

Kehua, siivota, ostaa maapalloa. (=tarkoitti koulussa olevan ystävän 

maapalloa muistuttavaa jalkapalloa) (Oppilaan tuotos, Topi) 

T: Kuka kehuu sinua? 

O: Antti kehuu ja Miskakin. (koulussa olevia ystäviä) 

T: Kenen kanssa siivoat? 

O: Maikin. (Äiti, jonka Topi on nimennyt ystäväkseen.) (Topi, Keskustelu)  

Käsite ”ystävä” herätti oppilaiden keskuudessa erilaisia mielleyhtymiä. Ystävä 

määrittyi myönteisten ominaisuuksien, hyvien käytöstapojen sekä yhteisten 

tekemisten kautta. Vertaisten joukosta nimetty ystävä vaikutti olevan ensisijaisesti 

hyvin käyttäytyvä pelikaveri, jonka seurassa viihdyttiin. Ystävyydestä tuotiin esille 

hyvinvointia tukevia puolia. Oppilaiden määritelmissä mainittiin auttaminen, 

ystävän tapaaminen sekä ajatus läheisemmästä yhdessäolosta. 

”Ystävä ei saa kiroilla. Liisa on ilopilleri. Erkki on hyvä pelaamaan skibboa. 

Ei saa kiusata. Jutella, piirtää, heittää läppää, ei saa lyödä.” (Oppilaan tuotos: 

Pekka)  

Ystävän kanssa voin ”autaa, voin tulla käymään, viettää juhlat, pusamassa 

naisia.” (Timo, Oppilaan tuotos) 

Oppilaiden mukaan ystävien ja läheisten kirjo koostui koulussa koulukavereista, 

koulun opettajista sekä koulunkäynninohjaajista. Ystävän määrittelyyn liittyi 

toisilla myös yhdessä tekemisen kuvailua, kuten oppilaan kirjoittaessa ”palapeli ja 
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Maikki”, jolla oppilas viittasi palapelin kokoamiseen yhdessä Maikin kanssa. 

Henkilökunnan jäsenten nimeäminen ystäviksi saattoi johtua opettajien ja 

koulunkäynninohjaajien tekemästä päivittäisestä tiiviistä yhteistyöstä oppilaiden 

kanssa. Jokaisella oli myös oma käsityksensä ystävästä, jonka pohjalta ystävän ja 

ystävyyden määrittely tapahtui. Ystäviksi nimettiin henkilöitä, joihin ei välttämättä 

ollut vastavuoroista ystävyyssuhdetta.  

Ystäviäni koulussa ovat Niko, Joni, Tytti, Pauli, Kata (oman luokan oppilaat), 

Onni (koulunkäynninohjaaja), Iiro, Aki, Elina (naapuriluokkien oppilaita), 

Mari, Vili (koulunkäynninohjaajia), Tiina opettaja (Sampo, Oppilaan tuotos) 

Ystävä: Palapeli ja Maikki (samalla luokalla oleva oppilas). (Veikka, Oppilaan 

tuotos) 

Kysymys parhaasta ystävästä saattoi olla joillekin oppilaille liian abstrakti tai 

kysymyksen esittämistapa ei välttämättä tavoittanut kaikkien vastaajien 

ymmärrystä, jonka vuoksi kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaat eivät 

nimenneet parasta ystäväänsä. Paras ystävä saattoi jollekin olla samaa koulua 

käyvä vertainen, jonka kanssa vietettiin eniten yhdessä aikaa koulussa. Jollekin 

paras ystävä oli ehdottomasti oma äiti. Ehkä tämä kuvasti perhekeskeisyyttä ja 

vähäisiä vapaa-ajan kontakteja perheen ulkopuolisiin ystäviin. Parhaan ystävän 

kanssa tehtiin yhdessä mieluisia asioita.  

Miltä sinusta tuntuu, kun on paras ystävä? 

Hyvältä. Mukavalta. Todella hyvältä. (Vilho, Oppilaan tuotos) 

O: Heidi ja Jussi ovat mun parhaita kavereita. (ystäviä naapuriluokasta) 

T: Mistä tiedät? 

O: Jussin kanssa pelataan skibboa ja Heidin kanssa ollaan yhdessä ulkona, 

jutellaan ja sen semmosta. Välillä heitellään läppää.  

T: Miltä se tuntuu?  

O: Hyvältä. (Onni, Keskustelu) 

Jollekin paras ystävä oli peruskoulunsa päättänyt vertainen, johon yhteydenpito oli 

katkennut ystäväksi nimetyn oppilaan peruskoulun päättyessä. Ehkä mieleen 

jääneet mieluisat muistot yhdessäolosta saivat oppilaan nimeämään parhaaksi 

ystäväkseen henkilön, jonka tapaaminen tulevaisuudessa saattoi olla sattuman 

varassa. Oppilaan toiveet ja kuvitelmat yhdessäolosta heijastuivat siihen, mitä 
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oppilas kertoi tehneensä ystävän kanssa ilman todellisuuspohjaa. Parhaan ystävän 

olemassaolo sai aikaan myönteisiä tunteita menneisiin muistoihin tukeutuen tai 

tulevaisuuden toiveisiin ja suunnitelmiin liittyen. Toive parhaan ystävän 

tapaamisesta eli.  

Paras ystäväni on Minni (eri oppilaitoksessa oleva opiskelija), koska hymyilee, 

kiva, tyytyväinen, pelaa Unoa, lukea kirjaa. 

Mitä teet parhaan ystäväsi kanssa? 

Ulos, keinua, musiikki. 

Miltä sinusta tuntuu, kun on paras ystävä? 

Ihan hyvä. (Milja, Oppilaan tuotos) 

T: Kuka on Minni? 

O: Paras ystävä. 

T: Missä olet tutustunut Minniin? 

O: Jatko-opiskelupaikassa. (Termi karkeistettu, sillä oppilas nimesi 

oppilaitoksen) 

T: Silloin, kun olit tutustumassa siellä? 

O: Joo. 

T: Missä? 

O: Luokassa. 

T: Missä luokassa? 

O: Omassa. 

T: Mutta eihän Minni ole ollut täällä nyt? 

(Koulunkäynninohjaaja kertoo Minnin olleen edellisenä vuonna koulun ip-

toiminnassa.) 

O: Joo. 

T: Tapaatko nyt Minniä? 

O: Nyökkää. 

T: Missä tapaatte? Koulussa, kotona, kaupungilla? 
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O: Kaupungilla. 

T: Oikeastiko? 

O: No, ei. 

T: No, ootteko oikeasti tavanneet? 

O: Ei. 

T: Haluaisitko, että voisitte nytten tavata? 

O: Joo! (Milja, Keskustelu) 

Huoltajille tehdyn kyselyn perusteella kehitysvammaisten lasten ystävistä monilla 

(N = 87/107, 81 %) oli myös kehitysvamma. Vammattomien ystävien määrä oli 

vähäisempi, sillä suurimmalla osalla ei ollut vammattomia ystäviä (N = 65/106). 

Yleisimmin ystävien joukko edusti eri sukupuolia (N = 49/96, 51 %) lapsen tai 

nuoren kanssa. Ystävien ikä vaihteli; useimmin ystävät olivat samanikäisiä (N = 

35/94, 37 %) lapsen tai nuoren kanssa tai monen ikäisiä (N = 30/94, 32 %). Osalla 

ystävät olivat nuorempia (N = 24/94, 26 %). Harvemmin ystävät olivat lasta itseään 

vanhempia (N = 5/94, 5 %). Tämä kuvasti ystäväpiirin kirjavuutta sekä sitä, etteivät 

kaikki huoltajat mieltäneet ensisijaisesti aikuisten tai perheenjäsenten olevan 

lastensa ystäviä toisin kuin kehitysvammaisilta koululaisilta itseltä kysyttäessä.  

Niillä kehitysvammaisilla lapsilla ja nuorilla, joilla oli vapaa-ajallaan ystäviä 

(N = 50/107, 46 %), ystävien joukko koostui (N = 62/105, 58 %) pääasiassa muista 

kuin koulussa olevista ystävistä. Joillakin kehitysvammaisilla koululaisilla vapaa-

ajan ystäväpiiri saattoi olla laaja ja monimuotoinen. Tällöin ystäväpiiri koostui 

koululaisten ja huoltajien kertoman mukaan perheenjäsenistä, sukulaisista ja 

heidän lapsistaan, naapurustosta, sisarusten ystävistä sekä perheen ystäväperheiden 

eri-ikäisistä jäsenistä. Naapurustoon ja sukulaisten lapsiin lukeutuvat ystävät olivat 

usein kehitysvammaista lasta itseään nuorempia. Ystävyyssuhteet vammattomiin 

ikätovereihin olivat haavoittuvia siinä vaiheessa, kun ystävien välinen 

kehitystasojen ero kasvoi. Tällöin ystävyys saattoi päättyä yhteisten 

kiinnostuksenkohteiden kadotessa. Ystävyyden jatkumisen hauraus mietitytti 

joitakin huoltajia. Koululaiset eivät tuoneet tätä itse esille, ehkä tulevaisuutta ei 

pohdittu. Suhteet aikuisiin ystäviin, kuten perheen sukulaisiin ja ystäviin, olivat 

vakaampia kestämään, kuten eräs äiti kertoo kyselyssä.  

Ä5: ... sitten mitä ajattelee, niin ystävyyssuhteita on meidän sukulaisten ja 

serkkujen kanssa, siinä tietenkin aina sillä tavalla käy, että kaikki tavallaan 
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kasvaa lapsestani ohi, että hetken aikaa pystyy, kun se kehitystaso vastaa häntä 

paremmin, tavallaan tulee sen yhteisen tekemisen kautta ystävyyssuhteita. 

(Haastattelu)  

”Hänellä on ystävinä avustajat, sukulaiset” (Kysely, 26) 

”Ei ole ystäviä kuin paljon nuorempi serkku.” (Kysely19) 

”Mietityttää miten kauan ns. vammattomien kavereiden kanssa ystävyys 

jatkuu.” (Kysely, 27) 

Joidenkin huoltajien mielestä myös palkatut vapaa-ajanohjaajat saattoivat toimia 

tärkeässä ystävän roolissa perheen kehitysvammaiselle lapselle. Suhteet vapaa-

ajanohjaajiin olivat usein kuitenkin määräaikaisia eivätkä taanneet pitempiaikaista 

ystävyyttä.  

I6:”... Lapseni on tykänny todella paljon siitä, että meillä oli aikoinaan ... 

vapaa-ajanohjaajana pari vuotta ... kävi semmosia pitkiä kymmenen 

kilometrin lenkkejä sitte, se oli lapsella tietenki kevyempi, kun hänellä oli 

potkulauta ja se on varmasti ehkä eniten semmonen, missä ite on kokenut, että 

tavallaan lapsi näkee, että joku on hänen ystävänsä. ...” (Haastattelu) 

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävien joukkoon saattoi lukeutua myös 

kuvitteellisia ystäviä.  

Huoltajat kertoivat joidenkin lasten viettävän vapaa-aikaa välillä 

kuvitteellisten ystävien kanssa. Kuvitteellinen ystävä saattoi olla täysin abstrakti 

henkilö tai nukke, jonka seurassa oltiin vapaa-ajalla. Lapsen mielikuvitus ja 

sosiaalisuus edesauttoivat kuvitteellisten ystävien seurassa olemista. Vapaa-ajan 

vähäiset suhteet ikätovereihin saattoivat heijastua myös siihen, että lapsella oli 

tarve roolittaa oma huoltaja ystäväkseen tai lievittää sosiaalisen kanssakäymisen 

tarvetta viettämällä aikaa kuviteltujen ystävien parissa. 

”Ystävät ovat nyt mielikuvitusystäviä. Ne ovat hyvin tärkeitä: mielikuvitus pitää 

lapsen tyytyväisenä.” (K, 26) 

Ä5: ... Sillähän on tosi vilkas mielikuvitus. Se pyörittää näitä omia nukkejansa, 

jotka on nimetty ja orjuuttaa varsinki minua niihin kaverihommiin siinä arjessa. 

Lapseni on kyllä todella sosiaalinen ja kaipaa niitä ihmissuhteita. ... 

(Haastattelu) 

Vaikka ystäväpiiri saattoi joillakin olla nimellisesti laaja, käytännössä suhteet 

ystäviin vapaa-ajalla olivat vähäisiä. Tämä tuli ilmi sekä oppilaiden että huoltajien 
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näkemyksissä. Kyselyn perusteella suurimmalla osalla (N = 57/107, 53 %) 

kehitysvammaisista lapsista tai nuorista ei ollut lainkaan ystäviä vapaa-ajallaan. 

Kukaan tutkimukseen osallistuneista oppilaista ei myöskään ilmaissut koulussa 

olevien ystäviensä kuuluvan vapaa-ajan ystäviin, jolloin yhteinen aika vertaisten 

parissa keskittyi pääasiassa kouluaikaan. Tämä korosti koulun tärkeyttä ystävyyttä 

tukevana paikkana.  

Suurin osa, 81 prosenttia, kyselyyn vastanneista huoltajista (N = 86/107) 

ilmoitti lapsellaan olevan ystäviä koulussa, mutta haastattelujen mukaan heitä ei 

tavattu vapaa-ajalla. Kuitenkin 10 prosenttia huoltajista (N = 11/106) totesi 

lapsensa olevan koulussa ilman ystävää. Kaikki huoltajat (N = 9/106, 9 %) eivät 

osanneet kertoa, oliko lapsella koulussa ystäviä. Ehkä tietämättömyys johtui lapsen 

rajallisista mahdollisuuksista kertoa itse, eikä asiasta ollut keskusteltu opettajan 

kanssa.  

Oman lapsen ystävyyssuhteet vertaisiin vapaa-ajalla saivat aikaan 

tyytyväisyyttä huoltajissa. Huoltajat tiedostivat, ettei ystävän olemassaolo 

kehitysvammaisen lapsen elämässä ollut itsestäänselvyys, vaan ystävyys oli 

tavoiteltavaa ja arvokasta.  

”On silkkaa hyvää onnea, että lähinaapurissa asuu samanikäinen, samaa 

sukupuolta oleva kehitysvammainen lapsi, joka on käynyt samaa koulua kuin 

lapseni, niin että kaveruus on lähtenyt kehittymään. Tämä on lapseni ainoa 

ystävyyssuhde”. (Kysely, 27)  

Ystävien tärkeys kehitysvammaiselle lapselle tuli selvästi esille huoltajien taholta 

(ks. Kuvio 3). Suurin osa huoltajista oli täysin samaa mieltä ystävien tärkeydestä 

sekä koulussa (N = 85/109, 78 %) että vapaa-ajalla (N = 82/107, 77 %).  

 

Kuvio 3. Huoltajien (N = 107) mielipiteitä ystävyyssuhteisiin liittyen. 
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Suurin osa huoltajista arvioi kehitysvammaisen lapsensa ystävyyssuhteiden määrän 

riittämättömäksi. Huoltajista 11 prosenttia (N = 12/107) oli täysin samaa mieltä, 

että lapsella oli riittävästi ystäviä. Ystävyyssuhteiden tärkeys ja ystävien vähäinen 

määrä tuli esiin haastavana yhdistelmänä. 

T: Minkälainen merkitys näillä ystävyyssuhteilla on teidän lapselle tällä 

hetkellä? 

Ä7: On ne tärkeitä. Ne on kaikille teineille tärkeitä. Mulla on toi älyllisesti 

kehitysvammainen poika, ei se sille oo yhtään vähemmän tärkeetä. Se vaan, 

että toivois, että voishan niitä olla enemmän, koska se yksi, yksi ihminen, joka 

siis todella on se ystävä, ei tavallaan kata sitä tarvetta. (H) 

Kehitysvammaisten lasten ystävien vähäinen määrä ja joissakin tapauksissa 

huoltajien rajalliset mahdollisuudet tukea kehitysvammaisten lastensa 

ystävyyssuhteita saivat huoltajissa aikaan riittämättömyyden ja surun tunteita. 

Kyselyyn vastaaminen saattoi myös herättää huoltajia kohdistamaan huomiota 

aiempaa enemmän kehitysvammaisten lastensa ystävyyssuhteisiin liittyviin 

tarpeisiin ja ehkä sen myötä myös toimimaan aktiivisemmin ystävyyden 

tukemiseksi.  

”Olen pahoillani etten ole enemmän mahdollistanut ja jaksanut tukea 

ystävyyssuhteita nuorelleni.” (Kysely, 27) 

”Olen surullinen siitä, ettei lapsellani ole ystäviä vapaa-ajalla.” (Kysely, 27) 

”Tämä pisti ajattelemaan, että pitäisiköhän valveutua asian suhteen itsekin.” 

(Kysely, 27) 

Oppilaiden oma tyytyväisyys ystäviensä määrään vaihteli. Jotkut olivat tyytyväisiä 

ja jotkut kaipasivat muutosta. Ystävien määrän arvioiminen abstraktein käsittein 

saattoi haastaa ainakin osaa oppilaista, eivätkä kaikki oppilaat kyenneet 

ilmaisemaan ystävyyteen liittyviä sosiaalisia tarpeitaan kielellisesti itseilmaisun 

haasteiden vuoksi. Ystäväpiiri vaikutti koulussa vakiintuneen siltä osin, että 

oppilaat nimesivät ystäviksi samoja henkilöitä eri tilanteissa. Sosiaalisen 

kanssakäymisen tarve oli olemassa vapaa-ajalla puuttuvista ystävyyssuhteista 

huolimatta. Tämän vuoksi huoltaja saattoi joutuvansa käyttämään enemmän aikaa 

oman lapsensa kanssa olemiseen. Ystävän puutteen vuoksi kehitysvammainen lapsi 

saattoi kokea surua, ja se heijastui myös huoltajan tunteisiin alakulona.  
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Erittäin haastava asia kun 13 v täyttävä poika vaatii paljon vanhemmilta aikaa, 

kun ei ole omia ystävyyssuhteita. (Kysely, 27) 

”Lapsi kaipaa ystävää, puhuu asiasta päivittäin, on surullinen, kun ei ystävää 

ole, ja hakee ystävää joka paikasta.” (Kysely, 27) 

”... On sydäntäsärkevää kun lapsella ei ole kavereita vapaa-ajalla.” (Kysely, 

27) 

Lyhyt yhteenveto 

Koulussa ystävinä oli vertaisia, mutta osalla kehitysvammaisista lapsista ja nuorista 

ystävien joukko vaikutti kapeutuvan vapaa-ajalla perheen piiriin, jolloin 

perheenjäsenten merkitys ystävinä korostui. Ystäväksi nimettiin henkilöitä, joiden 

kanssa oli vietetty aikaa yhdessä. Kaipuu yhdessäoloon oli läsnä. Suurimmalla 

osalla kehitysvammaisista koululaisista ei ollut vapaa-ajalla ystäviä lainkaan ja 

osalla ystäviä ei ollut myöskään koulussa. Tämä toi esille suuren tarpeen saada 

tilaisuuksia tutustua ystäviin ja luoda ystävyyssuhteita. Kehitysvammaisen 

koululaisen ystävyyssuhteet olivat tärkeitä myös huoltajille. Huoltajien 

keskuudessa oman lapsen ystävien puute sekä ystävyyssuhteisiin tarvittavan tuen 

puute saivat aikaan huolta, tosin oppilaat itse eivät ilmaisseet vastaavaa 

huolenaihetta.  

7.1.2 Tutustuminen ystäviin 

Ystäviin tutustuttiin koulussa ja vapaa-ajalla. Kehitysvammaisilla koululaisilla, 

joilla oli mahdollisuus osallistua erilaisiin vapaa-ajantoimintoihin, oli myös 

paremmat mahdollisuudet laajentaa omaa ystäväpiiriään. Jotkut huoltajista 

toivoivat lapselleen mahdollisuuksia tutustua myös vammattomiin ikätovereihin. 

Tämä edellytti kehitysvammaisten koululaisten kasvuympäristössä vaikuttavien 

henkilöiden aktiivista toimintaa mahdollisuuksien luomiseksi.  

Koulu loi kaikille oppilaille erinomaisen mahdollisuuden tutustua ystäviin, 

erityisesti vertaisiin, ja viettää aikaa ystävien kanssa. Tämä tuli ilmi kaikkien 

oppilaiden tuotoksissa. Huoltajien tuottaman aineiston perusteella opetuksen 

järjestämistapa vaikutti siihen, millaisia tilaisuuksia oli vuorovaikutuksessa 

olemiseen vertaisten lisäksi myös yleisopetuksen oppilaiden kanssa. Mahdollisuus 

tutustua vammattomiin ikätovereihin tarjosi tilaisuuden löytää ystäviä laajemmasta 

piiristä.  
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Ä8: Lapseni on nyt 12-vuotias ja käy normaalikoulun pienluokkaa ja koulussa 

on kavereita, kuuluu olevan pienluokkalaisia kavereita. Hän on tämmösessä 

inkluusioluokassa niin myös niitä tavislapsia niin sanotusti kavereina, mutta 

vapaa-ajalla niin tämmösiä meidän kodin ulkopuolisia kavereita ei juuri oo. ... 

(Haastattelu) 

Rajoittuneet mahdollisuudet kohdata vammattomia ikätovereita koulussa 

aiheuttivat huoltajassa tyytymättömyyttä, koska sen koettiin rajoittavan lapsen 

kontakteja ikätovereihin. Yhteisen toiminnan puuttuminen kehitysvammaisten 

koululaisten ja vammattomien ikätovereiden välillä ei tukenut osallisuutta oman 

ikäryhmän toimintoihin. Inklusiivinen oppimisympäristö olisi tarjonnut puitteet 

yhdessäololle, mutta yhdessäolo vammattomien ja vammaisten välillä olisi 

edellyttänyt aktiivisia toimia opetuksen järjestäjien taholta.  

Ä4: Koulussa ku laps on niin se on periaatteessa sama peruskoulu, ku 

yhtenäiskoulu, se on siellä kehitysvammaisten omassa luokassa, kokonaan 

omassa siivessä ja niillä on erikseen oma ulkoilupihaki, korkeesti aidattu, niin 

että siellä ne on oman luokkalaiset koulussa kavereita, ehkä sitte jotku 

rinnakkaisluokkalaiset, niin koulukaverit on erityislapsia, että siellä ei pääse 

tapahtumaan tällasta, että ystävystyis tai edes millään tapaa tutustuis muiden 

kuin erityislasten kanssa. ... (Haastattelu) 

Erityiskoulussa opiskelu rajasi yhdessäoloa vammattomien ikätovereiden kanssa, 

jos yhteyttä yleisopetukseen ei ollut. Toisaalta joidenkin huoltajien mielestä ystävät 

tuntuivat löytyvän luontevammin vertaisista. Lasten välisen samankaltaisuuden 

koettiin yhdistävän ja tukevan ystävyyden syntymistä koulussa vertaisten kanssa. 

Samankaltaisuus saattoi vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, eivätkä 

kommunikaation haasteet estäneet ystävystymistä.  

T: Teidän lapsi opiskellee yleisopetuksen koulussa, niin onko sitten 

ystävyyssuhteita niihin yleisopetuksen puolen oppilaisiin? 

I9: No, ei oo. Kaverit ja ystävät löytyy näistä samankaltaisista lapsista. 

Normaalien piiristä sitä ei löyvy semmosta, että vois sanoa, että ne on 

kavereita tai ystäviä. ... se kehitystaso määrittää, mun mielestä vielä senkin 

lisäksi, että se kyky kommunikoija, se määrittää kans aika paljon, mitä mää 

oon ite seurannu näitä kehitysvammasia lapsia, että jos on eri tasoisesti 

vammaisia, mutta jo ne puhhuu sujuvasti keskenään, silloin niistä voi tulla 

hyviäkin ystäviä, mutta, jos sitä puhetta ei sitte oo ja jos toisella on ja toisella 



129 

ei, niin sitte sitä kaveruussuhetta ei sitte kyllä synny. Mutta taas tämmöset 

lapset, joilla ei sitä puhetta oo, niin ne ystävystyy helepostiki keskenään. 

(Haastattelu) 

Oppilaiden mukaan aamu- ja iltapäivähoito, harrastustoiminta sekä rippileiri olivat 

paikkoja, joissa ystäviin oli tutustuttu vapaa-ajalla perhepiirin lisäksi. Vapaa-ajan 

viettäminen perheen parissa ei juurikaan lisännyt mahdollisuuksia tutustua uusiin 

ystäviin, eikä tutustua syvemmin ystäviksi nimettyihin vertaisiin. 

Missä olet tutustunut ystäviisi? 

”Koulussa, harrastuksissa uinissa.” (Santeri, Oppilaan tuotos.) 

Joillakin kehitysvammaisilla lapsilla ystäviä oli myös tilapäishoitopaikassa. 

Tilapäishoito ja harrastuksiin osallistuminen mahdollistivat myös uusiin ihmisiin 

tutustumisen, entuudestaan tutun ystävän seurassa olemisen tai tilaisuuden löytää 

itselle uuden ystävän. Huoltajan toimilla voitiin tukea ystäviin tutustumista. 

Ä8: ... Semmosta on tehty, että lapseni alotti nyt tilapäishoidon, ihan siitä 

syystä, että hän saisi näitä kaverisuhteita, ei oo niinkään tarvittu sitä hoitoa 

meidän vapaa-ajaksi, vaan että lapsellani ois tämmönen oma leiriajatus aina 

muutamia kertoja vuodessa, jossa sitte ollaan puhuttuki, että ne on semmosia 

lapsen yökyläleirijuttuja omien kavereitten kans. (Haastattelu) 

Toisaalta vähäinen osallistuminen kodin ulkopuolisiin harrastuksiin ja vähäiset 

kontaktit vertaisryhmään kuuluvien ystävien kanssa kavensivat mahdollisuuksia 

kokea osallisuutta kodin ulkopuolisiin viiteryhmiin vapaa-ajalla. Kyselyyn 

vastanneiden huoltajien kehitysvammaisista lapsista osallistui 62 prosenttia (N = 

64/104) ohjattuun harrastustoimintaan. Harrastukseen osallistuminen ei kuitenkaan 

aina tarkoittanut sitä, että harrastuksen parista olisi löytynyt sopivaa ystävää, sillä 

huoltajien mukaan 44 prosentilla (N = 45/103) harrastuksiin osallistuvista lapsista 

oli ystäviä harrastustoiminnan parissa. Tilapäishoito ja harrastuksiin osallistuminen 

eivät kuitenkaan kaikkien kohdalla taanneet ystävien löytymistä tai mahdollisuutta 

tavata juuri niitä ystäviä, joita vapaa-ajallaan olisi halunnut tavata.  

Lyhyt yhteenveto 

Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden ja huoltajien vastauksista tuli selvästi 

esille, että koulu oli otollinen paikka tutustua ja solmia ystävyyssuhteita. 

Ystäväpiirin laajeneminen ja ystäviin syvällisempi tutustuminen edellyttivät 
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ystävien tapaamista vapaa-ajalla ja kodin ulkopuolisiin toimintoihin osallistumista. 

Ystäväpiirin laajentamiseen ei ollut kaikilla yhdenvertaisia mahdollisuuksia 

johtuen tarvittavien tukitoimien puutteesta. Syynä saattoi olla myös 

kehitysvammaisen koululaisen haasteet tuoda omia toiveitaan ja tarpeitaan esille ja 

kuulluksi tuleminen omassa lähipiirissään. Yhdessäololle ystävien kanssa oli 

tarvetta niin koulussa kuin vapaa-ajalla. 

7.1.3 Yhdessäolo ystävien kanssa ja yhdessäolon yksilölliset tarpeet 

Yhdessäolo ystävien kanssa oli tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden 

keskuudessa mieluista ja toivottua. Oppilaiden yhdessäolo vertaisten ystävien 

kanssa tapahtui luontevasti koulupäivien aikana. Oppilaat halusivat tavata vertaisia 

ystäviään ja pitää heihin yhteyttä, mutta siitä huolimatta tapaamisia tai muunlaista 

yhteydenpitoa ei ollut vapaa-ajalla. Koululla järjestetty aamu- ja iltapäivähoito 

tarjosivat oppilaille mahdollisuuden kohdata ystäviä yhteisen tekemisen parissa. 

Yhdessäolo painottui usein yhdessä tekemiseen ja ystävän lähellä olemiseen. 

Yhdessäololle oli jokaisella omat yksilölliset tarpeensa. Joillakin tarve tuli 

selvemmin esille kuin toisilla, jolloin tarpeen määrittely oli tulkinnanvaraista. 

Oppilaiden tuottaman aineiston perusteella yhteinen tekeminen ystävien 

kanssa koulussa sekä koululla järjestetyssä aamu- ja iltapäivätoiminnassa keskittyi 

pelien pelaamiseen oppituntien ulkopuolella. Välitunneilla oppilaasta riippuen 

pelattiin jalkapalloa, juteltiin, käveltiin tai keinuttiin ystävän kanssa. Ystävän 

vieressä istuminen taksimatkalla saattoi olla päivän ainoa hetki jonkun ystäväksi 

nimetyn seurassa. Pienet hetketkin ystävän lähellä olivat merkityksellisiä. 

T: Mitä teet koulussa ystävien kanssa? 

O: Heidi! 

T: Mitä teet hänen kanssa? 

O: Keinu. 

T: Mitä muuta?  

O: Palapeli. 

T: Entä muuta? 

O: Heidin kanssa syön. 

... 
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T: Mitä teet välitunnilla? 

O: Kävelen Heidin kaa. 

T: Onko muuta, mitä teet ystäviesi kanssa koulussa? 

O: Joo. 

T: No mitä? 

O: Pelaan skibboa. 

T: Onko tässä kaikki? 

O: Joo, se on hyvä. (Sami, Keskustelu)  

Huoltajien ja oppilaiden kertoman perusteella harrastustoiminta, rippileirille 

osallistuminen ja tilapäishoitopaikassa oleminen mahdollistivat ystävien seurassa 

olemisen. Järjestettyyn harrastustoimintaan osallistuminen ei ollut yleistä 

tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden keskuudessa. Tosin rippileirillä oleminen 

oli ainutkertaista, joten sen puitteissa ystävien tapaaminen ei ollut kauaskantoista. 

Ystäviksi nimettyjen perheenjäsenten ja sukulaisten tapaaminen vapaa-ajalla 

tapahtui luontevasti tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden keskuudessa.  

O: ... Niin missä sää näät niitä sun ystäviä? 

V: Koulussa. 

T: Mmm. Näätkö missään muualla? 

O: Kotona. 

T: Ketä ystäviä sää näät kotona? 

O: Anua. 

T: Nii, kuka se Anu on? 

O: Meijän kaveri. 

T: Onko Anu sinun sisko? 

O: Joo. (Henri, Keskustelu) 

Kyselyn perusteella kehitysvammaisten koululaisten vapaa-ajan tapaamiset 

keskittyivät ensisijaisesti isovanhempien ja muiden sukulaisten sekä vapaa-

ajanohjaajien tapaamisiin (ks. Kuvio 4). Kouluikäisten ystävien tapaaminen vapaa-
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ajalla ei ollut yleistä huoltajien eikä tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden 

kertoman mukaan. Kyselyn perusteella kehitysvammaisten koululaisten joukossa 

oli monia lapsia ja nuoria, jotka eivät tavanneet vapaa-ajalla koskaan ystäviään. 

Heistä 31 prosenttia (N = 33/106) ei tavannut koskaan samaa koulua käyviä 

ystäviään, eikä eri koulua käyviä ystäviään tavannut 45 prosenttia (N = 45/100) 

oppilaista. 

 

Kuvio 4. Lapsen lähipiiri ja sen tapaaminen. 

Tutkimukseen osallistuneet koululaiset eivät osanneet välttämättä kertoa syitä 

siihen, miksi he eivät tavanneet vapaa-ajallaan koulussa olevia ystäviään. Ehkä sitä 

ei ollut sen enempää pohdittu tai asiasta ei ollut keskusteltu. Tutkimuksessa 

aiheesta keskustelu kirvoitti pohtimista yhden oppilaan mielessä.  

T: Miksi et tapaa (vapaa-ajalla koulussa olevia ystäviä), mikä voi olla syynä? 

O: En tiiä. 

T: Oletko koskaan miettinyt? 

O: No, en. Sanon tänään äidille, voisko joskus tavata Jounia. Ei me osata vielä 

kahestaan mennä kaupungille. Pitäisi olla äiti tai iskä mukana.” (Tanja, 

Keskustelu) 

Suhteet koulussa oleviin ystäviin eivät päässeet syventymään tapaamisten 

rajoittuessa pääasiassa kouluun, taksimatkoihin tai aamu- ja iltapäivähoitoon. 

Tapaamisten järjestäminen edellytti ulkopuolista tukea, eikä sen saaminen ollut 

itsestään selvää. Ystävien tapaamattomuus vapaa-ajalla saattoi saada aikaan 

ystävän ikävöintiä joidenkin oppilaiden tekemien tuotosten perusteella.  
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Ystävien tapaaminen 

Huoltajille tehdyn kyselyn (ks. Kuvio 5) mukaan kehitysvammaiset koululaiset, 

joilla oli ystäviä koulussa, tapasivat yleisimmin koulussa olevia ystäviään vapaa-

ajallaan aamu- ja iltapäivähoidossa (N = 48/93, 52 %). Tämä vahvisti edelleen 

koulun roolia ystävien tapaamispaikkana. Jotkut tapasivat ystäviään myös muissa 

paikoissa, kuten omassa kodissaan. Oli myös joukko kehitysvammaisia lapsia ja 

nuoria (N = 20/94, 21 %), jotka eivät tavanneet ystäviään missään vapaa-aikana. 

Tähän joukkoon saattoi kuulua lapsia ja nuoria, joilla olisi ollut halua tavata 

ystäviään, mutta eri syistä johtuen se ei ollut mahdollista. Ystäviään tapaavilla 

tapaamisia ei välttämättä ollut usein, mutta se ei vähentänyt lainkaan tapaamisten 

merkitystä. 

”Kerran vuodessa synttäreillä. Meillä yksityisen koulun kaverit asuvat niin eri 

puolilla ja ovat harrastuksissaan.” (Kysely, 23) 

”Läheisessä puistossa ja metsässä, ylipäätään ulkona.” (Kysely, 23) 

 

Kuvio 5. Koulussa olevien ystävien tapaamispaikat vapaa-ajalla huoltajien (N = 93) 

mukaan. 

Eri aineistojen perusteella ystäviä tavatessa leikittiin, pelattiin ja ulkoiltiin. Lisäksi 

oli mainintoja keskustelemisesta, musiikin kuuntelemisesta, kyläilystä, synttäreillä, 

elokuvissa tai ravintolassa käymisestä. Ystävän ikä vaikutti yhteiseen tekemiseen. 

Itseä nuoremman ystävän kanssa yhteinen tekeminen saattoi löytyä ystävän 

ikätasoa vastaavista puuhista, kuten leikeistä ja legorakentelusta. Jossakin 
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tapauksessa pelitaitoiselle kehitysvammaiselle koululaiselle saattoi verkossa 

tapahtuva pelaaminen avata mahdollisuuden toisten lasten ja nuorten kohtaamiselle. 

Näin pelimaailma tarjosi osallisuuden kokemuksia yhteisen kiinnostuksen kohteen 

parissa myös vammattomien seurassa.  

”Lapseni on seurallinen ja haluaa leikkiä kavereiden kanssa. Saman ikäiset 

eivät enää leiki. Tietokoneet ja pelikoneet yhdistävät ja niitä hän pelaa 

samanikäisten kanssa. ...” (Kysely, 27) 

Kaikkien oppilaiden vapaa-ajan viettäminen oli hyvin koti- ja perhekeskeistä. 

Vapaa-aikaan kuuluivat erilaiset arjen työt ja rento yhdessäolo perheen parissa, 

johon saattoi kuulua mökkeilyä, autoilua, sukulaisten tapaamista ja liikunnallisia 

aktiviteetteja. Arkiset askareet yhdessä ystäviksi nimettyjen perheenjäsenten 

kanssa kuuluivat vapaa-aikaan. Tyypillistä oli erityisesti perhekeskeinen 

harrastaminen.  

Minä harrastan palapelin kokoaminen, hiihto, pyöräily. (Sulo, Oppilaan 

tuotos) 

T: Kenen kanssa kokoat palapelejä? 

O: Isin. 

T: Kenen kanssa käyt hiihtämässä? 

O: Isään kanssa. 

T: Kenen kanssa käyt pyöräilemässä? 

O: Isään kanssa. (Sulo, Keskustelu) 

... 

T: Mitä teet äidin kanssa? 

O: Siivotaan, ostamassa jäätelöitä. 

T: Mitä muuta teet? 

O: Koiran kanssa pihalla lenkillä. 

T: Mitä teet isän kanssa? 

O: Isän kanssa otan päikkäreitä, illalla käyään reissussa ja syyään 

uunimakkaraa, käyään kahvilassa ostamassa pullaa ja vähä herkkuja. (Aatu, 

Keskustelu) 
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Yhteistä aikaa saattoi viettää myös kuvitteellisessa seurassa erilaisten aktiviteettien 

parissa, kuten tutkimukseen osallistunut nuori kuvasi monipuolisesti. Ehkä nuoren 

nukke korvasi jossain määrin puuttuvaa ystävää, jolloin yksin tekemisestä tuli 

mieluista yhdessä tekemistä nuken kanssa.  

T: Mitä teet Liisan (nukke) kanssa kotona? 

O: Pelaan Afrikan tähteä. 

T: Mitä muuta? 

O: Käyn veneilemässä sen kaa.  

T: Missä veneilette? 

O: No sinne venesatamassa. 

T: Haluatko kertoa vielä jotain muuta Liisasta?  

O: Liisa on ihana nukke! Se sitten kesäkuussa päättäjäisissä tulee sitte tänne. 

Se on sitte hyvä niin. 

T: Niin tulihan se Liisa tänne viime keväänäkin todistusten jakoon.  

O: Ja tänäkin keväänä joo, hyvä niin. (Vilma, Keskustelu) 

Osaan harrastuksista ei liittynyt sosiaalista kanssakäymistä, kuten musiikin 

kuunteleminen tai tietokoneella pelaaminen yksin. Tutkimukseen osallistuneet 

oppilaat olisivat halunneet tavata vapaa-ajallaan vertaisten lisäksi myös perheen 

aikuisia yhteisiä ystäviä ja koulun henkilökuntaa. Oppilaiden keskuudessa 

vertaisten tapaamista vapaa-ajalla ei ollut välttämättä edes ajateltu aktiivisesti, jos 

siihen ei ollut totuttu. Vapaa-ajan viettäminen oli muotoutunut olosuhteiden 

mukaisesti. 

Kerro ja kirjoita, mitä teet tavallisesti vapaa-ajalla. 

”Kunntttelen musiikkia, leikin kisan (tarkoittaa kissan) kanssa, kauppassa, 

auttan äittiä, päiväuni, katson telekkaria.” (Karri, Oppilaan tuotos) 

”Palapeli. Juon teetä. Käyn saunassa. Syön ruokaa.” (Siru, Oppilaan tuotos) 

Huoltajien mukaan 67 prosenttia (N = 71/106) kehitysvammaisista lapsista kertoi 

kotona halustaan tavata ystäviä. Yleisimmin tapaamisen ystävän kanssa pystyi 

järjestämään 41 prosenttia (N = 40/97) huoltajista (ks. Kuvio 6). Osa huoltajista ei 

kuitenkaan voinut koskaan järjestää lapselleen mahdollisuutta tavata ystäviä.  
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Kuvio 6. Huoltajien (N = 106) mahdollisuus järjestää kehitysvammaiselle lapselle 

tapaaminen ystävän kanssa. 

Kyselyyn vastanneiden huoltajien mukaan aloite ystävien tapaamiseen vapaa-ajalla 

tapahtui suurimmaksi osaksi (N = 69/94, 73 %) huoltajan aloitteesta. Osa lapsista 

(N = 46/94, 49 %) ehdotti myös itse ystävän tapaamista. Tapaamisehdotuksia tuli 

myös ystävän aloitteesta (N = 23/94, 25 %) sekä ystävän huoltajan aloitteesta (N = 

38/94, 40 %).  

Suhtautuminen yksinoloon ja yksinäisyyteen 

Oppilaat pohtivat suhdettaan yksinoloon ja yksinäisyyteen. Yksinolon ja 

yksinäisyyden käsitteiden erot saattoivat olla oppilaille haastavia, mikä 

mahdollisesti heijastui heidän vastauksissaan. Oppilaat pitivät pääsääntöisesti 

yksinolosta ja kolme oppilasta totesi tuntevansa itsensä joskus myös yksinäiseksi 

niin koulussa kuin kotona. Yksinäisyyden kuvattiin tuntuvan hyvältä, mutta 

jostakin se tuntui huonolta. Kaikki oppilaat eivät oikein osanneet ilmaista, millaisia 

tunteita yksinäisyys sai heissä aikaan. Oppilaat eivät kertoneet hakeneensa tukea 

ystäviltään lievittääkseen omaa yksinäisyyttään. Ehkä yksinäisyyttä oli totuttu 

torjumaan muilla tavoin, kuten hakeutumalla erilaisten aktiviteettien pariin, ei 

niinkään muiden seuraan, kuten oppilaat tuotoksissaan kertoivat. 

Jos olet joskus yksinäinen, niin miltä yksinäisyys sinusta tuntuu? 
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Hyvvää (Juuso, Oppilaan tuotos) 

Huonolta (Riku, Oppilaan tuotos) 

Mitä teet silloin, jos tunnet olevasi yksinäinen? 

Keitään kahvia, päiväuni, juo limsaa, kauppassa, syö makkaraa, vien roskan, 

pesemässä pyykkiä (Vertti, Oppilaan tuotos) 

Kuuntelen musiikkia, leikin legojunaradalla, piirrän, katon töllöä, luen kirjaa, 

pelaan skibboa (Samu, Oppilaan tuotos) 

Mitä haluaisit tehdä silloin, jos tunnet olosi yksinäiseksi? 

mökillä puita, uimaa, poimii tyrniä, saunaa, kivihomia, kaivaa matoja (Juho, 

Oppilaan tuotos) 

Lähden ulos kävelylle kattomaan rekkoja, tarkkailen lintuja, kuvaamaan linja-

autoja (Vili, Oppilaan tuotos) 

Osa huoltajista oli tulkinnut kehitysvammaisen lapsensa kokevan yksinäisyyttä 

vapaa-ajalla vähäisten ystäväsuhteiden vuoksi. Yksinäisyyden kokemukset 

saattoivat tulla esiin erityisesti lapsen verratessa omaa tilannettaan omiin 

sisaruksiinsa tai hetkissä, jotka olisi voinut jakaa ystävän kanssa. 

Kehitysvammainen lapsi tai nuori ei välttämättä kyennyt itse sanoittamaan omia 

tunteitaan näissä tilanteissa, vaan tunteiden tulkinta tapahtui huoltajan toimesta. 

Huoltajan nimeäminen ystäväksi tulkittiin olevan ilmaus lapsen kokemasta 

yksinäisyydestä.  

Ä8: ... suhteessa sisaruksiin, että nyt ku sisarukset lähtee, niin äitinä välillä 

ihan sydäntä särkee, ne lapsen kysymykset siitä, että onko minulla, missä 

minun kaverit on, miten minä pääsen kavereitten luo. (Haastattelu) 

T: Kokeeko lapsenne sitten teidän mielestänne yksinäisyyttä ja jos kokee, niin 

miten se tulee esille? 

Ä7: Aina välillä kokee, kun tää yks kaveri ei riitä sitä arkee täyttämään. Välillä 

sanoo, ettei oo oikein mitään tekemistä ja mun tekis mieli olla kavereitten kans, 

mutta ei oo kavereita. (Haastattelu) 

”Valitettavaa kuin se onkin. Niin yksinäinen...aina sanoo, että paras kaverini 

on äiti ...” (Kysely, 27) 
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Oli myös huoltajia, jotka eivät olleet havainneet oman lapsensa kokevan 

yksinäisyyttä. Havaintoa perusteltiin sillä, ettei oma lapsi ollut vaikuttanut 

yksinäiseltä ja lapsi vaikutti viihtyvän mieluummin yksin tai perheen parissa. 

Yhdessäolon tarvetta ystävien kanssa ei ollut tullut esille. Jos vapaa-ajalla ei ollut 

totuttu olemaan ystävien seurassa, saattoi olla mieluisampaa toimia totutulla tavalla. 

Joidenkin kohdalla kanssakäymisen tarpeet täyttyivät perheen parissa ilman esille 

tulleita yksinäisyyden tunteita. 

”Lapsi ei ole kiinnostunut, vaan tykkää olla mahdollisimman paljon kotona, 

omassa tietynlaisessa (rauhallisessa) ympäristössä, tuttujen rutiinien parissa. 

Hän ei myöskään koskaan ilmaise haluavansa tavata koulukavereitaan.” 

(Kysely, 19) 

Lyhyt yhteenveto 

Oppilaiden ja huoltajien vastauksien perusteella sosiaalinen kanssakäyminen 

ystävien kanssa oli mieluista ja toivottavaa huomioiden lapsen omat yksilölliset 

tarpeet yhdessäololle. Näiden tarpeiden määritteleminen saattoi haastaa tilanteissa, 

joissa lapsen oma kyky ilmaista tuntemuksiaan ei aina ollut yksiselitteistä. Ystävien 

kaipuu saattoi saada aikaan yksinäisyyden tunteita. Koulussa oleminen takasi 

kuitenkin yhdenvertaiset mahdollisuudet kehitysvammaisille koululaisille olla 

yhdessä ystävien kanssa omien mieltymystensä mukaan.  

7.1.4 Ystävyyssuhteisiin liittyviä toiveita 

Ystävyyssuhteisiin sisältyi monia toiveita sekä kehitysvammaisilla koululaisilla 

että huoltajilla. Lapselle toivottiin ystävää, vaikka huoltaja ei olisi aina ollut varma 

lapsensa toiveista. Kehitysvammaisten koululaisten toiveet kohdistuivat 

yhteydenpitoon ja ystävien tapaamiseen myös vapaa-ajalla. Huoltajien vastauksissa 

tuli voimakkaasti esille toive ystävien löytymisestä omalle lapselle. 

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävyyssuhteille oli yhtäläinen tarve kuten 

vammattomillakin. Ystävät koettiin omille lapsille monella tapaa merkityksellisiksi 

ja ystävyyteen toivottiin yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Ystävän olemassaolo 

koettiin arkea rikastuttavana.  

”Ystäviä on vähän. Toive olisi, että niitä olisi enemmän. Mutta vaikea sanoa 

kaipaako lapsi itse niitä.” (Kysely, 27) 
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”Toivoisin, että lapsemme löytäisi hyvän ystävän, jonka luona voisi vierailla 

ja jonka kanssa olisi kiva olla ja tehdä yhteisiä puuhia.” (Kysely, 27) 

”Toivon ystävää pojalleni.” (Kysely, 27) 

”Jokaisella lapsella pitäisi olla oma ystävä, että voisi tuntea itsensä 

arvokkaaksi, ja haluttavaksi vammastaan huolimatta. Vaikuttaa siltä, että tämä 

yhteiskunta on ainoastaan terveitä varten.” (Kysely, 27) 

Ystäviksi toivottiin vertaisia ja jotkin toiveista liittyivät myös kehitysvammaisten 

ja vammattomien välisten ystävyyssuhteiden olemassaolon mahdollistamiseen. 

Tähän viittasi myös huoltajien suuri toive saada lapselleen järjestettyä toimintaa 

kehitysvammaisten ikätovereiden kanssa.  

I6: Kyllä me tietyllä tavalla toivotaan, että löytyy seuraa samantyyppisistä 

nuorista jossain vaiheessa, että olis semmonen, sehän ei varmasti ole ystävyys 

samanlaista kuin muilla samanikäisillä, mutta ehkä vois edes jonkun verran 

edes käydä yhdessä jossain tehdä yhdessä joitakin, vierailla toisten luona. 

(Haastattelu) 

Ä2: Toivoisin, että siinä tai siihen kehitettäis jotain systeemiä, millä terveet ja 

kehitysvammaiset vois toimia yhdessä, että ei ois vain semmosta, että vain 

kehitysvammaiset leikkivät vain keskenään ja normaalit lapset leikkivät 

keskenään, jotain tämmöstä ois. Sehän helposti mennee siihen, että ku toinen 

on erilainen, niin se jätetään ulkopuolelle ja leikitään mieluummi niitten 

samanlaisten kans. (Haastattelu) 

Erityisesti kyselyn perusteella osa huoltajista tiedosti lastensa ystävyyssuhteiden 

ylläpitämiseen ja jatkuvuuteen liittyvän epävarmuuden. Ystävyyden toivottiin 

kestävän, joskin sen tiedostettiin edellyttävän usein erilaisia tukitoimia ja 

tukitoimien saamisesta ei voinut olla varma. Tukitoimien puuttuessa ystävyyden 

ylläpitäminen oli epävarmalla pohjalla.  

Tutkimuksessa mukana olleilla kehitysvammaisilla nuorilla itsellään oli 

monenlaisia ystävyyssuhteisiin liittyviä toiveita. Tutkimukseen osallistuneet 

oppilaat eivät olleet tavanneet koulussa olevia ystäviään vapaa-ajallaan, mikä 

saattoi osaltaan vaikuttaa siihen, että yleisin toive oli saada tavata ystäviään eri 

paikoissa. Yleisesti toivottiin koulussa olevien ystävien ja vapaa-ajan ystävien 

kanssa yhteydenpitoa eri tavoin. Ystäville olisi haluttu soittaa, laittaa viestejä, 

lähettää kortti tai kirje. Ystäviä haluttiin tavata eri paikoissa, kuten omassa ja 
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kaverin kodissa, nuorisotalolla ja syntymäpäivillä. Toiveista kerrottiin omille 

vanhemmille ja niistä kerrottiin myös koulussa.  

Yhteisen tekemisen suunnittelua tapahtui toiveissa olevan tapaamisten varalle. 

Vertaisten ystävien tapaaminen ei ollut vielä osa tavallista arkea oppilaiden 

keskuudessa. Oppilaat olisivat halunneet tavata vapaa-ajallaan monia ystävikseen 

nimeämiä henkilöitä, joihin lukeutui myös luokan henkilökuntaa. Koulussa olevien 

ystävien tapaaminen edellytti kuitenkin suunnittelua, vanhempien tukea ja myös 

koulun taholta tulevaa tukea.  

Ystävän kanssa voin pelata, jutella  

... Pelataan skibboa koulussa ja kotona. Tehdään paritöitä, jutellaan. 

Keskustelussa oppilas vielä tarkentaa, ”skibon pelaaminen on kotona on 

niinku tulossa.” (Simo, Oppilaan tuotos) 

Oppilailla ja huoltajilla oli yhteinen toive siitä, että ystävyyksiä huomioitaisiin 

koululuokkia muodostettaessa. Tämä toisi jatkumoa ystävyyssuhteille ja 

ystävyyssuhteet voisivat syventyä. Jotkut huoltajista olivat havainneet 

ystävystymisen olleen kehitysvammaisella lapsella hitaampaa, minkä vuoksi 

ystävyyden vaaliminen oli arvokasta. 

Ä3: ... Onneksi koulu on sitte ottanut kyllä, ku päiväkodista saakka on ollut 

samat lapset samassa ryhmässä, että koulu tekee paljo töitä siinä, siihen sen 

eteen että. (Haastattelu) 

”Lapset jotka olleet pitkään ystäviä pääsisivät esim. yläasteelle siirryttäessä 

samalle luokalle.” (Kysely, 21) 

Toivoisin pääseväni samalle luokalle kuin 

Tero, Päivi (Ystäviä samasta koulusta) (Tanja, Oppilaan tuotos) 

O: Mää oikeasti tykkään Päivistä ja Terosta. Meillä oikeesti onnistuu 

ryhmätyöt. (Tanja, Keskustelu) 

Oppilailla itselläänkin oli ystävyyssuhteiden jatkumiseen liittyviä toiveita. Alkavan 

kesäloman läheisyydessä oppilaat toivoivat voivansa tavata ystäviään myös lomalla. 

Yhteydenpidon toivottiin jatkuvan vielä peruskoulun päätyttyäkin. 

Yhteydenpitäminen ei ollut kuitenkaan itsestään selvää, koska kaikilla oppilailla ei 

ollut mahdollisuutta vaihtaa yhteystietoja toistensa kanssa, jos huoltajilta ei ollut 

lupaa yhteystietojen välittämiseen. Peruskouluun jäävien ja peruskoulunsa 



141 

päättävien välillä ystävyyssuhteiden jatkuminen oli näin satunnaisten kohtaamisten 

varassa tai ainakin niihin oli tulossa tauko, kunnes mahdollisesti kohdattaisiin 

peruskoulun jälkeisissä opinnoissa tai päivätoimintapaikoissa. Samaan kouluun 

jäävien nuorten ystävyydellä oli sen sijaan paremmat mahdollisuudet jatkua 

tulevana lukuvuonna. 

Kun koulunkäyntisi päättyy tässä koulussa, haluaisitko vielä sen jälkeen 

pitää yhteyttä niihin ystäviisi, jotka ovat käyneet samaa koulua? 

Kyllä. (Mikko, Oppilaan tuotos) 

Kun kesäloma alkaa, haluaisitko kesällä tavata kanssasi samaa koulua 

käyneitä ystäviäsi? 

Kyllä. (Jenna, Oppilaan tuotos) 

Lyhyt yhteenveto 

Oppilailla ei ollut välttämättä käsitystä siitä, mitä ystävyyssuhteille konkreettisesti 

tapahtuisi tulevaisuudessa. Ystävyyssuhteet vaikuttivat olevan enemmän läsnä 

olevassa hetkessä, vaikka tulevaisuudesta puhuttiinkin. Tutkimukseen 

osallistuneille oppilaille ystävyyssuhteiden katkeaminen saattoi konkretisoitua 

myöhemmin koulupolkujen erkaantuessa. Huoltaja saattoi toivoa, että 

koulupolkujen erkaantuessa oma lapsi löytäisi uusia ystäviä. Katkenneita 

ystävyyssuhteita eivät kuitenkaan uudetkaan ystävyyssuhteet voi täysin korvata. 

Tutkimukseen osallistuneiden kehitysvammaisten koululaisten ja huoltajien 

tuottamasta aineistosta kumpusi toivo siitä, että mahdollisimman moni 

kehitysvammainen lapsi ja nuori saisi kokea ystävyyttä omassa elämässään. Tämän 

mahdollistamiseksi huoltajat toivoivat lapsen saavan tarpeisiin vastaavaa tukea 

koulun ja yhteiskunnan taholta.  

7.1.5 Ystävyyssuhteiden merkitys 

Ystävyyssuhteiden moninainen merkitys tuli esille oppilaiden ja huoltajien 

aineistoissa. Voimakkaimmin kehitysvammaisten lasten ystävyyssuhteiden 

merkitys ilmeni ystävyyssuhteiden tärkeäksi kokemisena. Huoltajat tulkitsivat 

ystävien olevan tärkeitä lapsen elämässä myös silloin, kun lapsella itsellään oli 

rajalliset mahdollisuudet ilmaista näkemystänsä. Ystävien merkitys konkretisoitui 
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ystävän kaipuuna silloin, kun ystäviä ei ollut. Huoltaja ei kokenut voivansa paikata 

ystävien puutetta. 

”Ystävyyssuhde on erittäin tärkeä sekä lapseni mielestä että omasta 

mielestäni.” (Kysely, 26) 

”On suuri, vaikkakaan ei itse juuri osaa tuoda asiaa esiin.” (Kysely, 26) 

”Äärimmäisen tärkeä. Lapseni on nyt alkanut ymmärtämään sen, ettei 

kavereita ole.” (Kysely, 26) 

”Suuri merkitys, koska kukaan ei halua olla yksin. Vanhemmat eivät ole sama 

kuin ystävät.” (Kysely, 26) 

Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden tuotoksissa ystävyyssuhteiden merkitys 

tuli esille mahdollisuutena tehdä asioita yhdessä ystävien kanssa. Oppilaat 

kuvasivat ystävyyssuhteiden tuottavan iloa ja tuntuvan hyvältä. Huoltajien mukaan 

ystävyyssuhteet lisäsivät osallisuutta ja toivat turvaa. Ystävyyssuhteet 

mahdollistivat sosiaalisen kanssakäymisen perheen ulkopuolella. Kuuluminen, 

osallisuuden kokeminen ja hyväksytyksi tuleminen ystävien keskuudessa olivat 

merkityksellisiä monella tapaa. Ystävyyssuhteet rakensivat kuvaa omasta itsestä.  

T: Mitä ajattelet, että minkälainen merkitys ystävyyssuhteilla voisi olla 

lapsellenne tulevaisuudessa, kun peruskoulu päättyy, niin sitten sen jälkeen? 

Ä2: No varmaan suuri merkitys, että aatellaan, että hänhän tuntis, että kuuluu 

johonkin ryhmään ja porukkaan. Sekinhän ihmiselle todella tärkeää. 

(Haastattelu) 

Ä10: Nämä on nyt semmosia, jotka kannattelee sillä tavalla eteenpäin, kun 

hänellä olis se oma paikkansa, johon hän kuuluu ja jossa hän olis 

tasavertainen muitten kanssa. Sillähän olis äärettömästi merkitystä sille, että 

minkälaiseksi ihmiseksi hän tulee ja minkälainen sosiaalinen status kehittyy. 

(Haastattelu) 

”Kouluun ja harrastukseen meno on tärkeää ja mieluista mm. siksi kun sielä 

tapaa kavereita.” (Kysely, 26) 

Huoltajat kertoivat myös lapsensa kokemasta ystävän kaipuusta ja ulkopuolisuuden 

tunteesta. Tämä vahvisti myös ystävien merkitystä kehitysvammaisen lapsen ja 

nuoren elämässä. Kuuluminen joukkoon mahdollistui ystävyyden kautta.  
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”Tällä hetkellä ystävien puute on todella suuressa merkityksessä tuoden surua 

koko perheeseen.” (Kysely, 26) 

”Todella suuri, koska poika kokee ulkopuolisuutta jo nytkin.” (Kysely, 26) 

Ystävyyssuhteilla koettiin olevan myönteinen vaikutus. Huoltajien mukaan 

ystävyyssuhteet vahvistivat itsetuntoa ja tukivat kehitysvammaisen lapsen 

kehitystä eri tavoin. Sosiaalisten taitojen oppimista tapahtui vertaisten parissa, tosin 

vammattomien parissa oppimisen arveltiin olevan vielä tehokkaampaa. 

Ystävyyssuhteet vertaisiin nähtiin olevan merkityksellisiä vertaistuen saamisen ja 

itsensä hyväksymisen suhteen, mikä tuli selvästi esille huoltajille suunnatun 

kyselyn vastauksissa kysymykseen 26.  

”Tukevat kasvua.” (Kysely, 26) 

”Itsetunnon ja itsensä hyväksytyksi tulemisen suhteen hyvinkin 

merkityksellinen.” (Kysely, 26) 

”Kaveritaitojen opettelua. Ihmissuhdetaitoja hän kylläkin luultavasti oppisi 

paremmin tavanomaisesti kehittyviltä lapsilta, mutta 14 vuoden iässä 

vastavuoroinen ystävyys ei oikein enää ole mahdollinen vammattoman nuoren 

kanssa.” (Kysely, 26) 

Ystävät olivat tärkeitä eri ikävaiheissa. Nuorten ajateltiin jakavan keskenään omat 

kiinnostuksen kohteensa. Osa huoltajista koki ystävyyssuhteiden merkityksen vielä 

lisääntyvän lapsen kasvun myötä, samoin peruskoulun päätyttyä sekä myöhemmin 

lapsen muuttaessa pois kotoa. Itsenäistymisen myötä myös seurustelusuhteiden 

merkitys tuli ajankohtaiseksi. Ystävyyssuhteiden tukeminen kaikissa ikävaiheissa 

oli tärkeää. 

Ä10: Ne on äärettömän tärkeitä. Kun kyse kenestä tahansa lapsesta tai 

nuoresta, niin kyllähän ne ystävyyssuhteet on kaiken edelle menevä voima 

tuossa iässä, että ovat tarpeellisia. (Haastattelu) 

”Mitä vanhemmaksi lapsi tulee, sitä tärkeämpiä omat ystävät ovat.” (Kysely, 

26) 

Ystävyyssuhteet vaikuttivat huoltajien mukaan myönteisesti kehitysvammaisen 

koululaisen hyvinvointiin, ja kyselyn mukana ne lisäsivät elämänlaatua. Lapselle 

toivottiin ystävää, koska ystävyyssuhteita pidettiin normaaliin elämään kuuluvina. 

Huoltajan kyky tulkita lapsensa tuntemuksia oli tärkeää. Muutamat huoltajista 

olivat havainneet ystävien tuottavan iloa omalle lapselleen. Sen merkitystä ei ollut 
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syytä vähätellä. Vähäiset huomiot lapsen kokemasta ilosta saattoivat selittyä 

kehitysvammaisen lapsen vähäisistä kontakteista ystäviensä kanssa vapaa-ajalla, 

jolloin lapsen kokemasta ilosta ei ollut havaintoja. Lapsen kokema onnellisuus, 

osallisuus ja hyvinvointi kumpusivat osaltaan ystävyyssuhteista. 

”Lähes tärkein lapsen / nuoren hyvinvointiin, itsetuntoon ja "normaalin 

elämän elämiseen" vaikuttava tekijä olisi ystävä. Riittäisi yksikin hyvä ystävä, 

josta oikeasti pitää, jonka kanssa on oikeasti mukavaa ja jota oikeasti voi myös 

säännöllisesti vähintään viikoittain tavata.” (Kysely, 26) 

I6: Kommunikaatiosyistä on tietenkin hirveän hankala tietää sitä, mutta 

esimerkiksi kun koulussa oli se puhelinjuttu, että soitetaan kaverille, kun 

lapseni ja koulukaveri soittivat videopuhelun, niin lastani sinällään nauratti 

todella paljon, häntä hirvittävästi huvitti se tilanne, että koulukaveri olikin 

siellä puhelimessa, kuvaviestin päässä. (Haastattelu) 

”Lapseni on sosiaalinen, joten erittäin tärkeää hänen onnellisuutensa 

ylläpitäjänä” (Kysely, 26) 

Lyhyt yhteenveto 

Kehitysvammaisille koululaisille ystävät toivat sisältöä elämään. Ystävien kanssa 

oli yhteistä tekemistä ja läheisyyttä. Tutkimukseen osallistuneilla oppilailla oli halu 

olla yhteydessä vertaisiin ystäviinsä. Huoltajien pohdinnoissa korostui vertaisten 

ystävien tärkeys ja yhdessäolon merkitys kehitysvammaisen lapsen ja nuoren 

kehityksen tukemisessa eri ikävaiheissa. Ystävien olemassaolo tuki osallisuutta ja 

hyvinvointia. Monia vastauksia sävytti kuitenkin se tosiasia, ettei kaikilla ollut 

ystäviä tai niitä ei ollut riittävästi. Huoltajat ja kuvitellut ystävät eivät voineet täysin 

täyttää puuttuvien ystävien paikkaa. Ystäviä tarvittiin ja niitä toivottiin. Yhdessäolo 

ystävien kanssa oli korvaamatonta. Ystävyyssuhteet olivat merkityksellisiä 

kehitysvammaisille koululaisille itselleen ja sen lisäksi heidän huoltajilleen. Monen 

kehitysvammaisen koululaisen elämässä oli paikka ystävyyssuhteille. 

7.2 Ystävyys koulussa 

Vastaan toiseen tutkimuskysymykseen ”Miten kehitysvammaisten oppilaiden 

ystävyys tulee koulussa esille?” pääasiassa osallistuvaan havainnointiin perustuvan 

havaintopäiväkirjan pohjalta. Täydennän vastausta huoltajille tehdyn kyselyn 
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(kysymykset 1, 4, 20, 21 ja 27) ja haastattelujen tuottaman aineiston sisällöllä. 

Havaintopäiväkirjan episodit sisältävät havaintoja tilanteista, joissa ystävyys tulee 

esille oppilaiden puheissa ja toiminnassa. Ystävyyden esiin tulemisen havainnointi 

keskittyi tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden toiminnan ja puheiden 

kuvauksiin sekä ilmeiden, eleiden, kosketuksen ja olemuksen tulkintaan (ks. 

Anttila, 2005, s. 218–224). Esittelen tulokset Kuviossa 7 esitettyjen 

ydinkatekategorioiden mukaan. 

 

Kuvio 7. Ydinkategoriat kehitysvammaisten koululaisten ystävyyden ilmenemisestä 

koulussa. 

Oppilaiden ystävyys tuli esiin kouluarjessa eri tavoin. Aineistojen pohjalta erottui 

viisi teemaa, jotka kuvaavat ystävyyden esiin tulemista koulussa. Ystävien 

aikaansaamat tunteet -teema yhdisti kaikkia muita teemoja, koska tunteet olivat 

läsnä kerrottaessa ystävyydestä, yhteisissä tekemisissä ystävien kanssa, ystävän 

huomioimisessa sekä kuvitteellisten ystävien seurassa. Oppilaat halusivat kertoa 

tekemistään suunnitelmista ja ystävien kanssa tehdyistä asioista koulussa. Kyky 

kertoa ystävyyteen liittyvistä asioista ja huomioida ystävää vaihteli oppilaasta 

riippuen. Ystävät olivat tärkeitä kouluarjessa, ja ystäviä huomioitiin monin eri 

tavoin. Ystävyys sai aikaan tunteita, joista ilo oli useimmin esillä.  
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Ystävyydestä kertominen 

Ystävyys oli puheenaihe koulussa. Oppilaiden osallistuminen tutkimukseen ja 

ystävyysaiheen käsittely herätti oppilaita ajattelemaan aiempaa enemmän ystäviä 

ja ystävyyttä omassa elämässään, jolloin siitä haluttiin myös kertoa. 

Kommunikaatiotaidot vaikuttivat oppilaiden kykyyn kertoa. Osalla oppilaista 

korostui ystävyyden esiin tulemisessa enemmän yhdessäolon merkitys kuin 

ystävyydestä kertominen. Ystävyydestä kertomisen aiheet liittyivät usein ystävän 

taholta huomioiduksi tulemiseen tai ystävän tapaamista koskeviin suunnitelmiin, 

tai ne saattoivat olla menneiden tapahtumien muistelua. Ystävyydestä puhuttiin 

oma-aloitteisesti ja myönteisessä sävyssä.  

Kommunikaatiotaitojensa puolesta kykenevät oppilaat olivat aloitteellisia ja 

aktiivisia kertoessaan ystävyyteen liittyvistä asioista koulussa. Ystävän 

muistaminen kortilla, terveisten saaminen tai yhteystietojen vaihtaminen olivat 

ehdottomasti kertomisen arvoisia asioita. Oppilaiden saama kotitehtävä, joka 

kannusti vaihtamaan yhteystietoja ja soittamaan omalle ystävälle, lisäsi 

kokemuksia ystävyydestä koulun ulkopuolella. Mahdollisuus soittaa omalle 

ystävälle tai ystävältä tullut ensimmäinen puhelinsoitto tuotiin ilolla ja innolla 

muidenkin tietoon. Tästä seurannut onnentunne osattiin myös sanoittaa. Ystävälle 

soittaminen saattoi olla myös tulevaisuuden suunnitelma. 

Aamulla ennen välitunnille lähtöä Niko tulee näyttämään saamaansa 

ruutupaperia. Paperissa lukee naapuriluokan Samin 

puhelinnumero. ”Aamullako Sami sen antoi?”, kysyn. ”Aamulla. Tänä 

aamuna. Kohta me voidaan soitella. Opettaja, mää oon niin onnellinen, kun 

sain Samin ja sen äitin puhelinnumeron.” Ohjaajalle Niko toistaa samaa asiaa 

ja lisää, ”Me voijjaan sitte isona soitella.” (Havaintopäiväkirja, 3.4.2019) 

”Aa,aa, aa, mää soitan Arville (koulussa oleva ystävä), tästä tulee jännää!” 

Jussi pomppii vieressäni iloa ja jännitystä kihisten saadessaan kotiläksyn 

paperilla, johon on laitettu tehtäväksi soittaa jollekin läheiselle.” 

(Havaintopäiväkirja, 3.4.2019) 

Oppilaiden tekemät tutkimukseen liittyvät tehtävämonisteet vaikuttivat aktivoivan 

osaa oppilaista toimimaan ystävyyssuhteiden ylläpitämiseksi erityisesti vapaa-

ajalla. Ystävien kanssa tehdyistä suunnitelmista kerrottiin. Suunnitelmat 

vaikuttivat olevan toteuttamiskelpoisia. Tapaamisten suunnittelu oli mieluista, 

jotenkin uutta ja tavoiteltavaa. Tapaamisiin liittyvät suunnitelmat eivät tosin 
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päässeet toteutumaan aineistonkeruuaikana ja suunnitelmien kariutumisestakin 

kerrottiin.  

Oppilaalle saattoi olla vahvistava ja tunteita aikaansaava kokemus kuulla, 

miten oma ystävä oli kertonut haluavansa tavata hänet vapaa-ajalla. Tapaaminen ei 

ollut vielä toteutunut, mutta tieto ystävän halusta tavata oli jo merkityksellistä. Tätä 

oletusta vahvisti oppilaan halu palata tapahtumaan varmistamalla asia jälkeenpäin.  

Olemme kopioimassa oppilaiden tekemiä tehtäviä vapaa-ajan vietosta. Eelis 

oli tehtävää tehdessä luokassa kertonut minulle haluavansa tavata vapaa-

ajalla Viljaa. Vilja kysyi kopiointihuoneessa minulta, ”Mitä Eelis sanoi?”. 

Kysyin, että tarkoittaako hän sitä, kun Eelis sanoi haluavansa tavata hänet 

vapaa-ajalla. ”Joo”, Vilja sanoo. Kysyn, häneltä miltä se tuntuu. ”Hyvältä.” 

Vilja hymyili ja vaikutti olevan hyvillään. (Havaintopäiväkirja, 26.3.2019) 

Huomasin luokassani joidenkin oppilaiden pohtivan ja puhuvan eri tilanteissa 

ystävyyteen liittyvistä asioista aiempaa enemmän. Ystävän olemassaolo koettiin 

tärkeäksi, ja se tuotiin julki. Ystävien joukosta jotkut nimesivät parhaimmat 

ystävänsä. Paras ystävä oli mielessä eri tilanteissa. Koulussa ystävät olivat usein 

lähellä, ja heidän seurassaan sai olla. 

Ollaan syömässä. Olavi on tullut viereeni istumaan. Ruokana on kalakeittoa. 

Olavilla on tavalliseen tapaan paljon kerrottavaa eri aiheista. Kalakeittoon 

Olavi ei ole vielä ennättänyt koskea, on niin paljon puhuttavaa ensiksi. Olavin 

katse osuu viereisessä pöydässä istuvaan ystäväänsä. Olavi piirtää ilmaan 

sormellaan ystävänsä nimen kirjaimet minulle. Katson tarkkaan, mitä hän 

kirjoittaa. Kysyn häneltä, kirjoittiko hän Samun nimen. ”Kyllä, hän on mun 

paras kaveri”, vastaa Olavi. ”Se on kyllä hienoa, että on löytänyt parhaan 

kaverin!”, kommentoin hänelle. ”Tiinakin on mun paras kaveri”, tunnustaa 

Olavi heti perään. (Havaintopäiväkirja, 10.5.2019) 

Ystävyys oli aihe, josta oppilaat kertoivat huoltajien mukaan myös kotona. 

Enemmistö kyselyyn vastanneista huoltajista (N = 74/107, 69 %) ilmoitti 

kehitysvammaisten lastensa kertovan kotona ystävistään ja vastaavasti 31 

prosenttia (N = 33/107) ei kertonut kotona omista ystävistään. Tätä saattoi selittää 

lapsen puutteelliset kommunikaatiotaidot sekä ystävien puute. Koulussa olevista 

ystävyyssuhteista välittyi tietoa huoltajille opettajan kanssa käytyjen keskustelujen 

myötä. Suurin osa kyselyyn vastanneista huoltajista (N = 85/106, 80 %) ilmoitti 

keskustelevansa lapsensa opettajan kanssa ystävyyssuhteista. Joukossa oli myös 

huoltajia (N = 21/2016, 20 %), jotka eivät vastaavia keskusteluja olleet käyneet.  
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”Koulu välittää tietoa kotiin ystävyyssuhteista. Koulussa käy lapsia ympäri 

Suomea, joten etäisyydet ovat pitkiä tapaamisiin koulun ulkopuolella.” 

(Kysely, 21) 

Ystävyyssuhteista välitettiin tietoa koulusta koteihin. Opettajien ja koululaisten 

taholta käydyt keskustelut antoivat huoltajille arvokasta tietoa, mikä 

parhaimmillaan saattoi tukea ystävyyssuhteita. Tiedon merkityksen konkretisointi 

kehitysvammaisen koululaisen ystävyyden tukemiseksi vapaa-ajalla jäi pitkälti 

huoltajien vastuulle.  

Yhteiset tekemiset ystävien kanssa 

Ystävien kanssa haluttiin tehdä ja tehtiin yhdessä eri asioita koulupäivien aikana. 

Tähän vaikuttivat suuresti oppilaan omat valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. 

Ystävyys tuli usein esiin yhdessäolona, jossa korostui fyysinen lähellä olo yhteisten 

keskustelujen sijaan. Yhteinen tekeminen ystävien kanssa näytti tuottavan 

myönteisiä kokemuksia ja tunteita. Yhteiset tekemiset ystävien kesken vaikuttivat 

tukevan oppilaiden hyvinvointia ja osallisuutta samoin kuin luokka- ja 

kouluyhteisöön kuulumista. Yhdessä tekeminen tuli esiin oppitunneilla sekä 

oppituntien ulkopuolella. Oppilaat toivat tämän esille myös tuottamassaan 

aineistossa. Oppitunneilla tehtiin mielellään yhteistyötä ystäviensä kanssa silloin, 

kun siihen tarjoutui mahdollisuus. Yhdessä lukeminen ja paritöiden tekeminen oli 

mieluista. Kahden luokan yhteisillä tunneilla tähän tarjoutui vielä parempi tilaisuus, 

koska ystäviä oli myös naapuriluokassa.  

Oppituntien ulkopuolella yhdessä tekeminen keskittyi vahvasti pelaamisen 

ympärille niin sisällä kuin ulkona. Koululounaan jälkeinen aika tarjosi hyvän 

mahdollisuuden asettua yhteisten pelien ääreen omassa luokassa. Pelaaminen oli 

monella tapaa viihdyttävää yhdessä olemista. Se toi mielekästä tekemistä, samalla 

saattoi jutella ystävän kanssa sekä kokea yhdessäolon iloa ja saada kokemuksia 

sosiaalisesta kanssakäymisestä. Ystävyyssuhteissa saatiin ohjausta myös 

soveliaaseen kanssakäymiseen vertaiselta.  

Tulen luokkaan ja Kailla on heti kerrottavaa minulle ”---Opettaja, meillä on 

täällä laatuvitsit!”, paljastaa Kai hyväntuulisena. Peliporukalla tuntuu olevan 

hauskaa yhdessä. Kai keksii itse vitsejä ja tarinat näyttävät viihdyttävän 

ystäviä. He naurahtavat ja hymyilevät. Kailla on Skibbo-peli käynnissä kahden 

naapuriluokan ystävänsä kanssa. Väliin Kai röyhtäisee ja hän saa ystäviltään 
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ohjeistusta lopettaa. Kai lopettaa. Yhteisymmärryksessä peli jatkuu. ... 

(Havaintopäiväkirja, 14.5.2020) 

Palapelin parissa saattoi olla ystävän lähellä ilman, että olisi se olisi edellyttänyt 

erityisiä kommunikaatiotaitoja tai molempien kokoaikaista aktiivista toimintaa. 

Ystävän lähellä oli totuttu olemaan, ja siihen oli helppo asettua. Sai olla oma itsensä. 

Se riitti. Yhteinen kiinnostus tuki yhteistä toimintaa.  

He ovat koonneet jo pitkälle palapeliä yhdessä useana päivänä. Marko 

huomaa Johannan kädessä olevan palan sopivan tiettyyn kohtaan ja Marko 

sanoo ”hei” ja ottaa palan Johannan kädestä ja asettaa sen oikeaan paikkaan. 

Johanna ei sano mitään ja sormeilee paloja näyttäen siltä, ettei hän nyt etsi 

itse aktiivisesti paloja. (Havaintopäiväkirja, 20.3.2019) 

Välitunneilla oppilaat hakeutuivat itselleen mieluisimpien toimintojen pariin. 

Toisille kiikkuminen ja kävely toivat yhteistä tekemistä, jollekin jalkapallon 

pelaaminen, joku haki välillä juttuseuraa koulun aikuisista. Yhdessä haluttiin olla 

silloin, kun se oli mahdollista. Yhdessä oleminen ja yksinoleminen perustuivat 

oppilaiden omaan valintaan oppituntien ulkopuolella. Jollekin välitunnilla yksinolo 

saattoi tarjota tarpeellista taukoa oppituntien sosiaalisista tilanteista.  

Helmi ja Otto kävelevät käsikkäin heti välitunnin alettua. He kiertävät tutuksi 

tullutta lenkkiä. Katoksen alta, kiikkujen ohi, puolikkaan pihan kokoista 

lenkkiä. He tekevät monta kierrosta. Välillä Helmi kiihdyttää vauhtia. Otto 

pysyy kuitenkin otteessa, vaikka askelet eivät ole yhtä nopeita kuin Helmillä. 

Pihan kiikut ovat varattuja. Yksi kiikku vapautuu ja Helmi menee kiikkumaan. 

Otto asettuu Helmin vieressä olevan kiikun viereen seisomaan ja odottaa siinä 

välitunnin loppuun saakka. Kellon soidessa Helmi tulee kiikusta pois, jonka 

jälkeen matka jatkuu koulua kohti käsikkäin. (Havaintopäiväkirja, 23.4.2019) 

Jalkapallopelissä sai olla eri luokilla olevien kanssa, vaikka muutoin keskinäinen 

kanssakäyminen olisikin ollut vähäistä. Yhdessä pelaaminen lisäsi yhdessäoloa ja 

vaikutti tuovan kokemuksen kuulumisesta koulun peliporukkaan. Peliin pyydettiin 

mukaan, ja se lisäsi kuuluvuuden tunnetta. Kutsun käydessä ei tarvinnut epäröidä 

omaa osallistumistaan. 

Vertti on ehtinyt pihalle aikaisemmin kuin muut peliporukan oppilaat. ... Hän 

näyttää tarkkailevan tilannetta. Pelaajia tulee välitunnille. Vertti seisoo pihalla, 

mutta ei lähde muiden pelaajien luokse. Pelaajien joukosta kuuluu peliin kutsu 

hänelle ... hänen ystäväksi nimeämältään oppilaalta. Vertti menee nopeasti 
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pelikentälle. Peli alkaa ja tällä kertaa Vertti ei ole maalivahti. Pelaaminen 

jatkuu koko välitunnin ajan. Aurinko paistaa. On kevättä ilmassa, vaikka tuuli 

on raitis. (Havaintopäiväkirja, 23.4.2019) 

Ystävystyminen vaikutti olevan varmempaa vertaisten välillä. Huoltajille tehdyn 

kyselyn mukaan kehitysvammaisen koululaisen ystäväpiirissä oli enemmän 

vertaisia (61 %, 65/106) kuin vammattomia ystäviä (39 %, 41/106). Yksi kyselyyn 

vastanneista huoltajista kertoi oman lapsensa kokeneen osallisuutta enemmän 

erityiskoulussa ollessaan vertaisten ansiosta.  

”Lapseni käy nykyään inklusiivista lähikoulua, jossa on pienryhmä. Aiemmin 

hän kävi erityiskoulua. Lapsellani oli ainakin yhtä paljon kavereita (ehkä 

enemmänkin) kun hän oli erityiskoulun oppilas. Silloin hän ei verrannut 

itseään niin paljon muihin kuin nyt; osallisuuden tunteminen oli helpompaa 

aiemmin.” (Kysely, 27) 

Erityisopetuksen järjestäminen inklusiivisesti saattoi lisätä mahdollisuuksia 

tutustua vammattomiin ikätovereihin, mutta ei välttämättä taannut 

kehitysvammaisen koululaisen ystävystymistä vammattomiin ikätovereihin 

huoltajien näkökulmasta.  

T: Teidän lapsi opiskelee yleisopetuksen koulussa, niin onko sitten 

ystävyyssuhteita niihin yleisopetuksen puolen oppilaisiin? 

I9: No, ei oo, ei voi sanoa, että on. Varsinaiset kaverit ja ystävät löytyy näistä 

samankaltaisista lapsista. Normaalien piiristä sitä ei löyvy semmosta, että vois 

sanoa, että ne kavereita tai ystäviä. Se kehitystaso mun mielestä, määrittää, 

mun mielestä vielä senkin lisäksi, että se kyky kommunikoija, määrittää aika 

paljon. Mitä mää oon ite seurannu näitä kehitysvammasia lapsia, että jos on 

eri tasoisesti vammaisia, mutta jo ne puhuu sujuvasti keskenään, niin tuota 

silloin niistä voi tulla hyviäkin ystäviä, mutta, jos sitä puhetta ei sitte oo ja jos 

toisella on ja toisella ei, niin sitte sitä kaveruussuhetta ei sitte kyllä synny. 

Mutta sitte taas tämmöset lapset, joilla ei sitä puhetta oo, niin ne sitte 

ystävystyy sitte helepostiki keskenään. (Haastattelu) 

Mahdollisuus vapaavalintaiseen yhdessä tekemiseen ystävien kanssa vaikutti 

tukevan osallisuuden kokemista. Koulu oli hyvä harjoituskenttä opetella yhdessä 

tekemistä eri tilanteissa silloinkin, jos oppilaalla ei ollut siihen oma-aloitteista 

tarvetta. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden keskuudessa yhteinen tekeminen 
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ja toisen huomioiminen vertaisten parissa oli luontevaa ja hyväksyvää. Koulu oli 

paikka, jossa ystävyydelle oli sijaa.  

Ystävien huomioiminen 

Koulussa kehitysvammaiset oppilaat huomioivat yleensä ystäviään enemmän kuin 

muita oppilaita. Ystävää pyydettiin seuraksi, kehuttiin ja kannustettiin yksilöllisten 

edellytysten mukaisesti. Erot sosiaalisissa taidoissa ja kommunikaatiossa tulivat 

esille ystävän huomioimisessa. Silloin, kun ei ollut sanoja, ystävän seuran 

tarpeeseen vastattiin hakeutumalla ystävän kanssa yhteisen tekemisen äärelle. 

Joillekin ystävyksille oli tullut vakiintuneita tapoja huomioida ystäväänsä. 

Käsikkäin kävely saattoi olla ystäviä yhdistävää. Ystävän vierestä löytyi hyvä 

istumapaikka eri tilanteissa. Yhdessäolo ystävien kesken oli tiiviimpää ja 

läheisempää, jonka vuoksi se erosi yhdessäolosta muiden koulukavereiden kanssa. 

Mennään kahden luokan kanssa yhdessä ravintolaan syömään. Noora ja Miko 

kävelevät käsikkäin. Ravintolaan päästyä he valitsevat kahdestaan yhteisen 

pöydän ja asettuvat vierekkäin istumaan. Ruoka maistuu molemmille. 

Toisilleen he eivät puhele, mutta syövät vieritysten. Mikon kasvoilla häivähtää 

välillä pieni hymy. Noora keskittyy syömään ja sanoo välillä jotakin seinään 

päin. En kuule hänen puhettaan, sillä istun itse eri pöydässä. Molemmille 

maistuu vielä jälkiruoka. Menen heidän avukseen jälkiruuan annosteluun. He 

nousevat pöydästä yhtä aikaa. Miko haluaa leivoksen ja keksin kanssa kahvin. 

Noora haluaa kaksi keksiä ja myös kahvin. En tiedä ovatko kumpikaan juoneet 

aiemmin kahvia, mutta nyt se maistuu. Kahvit juodaan rauhassa ja vierekkäin, 

ehkä ensimmäistä ja samalla ehkä viimeistä kertaa. (Havaintopäiväkirja, 

28.5.2019) 

Yhdessäolo oli enemmän tekemistä ja tekemisen lomassa tapahtuvaa juttelua ja 

kommentointia. Välillä tehtiin yhteisiä suunnitelmia tai pyydettiin ystävää seuraksi. 

Ystävälle puhuttiin, vaikka ystävä oli hiljaa, vastaus ystävälle saattoi olla käsi 

ystävän kädessä. Se antoi yhdessäololle merkityksen.  

Ollaan lähdössä koko luokan kanssa kävelylle. Mikko on aloitteellinen ja 

tarttuu Minnaa kädestä koulun käytävällä. ”Minna on mun pari, Minna on mun 

pari!”, huudahtaa Mikko iloisena ja Minna suostuu pariksi pitämällä Mikkoa 

kädestä. He kävelevät käsikädessä koko lenkin ajan. Välillä Mikko innostuu 

kommentoimaan näkemäänsä ”Ford!” Minna kuuntelee ja kulkee rinnalla ja 
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on hiljaa koko kävelylenkin ajan. Ote toisen kädestä ei irtoa. 

(Havaintopäiväkirja, 10.4.2019) 

Ystävän huomioimista sävyttivät myönteiset tunteet. Ystävän seurassa haluttiin olla 

ja ystävää pyydettiin seuraksi. Seuran pyytäminen tapahtui yleensä oma-

aloitteisesti. Ystävän seurassa oleminen kouluaikana oli arkea, mutta vapaa-ajalla 

koulussa olevien ystävien tapaaminen ei ollut vielä konkretisoitunut. 

Yhteystietojen vaihtaminen oli siihen ensimmäinen askel. Halu ystävän 

tapaamiseen oli olemassa, ja yksi oppilaista toimi aktiivisesti sen toteutumiseksi.  

Nelli käy pyytämässä Topia luokkaamme pelaamaan. Ystävät alkavat pelata 

Skibboa. ”Nyt me voidaan kyläillä ihan milloin vaan, eiks niin?” Nelli sanoo 

ystävälleen. ”Mää näytän sille sen lapun, siis kortin.” Nelli jatkaa. ”Äiti voi 

sitten sopia, milloin tavataan.” (Havaintopäiväkirja, 1.4.2019) 

Toisinaan rohkaisu ja kehujen antaminen auttoivat lähestymään toista oppilasta. 

Kommunikoinnissa ja sosiaalisissa taidoissa tukea tarvitsevalle oppilaalle 

kokeiltiin käyttää seuran pyytämisen tukena kahta vuorovaikutusta tukevaa valinta-

alustaa (ks. Liitteet 31–32), johon oppilas saattoi merkitä haluamansa toiminnon ja 

mahdollisen ystävän, jonka kanssa haluaisi tehdä yhdessä valitsemaansa toimintaa. 

Myös luokan muita oppilaita ohjattiin välillä käyttämään alustaa ehdottaessaan 

yhteistä toimintaa hänelle. Tarkoituksena oli antaa yksi keino käyttöön yhteisen 

tekemisen ehdottamiseksi, koska kielellisten ja sosiaalisten haasteiden vuoksi 

yhteisen tekemisen ehdottamiseen tarvittiin ulkopuolista tukea. Yhteinen 

tekeminen saattoi kiinnostaa hetken, sillä oman kiinnostuksen mukainen toiminta 

kohdistui usein toisaalle. Antamalla toiminnalle vaihtoehtoja saattoi tehdä valintoja 

ja harjoitella yhdessäoloa hetken vertaisten kanssa.  

... Kysyn Annilta, haluaisiko hän ehdottaa Maarialle yhteistä tekemistä. Hän 

innostuu ajatuksesta ”Joo!”. Menemme luokkaan ja annan ”Haluaisitko”-

alustan hänelle. Anni laittaa merkin kohtaan ”pelata peliä” kohtaan. ... Hän 

valitsee Colorama-pelin. Laitamme pelin valmiiksi Maarian pulpetille. Anni 

hakee tuolinsa Maarian pulpetin ääreen. ... Maaria istuu sekunnin omalla 

paikallaan ja nousee ylös ja on menossa vauhdilla tietokonetta kohti. Otan 

häntä kyynärvarresta kiinni ja ohjaan hänet takaisin omalle paikalleen. 

Sanoitan hänelle, mitä Anni ehdottaa ”Haluaisitko pelata peliä Annin 

kanssa?” ... peli lähtee etenemään omilla säännöillä. Maaria laittelee nopeasti 

nappuloita alustalle aivan kuin olisi kiire koko ajan. Anni näyttää välillä 

Maarialle joitakin kohtia alustalla ja Maaria asettaa nappulan siihen. Anni 
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sanoo Maarialle ohjeen ”ensin”, jolla hän tarkoittanee noppien heittoa. 

Laitan nopat Maarian käteen ja heitämme yhdessä nopat pulpetille. Noppien 

heittely ei innosta sen enempää. Nappuloiden asettelu sitä vastoin on 

vauhdikasta. ”Hyvä, Maaria!” sanon. Maaria nousee yhtäkkiä paikaltaan ja 

ottaa pienen pyrähdyksen luokassa. Ohjaan hänet vielä takaisin paikalleen. 

Pian pelaajat saavat kaikki nappulat aseteltua alustalle. Kysyn heiltä, ”Kuka 

voitti?”. Anni vastaa varmana ”Se Maaria, voitti!” Anni kerää pelin pois ja 

Maaria on jo tietokoneen ääressä. Kysyn Annilta, ”Millaista oli 

pelata?” ”Ihan hyvä!” hän vastaa. ... (Havaintopäiväkirja, 2.4.2019) 

Jokaisella oppilaalla oli yksilölliset tarpeet yhdessäolon suhteen. Yhdessäolon 

lyhyetkin hetket toisen kanssa saattoivat olla merkityksellisiä tarjoten 

mahdollisuuden harjoitella sosiaalista kanssakäymistä ja tuoden vaihtelua sen 

pienen ajan kuin se tuntui mielekkäältä. Tarpeen tullen toista pyydettiin seuraksi 

ilman sanoja ja kuvia. Halu jakaa hetkeksi omat mielenkiinnon kohteet toisen 

kanssa onnistui viemällä toinen niiden äärelle. Tässä tapauksessa seuran 

pyytäminen oli luontevinta aikuiselta, koska spontaania vuorovaikutusta toisten 

oppilaiden kanssa ei ilmennyt kenttäjakson aikana. Ystävyyden sanoittaminen ei 

ollut mahdollista kielellisten rajoitteiden vuoksi, jolloin korostui ystävyyden esiin 

tulemisen tulkinnallisuus eri tilanteissa. 

Olen koulun pihalla välituntivalvojana. Urho tulee luokseni. Hänellä on 

päivänkakkaralasit silmillä. On vappuaatto. Hän tarttuu kädestäni ja lähtee 

kuljettamaan minua pihan poikki. Päädymme kävelemään seinänviertä pitkin 

pihaportille. Haluan tietää, mitä asiaa hänellä on. Portin takana on parkissa 

pakettiauto. Urho sanoo ”Auto”. Kerron sen olevan harmaa pakettiauto. 

Katsomme hetken autoa ja portin taakse ajaa toinenkin auto. Hän katsoo 

keskittyneesti autoja. Rauhallisena. Hänellä ehkä tekisi mieli auton kyytiin, 

sillä hän näyttää, että portin voisi avata nostamalla portin hakaa. Kerron, 

ettemme voi nyt lähteä. Hän ottaa kädestäni ja lähtee kuljettamaan minua 

takaisin seinän vierelle. Siihen paistaa lämpimästi aurinko. Hän kyykistyy 

maahan ja tutkii tiiliseinän rakoa. Raosta tulee mehiläinen. ... Mehiläiset ovat 

heränneet ja se kiinnostaa häntä. (Havaintopäiväkirja, 30.4.2019) 

Ystäviä huomioitiin antamalla kannustusta ja myönteistä palautetta sopivissa 

tilanteissa. Kannustus saattoi motivoida jatkamaan yhteistä tekemistä, ja yhteisestä 

tekemisestä tuli viihdyttävää ja yhdessäoloa tukevaa. Yhteistyön sujuessa 

molemmilta aktiivisesti toista muistettiin kehua ja kannustaa.  
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Ruokailun jälkeen Johanna ehtii ensimmäisenä uuden palapelin pariin ja alkaa 

koota sitä. ... Marko menee Johannan kaveriksi kokoamaan palapeliä. He 

istuvat vierekkäin. Marko kokoaa nopeammin palapeliä kuin Johanna. ... 

Johanna on hiljaa katselee palapeliä ja Markon käsiä, kun Marko ottaa paloja 

pöydältä. ”Hyvä Johanna!”, Marko kehaisee Johannaa, kun Johanna löytää 

oikean paikan löytämälleen palalle. Tilanne jatkuu rauhallisesti palapeliä 

kooten saman ison pöydän ääressä. (Havaintopäiväkirja, 24.4.2019) 

Ystävyyttä ilmaistiin erilaisin elein, joita saattoi havaita eri tilanteissa. Ystävälle 

hymyiltiin, ystävää tervehdittiin lämpimästi, hyvästeltiin, halattiin, annettiin 

kortteja ja välillä sanottiin kohteliaisuuksia. Ystäville osattiin osoittaa kiintymystä 

ja myönteisiä tunteita. 

Ollaan lähdössä koulusta kotiin. Niila on käytävässä riisumassa ulkovaatteita 

kirjastoreissun jälkeen. Hän jää koulun iltapäivähoitoon. Naapuriluokasta 

tulee käytävälle hänen ystävänsä, joka on lähdössä taksille. ”Heippa Nelli, 

huomenna nähhään!”, sanoo Niila hänelle ja halaa ystäväänsä. Molemmat 

hymyilevät toisilleen. (Havaintopäiväkirja, 17.4.2019) 

Salli menee vauhdilla Sulon luo ja toivottaa huomenta kuuluvasti hänelle. Salli 

vaikuttaa innostuneelta, onhan äitikin paikalla ja esitys alkamassa. Esityksessä 

ystävykset tanssivat yhdessä pyörien monta kierrosta yleisön edessä kahden 

luokan yhteisessä esityksessä, tietysti käsikkäin. Esityksen jälkeen on Sallin 

lähdön hetki. Hän pukee päällysvaatteet yllensä käytävässä ja tulee vielä 

takaisin luokkaan ja menee määrätietoisesti Sulon luo, joka istuu 

pulpetissaan. ”Hei, hei!” hän hyvästelee ystävänsä ennen koulusta lähtöään. 

(Havaintopäiväkirja, 15.5.2019) 

Toisen huomioiminen ja huomioiduksi tuleminen vahvistivat ystävyyttä ja 

hyvinvointia. Huomioituna sai kokea olevansa osallinen ystävyydestä ja tärkeä 

toiselle. Oppilaat hakeutuivat mielellään ystäviksi nimettyjen seuraan saaden 

osakseen myönteistä huomiota. Huoltajien haastattelut vahvistivat näkemystä siitä, 

että ystävien seura oli koulussa mieluista. Koulu näyttäytyi paikkana, jossa 

vertaisten ystävien seurassa sai olla. 

Ä10: Koulussa erittäin aktiivinen ja ollu niitten kavereittensa kanssa ja vapaa-

ajallaan ei näe koulukavereitaan ... (Haastattelu) 

Koulu oli paikka, missä ystävykset huomioivat toisiaan vahvistaen 

yhteenkuuluvuutta ja tuoden myönteisiä kokemuksia ystävän elämään. Ystävien 
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huomioiminen ja huomioiduksi tuleminen olivat ystävyyden selviä ilmentymiä, 

jotka tulivat esille koulun arjessa ja juhlassa.  

Kuvitteellisten ystävien olemassaolo 

Koulussa oppilaiden ystäväpiiri muodostui pääosin vertaisista. Tämän lisäksi 

joidenkin ystäväpiiriä täydensivät kuvitteelliset ystävät koulussa ja joidenkin 

huoltajien mukaan myös vapaa-ajalla. Kuvitteelliset ystävät vaikuttivat kuuluvan 

luontevasti joidenkin oppilaiden elämänpiiriin täyttäen sosiaalisen kanssakäymisen 

tarpeita. 

Oman nuken kanssa tehdyt suunnitelmat olivat yhtä lailla kertomisen arvoisia 

koulussa. Nämä suunnitelmat eivät olleet yhtä alttiita kariutumaan kuin koulussa 

olevien ystävien kanssa tehdyt, vaan ne tuntuivat tuovan iloa ja toteutuessaan myös 

sisältöä vapaa-aikaan, mikä mahdollisesti korvasi jossain määrin kanssakäymistä 

muiden ystävien kanssa. 

Maikki on tekemässä palapeliä Mikon seuratessa kokoamista. Yhtäkkiä 

Maikilla on kerrottavaa minulle. ”Minä, Liisa (nukke) tulee yökylään!” Maikki 

on innostuneenoloinen ja ilahtunut. Kysyn kenen luokse Liisa on tulossa. 

Maikki vastaa ”Minun luokse.” Kysyn vielä, mitä he aikovat tehdä Liisan 

kanssa. ”Katotaan leffaa lauantaina ja sunnuntaina ohjelmia.” 

(Havaintopäiväkirja, 15.3.2019) 

Jollekin nukke ja maskotti saattoivat tuoda samankaltaista sisältöä elämään kuin 

ystävä olisi voinut tuoda. Nukke vaikutti olevan erityisen tärkeä, koska se tuotiin 

kevätlukukauden viimeisenä päivänä kouluun vierailulle. Puhuva nukke oli 

toivotettu tervetulleeksi peruskoulun päätöspäivänä. Ehkä kuvitteellisesti jaettu 

ilon tunne saattoi voimistua nuken läsnäolosta. 

On jäähyväisten aika. Aurinko paistaa luokkaan. Ollaan omassa luokassa, 

kaikki oppilaat, huoltajat ja Maikki ja Liisa-nukke. Liisa-nukke oli myös viime 

vuonna todistustenjakotilaisuudessa. Oppilaat saavat todistukset ja stipendejä. 

Kättelen ja halaan oppilaat. ... Maikki ja Pekka asettuvat kuvattaviksi. 

Halutaan muistoja koteihin. He seisovat vierekkäin ja käsikkäin. Niin kuin 

monesti aiemminkin. ... Ennen luokasta lähtöä ehdotan oppilaille, että he 

halaisivat vielä toisiaan ennen lomille lähtöä. He halaavat ja tekevät sen ilolla. 

Ennen luokasta lähtöään Maikki pitää Liisa-nukkea sylissään ja Liisasta 

kuuluu sanat ”Bye, bye!” (Havaintopäiväkirja, 1.6.2019) 
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Mielikuvituksen avulla saattoi kokea enemmän. Mielikuvituksen käyttäminen 

mahdollisti yhteydenoton ystäviksi nimettyihin henkilöihin myös kuvitteellisesti 

koulupäivän aikana. Se oli myös osoitus siitä, että valmiudet toiselle soittamiseen 

olivat olemassa.  

Ollaan lähdössä kauppaan ... Jussi ottaa tottuneesti ystäväänsä kädestä kiinni 

jo koulun käytävällä. Kaksikko suuntaa yksissä tuumin kohti koulun ulko-ovea. 

Ulko-ovella Jussi laittaa käden korvalleen ja alkaa puhua kuin olisi 

puhelimessa. ”Hei Kille! Mitä kuuluu? Hyvä! Joo. Hei hei!” Perään toinen 

puhelu ”Hei, Kille! Mitä kuuluu? Hyvä. Joo. Hei hei, nähhään kotona!” 

Soititko sinä puhelimella?” kysyn häneltä. ”Joo!” ... (Havaintopäiväkirja, 

10.5.2019) 

Pelaaminen kuviteltujen kavereiden kanssa tarjosi mielekästä ajanvietettä jollekin. 

Vaikka oppilaat olivat nimenneet ystäviä koulusta, siitä huolimatta myös 

kuviteltujen kavereiden seura oli mieluista. Mahdollisuus pelata haluamiaan pelejä 

kuvitellun parin kanssa toi tekemistä ja takasi voiton itselle. Kuvitellut kaverit 

olivat takuuvarmaa peliseuraa. 

Jonne hakee Skibbo-kortit luokan kaapista. Hän levittää ne pulpetilleen ja 

aloittaa pelaamisen yksin. Ehdotan hänelle, haluaisiko hän jonkun oppilaan 

pelikaverikseen. Jonne sanoo, ”Eeeei.” Hän on tyytyväisen oloinen, kun saa 

pelata omalla tyylillään, yhdessä kuvittelemansa vastuksen kanssa. Tällä 

kertaa peli lähtee käyntiin kuvitellun pelikaverin kanssa. Hän kääntelee 

kortteja ja jakaa niitä pinoihin. Pelin tultua päätökseen hän toteaa, ”Vikke 

hävis.” Jonne kerää Skibbo-kortit pulpetiltaan. Peli on päättynyt ja jäljet on 

siivottu. (Havaintopäiväkirja, 2.5.2019) 

Kuvitellut ystävät kuuluivat joidenkin kehitysvammaisen koululaisten elämään 

niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Ne tarjosivat peliseuraa, jutteluseuraa ja toisinaan 

kulkeutuivat oppilaan mukana kouluun todistamaan oppilaalle tärkeää tapahtumaa. 

Ne eivät kuitenkaan syrjäyttäneet koulussa olevin vertaisten ystävien merkitystä. 

Kuvitellut ystävät täydensivät ystäväpiiriä. 

Ystävien aikaansaamat tunteet  

Ystävyys sai aikaan tunteita. Tunteet tulivat esille eri ydinkategorioiden episodeista. 

Kaikki oppilaat eivät välttämättä kertoneet tunteistaan, vaan tunteet olivat 

tulkittavissa havainnoiduissa episodeissa. Tunteet tulivat esille ilona, innostuksena, 
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tyytyväisyytenä, kaipuuna ja ikävänä. Ystävän näkeminen ja ajatteleminen 

ilahduttivat, ja ystävyyteen liittyvistä asioista kerrottaessa koettiin iloa. Tunteet 

näkyivät yhdessäolon hetkissä ystävien kanssa.  

Yhdessäolo ystävien kanssa sai aikaan myönteisiä tunteita. Osa oppilaista 

kykeni ilmaisemaan kokemiaan tunteita sanallisesti. Tunteiden ilmaisussa ei 

kuitenkaan aina tarvittu sanoja.  

... He alkavat pelata Leon pulpetin ääressä, nauravat välillä. Yhteispeli kestää 

muutaman minuutin, toinen ystävistä (naapuriluokasta tullut) lähtee välillä 

katsomaan palapelin kokoamista, mutta palaa takaisin pelin ääreen. 

Pelaaminen jatkuu ja välillä naurahdellaan ” Ilmoitan ”omien hommien” 

loppuvan ja tunnin alkavan. ”Oli mukava pelata!”, sanoo Leo ystävilleen. ”Oli 

mukavaa, kun nuo tuli pelaamaan Unoa”, sanoo Leo. ”Oli mukava pelata 

Einon kanssa”, sanoo Leo laittaessaan kortteja kaappiin. (Havaintopäiväkirja, 

27.3.2019) 

Ystävyyden aikaansaamat tunteet perustuivat myös oppilaista tehtyihin 

havaintoihin ja niihin pohjautuviin tulkintoihin. Ensimmäisen tapaamisen 

suunnittelu vapaa-ajalla koulussa olevan ystävän kanssa innosti ja ilahdutti, vaikka 

varmuutta sen onnistumisesta ei vielä ollut. Tunteet saattoivat tulla näkyviksi 

ilmeistä, eleistä ja kertomisen tavasta. 

Lasse käy hakemassa oman tuolinsa Onnin pulpetin luo ja ottaa myös 

lainaamansa kirjan, jonka aihe sattuu olemaan molempia kiinnostava. Lasse 

on aktiivinen osapuoli. Hän näyttää kuvia Onnille ja pyytää välillä häntä 

toistamaan sanoja. Aivan, kuten luokan aikuiset ovat Onnin kanssa toimineet. 

Hän ilahtuu, kun Onni toistaa joitakin sanoja hänen antamansa esimerkin 

mukaan. Hän antaa Onnille ylävitosen, johon Onni vastaa. Seuraavaksi 

annetaan myös nyrkkikopsu, johon Onni vastaa samalla tavalla. Sanoja ei 

tarvita. Kehun heitä, ”hyvä” ja hymyilen. Lasse hymyilee takaisin ja on 

tyytyväisen oloinen. ... (Havaintopäiväkirja, 19.3.2019) 

”Kato mää sain Kaitsun puhelinnumeron!” Nestori näyttää innostuneena 

saamaansa puhelinnumerolappua kesken oppitunnin koulunkäynninohjaajalle, 

joka tuli kesken oppitunnin luokkaan. (Havaintopäiväkirja, 3.4.2019) 

Ystävyyteen liittyvien suunnitelmien kariutumiseen suhtauduttiin tyynesti, mutta 

kaipuu ystävän tapaamiseen saattoi silti säilyä. Ehkä pettymyksen peittosi toive 

tapaamisen toteutumisesta tulevaisuudessa.  
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”... Opettaja, ei se Vikke (koulussa oleva ystävä) voinutkaan tulla illalla, ku 

meillä oli vähä häslinkiä ja eikä tänäänkään voi”, paljastaa Julius. ... 

(Havaintopäiväkirja, 11.4.2019) 

Ystävän kaipuun tunnetta saattoi kuvastaa koulusta poissa olevan ystävän perään 

kysely. Oppilaat, jotka osasivat kertoa tunteistaan, kertoivat kokevansa ikävää, jos 

ystävä sattui olemaan jossain toisaalla. Yksi oppilaista ennakoi jo tulevaa ikävää 

pohtiessaan lukukauden päätöksen mukanaan tuomia muutoksia. Se, etteivät kaikki 

puhuneet omista tunteistaan, ei tarkoittanut sitä, etteikö tunteita olisi silti koettu, 

niistä ei ehkä vain osattu kertoa.  

Kerttua askarruttaa tuleva lukuvuosi ja sen kokoonpano. Luvassa on 

muutoksia. ”Jääkö Keijo tähän luokkaan?” hän kysyy. Kerron hänelle Keijon 

jäävän luokkaamme. ”Mää rakastan Keijoa”, hän vastaa. ”Hessua tulee ikävä 

ja Veke-pappaa (tarkoittaa luokassa olevaa oppilasta) tulee ikävä”, luettelee 

Kerttu ison pöydän ääressä. Pöydän ääressä Susanna ja Salli kokoavat vielä 

isoa palapeliä, sen valmistuminen etenee, mutta silti siinä on paljon tehtävää, 

valmiiksi se ei ennätä tulla ennen kesälomaa. ”Ketä sulla tulee ikävä?”, 

kysyn. ”Susannaa tulee ikävä”, Kerttu lisää. ... (Havaintopäiväkirja, 27.5.2019) 

Yhdessäolo ystävän kanssa sai aikaan tyytyväisyyden tunnetta silloinkin, kun 

kyseessä oli ystävä, jonka kanssa arjessa ei niin usein vietetty aikaa. Tunne oli 

kuitenkin aito ja merkityksellinen siinä hetkessä molemmille osapuolille.  

Lasse on pois koulusta. Lähdetään yhdessä toisen luokan kanssa kävelyretkelle. 

Venla ottaa Niken käsipuoleensa. Venla sanoo, että Nikke on ystävä. He 

kulkevat matkan yhdessä. Nikke on varsin tyytyväisen näköinen. Eipä ole Venla 

tainnut koskaan aikaisemmin ottaa Nikkeä kädestä kiinni kävelylle lähtiessä, 

sillä hänen kätensä on ollut Lasselle varattuna. (Havaintopäiväkirja, 21.5.2019) 

Ystävien kanssa yhdessäoloa eri toimien parissa väritti välillä esiin tuleva yhteinen 

huumori, joka sai aikaan hyvää mieltä ja iloa. Huumoria tuli esille oppilaiden 

toisilleen toistamina hokemina sekä erilaisina keinoina hauskuuttaa toista puhein 

ja elein. Yhteinen huumori yhdisti oppilaita. Huumori teki yhdessäolosta hauskaa. 

Ilo tuli näkyväksi ja kuuluvaksi. 

Sampo on mennyt ison pöydän ääreen haastattelemaan mikrofonin kanssa 

Annea. Hän kysyy: ”Mitä aiot tehä pääsiäisenä?” ”Juoda limukkaa, pelata 

skibboa ja puhaltaa ilmapalloja”, vastaa Anne. ... Sampo kysyy saman 

kysymyksen Ramilta: ”Mitä aiot tehä pääsiäisenä?” ”Puhaltaa ilmapalloja”, 
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vastaa Rami samalla tavalla kuin Anne hetkeä aiemmin. ”Sehän on 

vappuhommaa!”, ”Mitä aiot tehä pääsiäisenä?” Sampo kysyy vielä 

uudestaan. ”Pääsiäishommaa.”, vastaa Rami. ”No hyvä!”, Sampo sanoo 

hyväksyvämpään sävyyn. ... Sampo höpöttää mikrofoniin omia juttujaan. 

Sampo innostuu ja sanoo ”Kato, Ramia alkaa naurattaa!”. Sampo loilottaa 

vielä mikkiin ja tekee erilaisia ääniä. Annea ne huvittavat. ... Tapsa huikkaa 

välillä ”joo” ja osallistuu ilonpitoon ja pelaa samalla omaa korttipeliä 

pulpetillaan. ... (Havaintopäiväkirja, 16.4.2019) 

Ystävien väliselle huumorille piti antaa tilaa, jotta se pääsi valloilleen. Aikuisen 

taholta tullut rajoittaminen olisi saattanut tukahduttaa huumorin synnyttämän ilon 

tunteen. Ystävien kesken sai olla hauskaa, ja tuo hauskuus määrittyi ystävien 

keskuudessa.  

... Pojat alkavat potkia pientä palloa toisilleen. Peli sujuu hyvin. Välillä kuuluu 

naurahduksia. ”Voi, Aatu”, sanoo Mikael, kun pallo menee jalkojen ohi. ”Aatu, 

onko sulla kärähtänyt tukka pois?”, kysyy Mikael. Aatu vastaa, että ”on”. Se 

on poikien yhteistä huumoria. Kenkä lentää Mikaelin jalasta ja pojat nauravat 

sille. Pojat matkivat toistensa ääniä ja se tuntuu huvittavan heitä. ”Joo o”, 

sanoo Aatu ja Mikael vastaa samalla tavalla ”Joo o”. ”Meillä on hyvä tuo ...” 

sanoo Mikael ... Lause jää kesken. ”Mikä?”, kysyn häneltä. ”Oma homma- 

tekeminen tässä!” hän jatkaa lauseen loppuun. ”Niin on!” vastaan. Pojat 

pelleilevät ja hörisevat. ”Joo o” lausahdukset toistuvat ja se saa aikaan 

naureskelua. Hauskaa näyttää olevan. ... (Havaintopäiväkirja, 21.5.2019) 

Lyhyt yhteenveto 

Koulussa oppilaiden välinen ystävyys näyttäytyi yhdessäolona vertaisten ja 

kuvitteellisten ystävien parissa, keskinäisinä huomionosoituksina ja monenlaisina 

tunteina. Ilo tuli vahvimmin ja useimmin esille. Jaettu ilo ja yhteinen huumori 

yhdistivät ystäviä ja olivat tavoiteltavia. Tunteet olivat läsnä ystävän seurassa 

ollessa ja jossakin tapauksessa myös tulevien tapahtumien ennakoinnissa. Koulussa 

olevista ystävyyssuhteista välittyi huoltajille tietoa oppilaiden kertoman ja koulusta 

välittyneiden tietojen pohjalta. Koulusta saadun tiedon merkitys korostui erityisesti 

silloin, kun oppilaalla itsellään oli rajoittuneet mahdollisuudet kertoa 

ystävyyssuhteistaan. Ystävyys tuli näkyväksi ja tuntuvaksi koulussa. 
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7.3 Ystävyyden haasteita ja tuen tarpeita 

Vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseen ”Millaisia haasteita 

kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteisiin liittyy ja millaista tukea 

ystävyyssuhteisiin tarvitaan Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian eri 

tasoilla?” huoltajille tehdyn kyselyn ja haastatteluaineiston sekä oppilaiden 

tuottaman aineiston sisällönanalyysien kategorisointien pohjalta. Aineistoista 

paljastui kehitysvammaisen koululaisen kasvuympäristöissä olevia 

ystävyyssuhteisiin liittyviä haasteita ja huoltajien esittämiä näkemyksiä tavoista, 

joilla haasteisiin voitaisiin vastata ystävyyden tukemiseksi (ks. Kuvio 8). 

 

Kuvio 8. Ydinkategoriat kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteiden haasteista 

ja tukemisesta. 

Kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteisiin liittyvät haasteet olisivat 

voitettavissa oikeanlaisen tuen avulla. Tuen tarpeisiin vastaamalla 

ystävyyssuhteiden syntymistä ja ylläpitämistä olisi mahdollista tukea paremmin. 

Edellytyksenä on kehitysvammaisen lähipiirin aktiivisuus ja yhteiskunnan 

tarjoamat tarvittavat palvelut.  
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Haasteena ystävien tarve 

Ystävien tarve sekä vähäiset kontaktit vertaisiin vapaa-ajalla olivat monen 

kehitysvammaisen lapsen kohtaamia haasteita. Tarve ystäville oli ilmeinen, mikä 

tuli esiin huoltajien haastatteluissa sekä kyselyaineistossa.  

”Ei vain ole riittävästi ystäviä.” (Kysely, 19) 

Ä7:”... toivois, että voishan niitä olla enemmän, koska se yksi, yksi ihminen, 

joka siis todella on se ystävä, ei tavallaan kata sitä tarvetta.” (Haastattelu)  

”Toivoisin, että lapsemme löytäisi hyvän ystävän, jonka luona voisi vierailla 

ja jonka kanssa olisi kiva olla ja tehdä yhteisiä puuhia. (Kysely, 27) 

Vaikka lapsella saattoi olla ystävä, huoltajien kommenteissa lapsille koettiin 

tarvittavan lisää ystäviä.  

Ystäviä haluttiin ja heitä toivottiin voitavan tavata myös vapaa-ajalla. 

Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden toiveet liittyivät erityisesti ystävien 

tapaamiseen vapaa-ajalla. Ystäviä oli koulussa, mutta vapaa-ajalla ystävien 

tapaaminen ei ollut yleistä. Näihin haasteisiin vastaaminen edellytti monen 

kehitysvammaisen koululaisen kohdalla erilaisia tukitoimia lähipiiriltä ja myös 

yhteiskunnan taholta.  

Kehitysvammaisuus haastamassa ystävyyssuhteita 

Kehitysvammaisuuden vaikutukset nimettiin yhdeksi suurimmista 

ystävyyssuhteisiin heijastuvista tekijöistä. Kehitysvammaisuuden koettiin 

haastavan ystävyyssuhteiden muodostamista samoin kuin niiden ylläpitämistä. 

Huoltajat toivat esille kehitysvammaisuuteen liittyvien sosiaalisten taitojen 

puutteiden, kommunikaation ja liikkumisen rajoitteiden sekä omatoimisuuden 

puutteiden vaikuttavan ystävyyssuhteisiin eri tavoin. Nämä tekijät vaikuttivat 

siihen, millaista tukea tarvittiin.  
Joidenkin kehitysvammaisten lasten kommunikaation ja itseilmaisun rajoitteet 

vaikeuttivat lasta itseään välittämästä omia ystävyyssuhteisiin liittyviä toiveita ja 

tarpeita. Ne heijastuivat lapsen kuulluksi ja tulkituksi tulemiseen omassa 

lähipiirissään. Jos kehitysvammaisen lapsen tai nuorten kyky ilmaista omia 

toiveitaan oli rajoittunut, eikä kukaan ollut aktiivisesti kiinnostunut kysymään 

toiveista, saattoi vallitseva tilanne näyttäytyä ehkä toivottuna tilana. 



162 

T: Miksi et näe Astaa vapaa-ajalla? (Asta on koulussa oleva Mirjan nimeämä 

ystävä, jota hän on aiemmin kertonut haluavansa tavata vapaa-ajalla.) 

O: Ei vastausta.  

T: Oletko sanonut äidille, että haluat tavata Astaa?  

O: No, niin.  

T: Voisitko joskus sanoa äidille, että haluaisit tavata Astaa? Olisiko siinä 

ajatusta? 

O: Olisi (Mirja, Keskustelu) 

Tämän lisäksi huoltajat eivät välttämättä nähneet lapsiansa eri kasvuympäristöissä, 

jonka vuoksi kokonaiskuvan muodostaminen lapsen sosiaalisista suhteista omiin 

havaintoihinsa perustuen ei ollut mahdollista. Tämän vuoksi lasten parissa 

työskentelevillä henkilöillä oli tärkeä rooli havaintojensa välittämisessä huoltajille. 

I9: ... Kyllähän ne lapset ite löytää ne kaverit, mutta ne ei välttämättä ite ossaa 

puhua siitä ja tuua esille sitä, että kaipaa ommaa kaveria tai jotaki näin, että 

tuota näin, vaan sen vanhemman pitäs työntää sitä semmoseen, mutta mää 

luulen, että monet vanhemmat ei edes hoksaa sitä, ... tuola, näkee 

ryhymälomituksessa, että siellä ne vetäjät saattavat olla selevästi tietosia, että 

ketkä niistä hyvin tullee toimeen ja vois olla kavereita keskenään. ... on ollu 

vähän joskus mieleen, että sekin vois olla ihan hyvä, että vanhemmat tiedostas 

sen, että lapset vaikka se on kuinka on kehitysvammainen, niin se tarvii kaverin 

ja vanhempien pitäis vähä tukiakin sitä, että se pääsee sen kaverin kanssa 

jotaki olemaan ja tekemään. (Haastattelu) 

Ystävyyssuhteisiin liittyvän tiedon välittämisessä tarvittiin aktiivisuutta ja lapsen 

lähipiirin herkkyyttä kiinnostua lapsen sosiaalisista tarpeista. Tietämys 

ystävyyssuhteista ei yksistään ollut riittävää, sillä tiedon lisäksi tarvittiin 

konkreettisia toimia lapsen lähipiiriltä. Sosiaalisten taitojen puutteet vaikuttivat 

kehitysvammaisen koululaisen kykyyn ottaa kontaktia toisiin. Tukea tarvittiin, jos 

lapsi tai nuori oli vetäytyvä tai arka lähestymään muita. Toisaalta haastava 

käyttäytyminen ja oman toiminnan ohjauksen puutteet saattoivat etäännyttää muita 

lapsia ottamasta kontaktia kehitysvammaiseen lapseen.  

”Lapsen omaehtoisuus ja erityisyys, toiset lapset eivät välitä hänen seurasta 

koska lapseni on sosiaalisesti hyvin kömpelö.” (Kysely, 19) 



163 

”Hänen kehitysvammansa ja autismi.” (Kysely, 19) 

Kehitysvamman vuoksi myös itsenäinen kulkeminen ystävän luokse tai joissakin 

tapauksissa ystävän seurassa oleminen edellyttivät tukitoimia. Useimmiten ystävät 

asuivat kauempana, minkä vuoksi suurin osa oppilaista (N = 81/95, 85 %) tarvitsi 

vanhempien kuljetusapua, sillä vain osa (N = 15/95, 16 %) kyselyyn vastanneiden 

huoltajien lapsista pystyi suoriutumaan matkoistaan itsenäisesti. 

Kehitysvammaisuus vaikutti lapsen ja nuoren kykyyn muuttaa kasvuympäristönsä 

olosuhteita tarpeitaan vastaaviksi. Huoltajat toivat esille paljon sellaisia 

kehitysvammaisuudesta aiheutuvia tuen tarpeita, joita vammattomilla vertaisilla ei 

ollut. Aikuisten taholta tuleva tuki ystävyyssuhteissa koettiin erityisen 

tarpeelliseksi kehitysvammaisen lapsen yksilöllisen tuen tarpeiden vuoksi.  

Ä5: Kyllähän kaikessa tietenkin tarvitaan, tätä ulkopuolista ohjaamista ja 

itestään niitten suhteitten luomista on kyllä vaikeeta, kun siinä on niin paljon 

niitä rajoittavia tekijöitä, että jotka on toki voitettavissa olevia esteitä, mutta 

vaatii eri tavalla suunnittelua ja järjestelyä, ei voi vaan sanoa, että heippa, 

tulit koulusta ja sanoa, että ota takki, kun menet kavereitten luokse, että kaikki 

pitää aina miettiä piirua myöten, onko jossakin lemmikkieläimiä, että voiko 

aatella mittään vierailuja, ja tuota noin ja kaikki kulkemiset, että ei oo 

itsenäiseen toimintaan edellytyksiä. Sen takia sitä tukea tarvitaan, tosi, tosi 

paljon. (H) 

Yhteydenpitäminen ystäviin puhelimitse ei ollut kaikilla tutkimukseen 

osallistuneilla oppilailla osa tavallista arkea. Puhelut suuntautuivat sukulaisille ja 

perheen aikuisille ystäville. Ikätovereille ei soiteltu. Ajatus ystävälle soittamisesta 

saattoi tuntua vieraalta, eikä numeroita ollut vaihdettu. Puhelimen käyttäminen ja 

puhelimen eri ominaisuuksien hyödyntäminen yhteydenpidossa ei ollut myöskään 

kaikille tuttua, jos sitä ei ollut harjoiteltu. 

Kenelle tai keille sinä haluaisit soittaa, jolle et ole vielä koskaan soittanut.  

Pauliinalle (serkku) (Hannu, Oppilaan tuotos) 

T: Etkö halua Eelikselle (koulussa oleva ystävä) soittaa?  

O: Emmää tiiä. (Hannu, Keskustelu) 

Oppilaat, joilla ei ollut omaa puhelinta, toivovat sitä soittaakseen sukulaisilleen 

sekä ystäviksi nimetyille. Ilman puhelinta tai tukea puhelimen käyttöön oli myös 

rajatummat mahdollisuudet pitää yhteyttä ystäviin. Lapsen kehitysvammaisuus 
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vaikutti ystävyyssuhteisiin ja yhteydenpidon mahdollisuuksiin ystäviin eri tavoin. 

Ilman ystävyyssuhteisiin tarvittavaa tukea kehitysvammaisen koululaisen 

hyvinvointi ja osallisuus saattoivat heikentyä.  

Muiden lasten suhtautuminen 

Joissakin tapauksissa kehitysvammainen koululainen joutui kohtaamaan muiden 

lasten taholta ulkopuolelle jäämistä, joka esti ystävystymistä. Kehitysvamman 

koettiin joskus vaikuttaneen siihen, ettei lapsella tai nuorella ollut yhdenvertaisia 

mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi vammattomien keskuudessa. Muiden lasten 

suhtautuminen kehitysvammaiseen lapseen ja nuoreen saattoi hankaloittaa tai jopa 

estää ystävyyssuhteiden muodostamista erityisesti vammattomiin ikätovereihin. 

Joillakin huoltajista oli kokemuksia siitä, miten vammattomat ikätoverit saattoivat 

jättää kehitysvammaisen lapsen ulkopuoliseksi ja osoittaa ymmärtämättömyyttä 

kehitysvammaisuutta kohtaan. Yksittäisissä tapauksissa mainittiin myös oman 

lapsen kiusatuksi tuleminen koulussa.  

”Lähipiirissä vain ”terveitä” lapsia, jotka eivät halua ottaa kehitysvammaista 

mukaansa.” (K19) 

”Kaverit hylkäsivät lapsen saatuaan tietää 6-vuotiaana kehitysvammasta.” 

(K19) 

Kehitysvammaisen koululaisen kohtaamien muiden lasten sosiaalisten taitojen 

puutteet tai vastaavasti muiden lasten kehitysvamma saattoivat hankaloittaa 

ystävyyssuhteiden muodostamista. Lisäksi kehitysvamman aiheuttamat 

kehitykselliset erot suhteessa ikätovereihin tulivat esille yhteisten kiinnostuksen 

kohteiden vähetessä iän myötä. Suhtautuminen vammaisuuteen ei ollut aina 

luontevaa, jonka vuoksi tarvittiin vuorovaikutusta vammattomien ja vammaisten 

välille. Tässä suhteessa kodilla, koululla ja vapaa-ajantoiminnoista vastaavilla 

tahoilla oli tärkeä tehtävä kanssakäymisen tukemisessa.  

Koulun ja kodin rooli ystävyyssuhteiden haasteissa ja tukemisessa 

Koulun ja kodin toimilla oli suuri merkitys kehitysvammaisen koululaisen 

ystävyyden tukemisessa. Kodin ja koulun välisen yhteistyön koettiin yleensä 

tukevan ystävyyssuhteita. Koulu tuki kehitysvammaisten lasten ja nuorten 

ystävyyssuhteita eri tavoin. Monet huoltajista toivoivat koulun tukevan huoltajien 
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välistä kanssakäymistä yhteisten tapahtumien avulla sekä välittämällä tietoa 

ystävyyssuhteista. Huoltajien toiveissa oli myös oppilaiden välisen 

kanssakäymisen kehittäminen, jolloin koulun toimilla ja opetuksen 

järjestämistavoilla oli ratkaiseva merkitys.  

Kyselyyn vastanneista huoltajista 77 prosenttia (N = 78/101) koki koulun 

voivan tukea kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteita. Huoltajista noin 

kolmasosa (34 %, N = 36/105) oli jokseenkin samaa mieltä sen suhteen, että koulu 

tukee riittävästi ystävyyssuhteita (ks. Kuvio 9). Oli myös huoltajia, joiden mielestä 

koulu voisi tukea ystävyyttä enemmän lisäämällä kodin ja koulun välistä 

yhteistyötä sekä oppilaiden välistä kanssakäymistä eri tavoin.  

”Koulu toimii tässä esimerkillisesti. Se ohjaa lapset yhteen ja siellä lapset 

tekevät aktiivisesti asioita yhdessä.” (Kysely, 21) 

Koulusta riippuen oltiin joko tyytyväisiä koulun tapaan tukea ystävyyssuhteita tai 

koulun koettiin voivan vielä kehittyä paremmaksi ystävyyssuhteiden tukemisessa. 

 

Kuvio 9. Ystävyyssuhteiden tukeminen koulussa vanhempien (N = 105) mukaan. 

Kodin ja koulun välisen yhteistyön nähtiin tukevan huoltajien verkostoitumista. 

Huoltajien verkostoitumisen puute ja ystävien yhteystietojen puute hankaloittivat 

ystävien tapaamista vapaa-ajalla. Koulun järjestämille yhteisille tapahtumille oli 

tarvetta, sillä ne tukivat kehitysvammaisten koululaisten perheiden keskinäistä 

verkostoitumista sekä yhteistä tekemistä vertaisten parissa. Yhteisiin tapahtumiin 

osallistuminen edellytti aktiivisuutta huoltajilta arjen kiireiden keskellä.  
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”Koulu pystyisi auttamaan yhteyksien syntymistä kehitysvammaisten lasten 

perheiden välille järjestämällä enemmän tilanteita, joissa luokkatoverien 

vanhemmat pystyisivät tutustumaan toisiinsa. Nykysysteemillä vanhemmat 

eivät tiedä edes luokkatoveriensa sukunimiä, eikä missään tilanteissa voi 

tavata luokkatovereiden vanhempia, joten ei pysty tutustumaan ja sitä kautta 

saamaan vapaa-ajan kavereita.” (Kysely, 27) 

Monet huoltajat toivoivat tiedon saamista oppilaiden keskinäisistä ystävyyksistä. 

Tosin tiedonsaanti opettajalta oli koettu hankalaksi tietoturvallisuuteen liittyvien 

syiden vuoksi. Yhteystietojen antamisessa ystävälle tarvittiin huoltajien ja 

koululaisten omaa aktiivisuutta koulusta välitetyn tiedon lisäksi.  

”Koulussa mahdollisesti tällä hetkellä olevia ystäviä en tunne, joten 

edellyttäisi yhteystietojen vaihtamista vanhempien kanssa.” (Kysely, 19) 

Ä4: ... oli itseasiassa todella vaikeeta saada isän puhelinnumeroa tai äitin, kun 

kuultiin silloin, että lapsella on yks, kenen kans nyt erityisesti viihtyy 

välitunnilla, niin oli vaikeeta saada yhteystietoja, kuka se on. (Haastattelu) 

Sosiaalisten taitojen opettamista koulussa pidettiin tärkeänä ystävyyssuhteiden 

muodostamisen edistämiseksi, koska siihen koettiin olevan monella 

kehitysvammaisella koululaisella tarvetta. Koulussa voitiin harjoitella sosiaalista 

kanssakäymistä ja tukea vuorovaikutusta. Aina siinä ei ollut onnistuttu.  

”Tuetaan vuorovaikutustaitoja, koska niissä on puutteita. Tukea oma-

aloitteiseen kanssakäymiseen toisten lapsien kanssa.” (Kysely, 21) 

”Millään tavalla koulu ei edistä edes välitunnilla että tämä poika voisi mennä 

edes välitunnilla muiden mukaan. Hän istuu välitunnit yksin koulun pihalla 

kiven päällä. Välillä joku oppilas ohi mennen tönäisee hänet siitä nurin koska 

hänellä on huono tasapainon hallinta. Välitunnit on hänelle tosi pelokkaita.” 

(Kysely, 21) 

Joillakin huoltajilla oli toive, että oppilaita aktivoitaisiin osallistumaan yhteisiin 

toimintoihin koulussa. Sen ajateltiin tukevan ystävystymistä samoin kuin ajan 

antamisen vapaalle toiminnalle ja yhdessäololle koulupäivän lomassa. Näiden 

hetkien merkityksen tärkeys korostui tilanteissa, joissa koulussa olevia ystäviä ei 

voinut tavata vapaa-ajalla. Koulunkäynninohjaajien antamalle tuelle koettiin myös 

tarvetta välituntitilanteissa.  

”Osallistua yhteisiin hetkiin. Olla vertaisen kanssa.” (Kysely, 21) 
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”Välitunneilla olisi ohjaaja mukana auttamassa pääsemään yhteisen jutun tai 

tekemisen alkuun.” (Kysely, 21) 

”Annettaisi aikaa leikille.” (Kysely, 21) 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat kehitysvammaiset koululaiset saattoivat 

tavata ystäviään siellä ollessaan. Tapaamismahdollisuuksien laajentamiseksi 

ehdotettiin joustavampia järjestelyjä aamu- ja iltapäivähoitoon ystävyyssuhteiden 

tukemiseksi.  

Ä5: ... koulupäivät on pitkiä ja tai koulupäivät itsessään ei ole pitkiä mutta 

tämä aamu- ja iltapäivähoito tekee lapsen päivistä todella pitkiä, että jos siellä 

on päivän sisällä, vaikka aamu- tai iltapäivähoidossa ois mahdollista, välillä 

joskus tehdä sitä joustavampia ryhmätoimintaa niin että ne lapset tulis sillä 

lailla kuulluksi, ... että välillä niitä toiveitaki toteutettais, vaikka ne sitte 

poikkeais siitä omasta kiinteestä pienryhmästä. ... (Haastattelu) 

Oppilaiden keskinäisen kanssakäymisen tukemiseksi haluttiin monipuolista 

yhteistä toimintaa vertaisten sekä vammattomien koululaisten kanssa. Joissakin 

tapauksissa kouluissa vallinneet käytänteet eivät tukeneet vammaisten ja 

vammattomien koululaisten kohtaamista tarpeeksi. Jos toisia ei voinut kohdata, ei 

ystävyydelle annettu silloin mahdollisuutta. Joidenkin huoltajien mielestä 

inklusiivisesti järjestetty opetus oli yksi keino tukea ystävyyttä.  

”..., ehkä enemmän inkluusiota, jotta saisi ystäviä myös ei vammaisista.” 

(Kysely, 21) 

Erityisopetus saatettiin kokea eristäväksi sekä vammaisten ja vammattomien 

oppilaiden välisiä kohtaamisia kouluarjessa estäväksi. Muuttamalla koulun 

toimintatapoja vuorovaikutusta lisääväksi voitiin lisätä myös mahdollisuuksia 

oppilaiden väliselle tutustumiselle. Eriyttämällä koululaisia toisistaan ei voitu heitä 

yhdistää. 

Äiti 4: Koulussa ku laps on niin se on periaatteessa sama peruskoulu, ku 

yhtenäiskoulu, siellä kehitysvammaisten omassa luokassa, kokonaan omassa 

siivessä ja niillä on erikseen oma ulkoilupihaki, korkeesti aidattu, niin että 

siellä ne on, ne oman luokkalaiset koulussa kavereita, ehkä jotku 

rinnakkaisluokkalaiset, koulukaverit on erityislapsia, että siellä ei pääse 

tapahtumaan tällasta, että ystävystyis tai edes millään tapaa tutustuis muiden 

kuin erityislasten kanssa. (Haastattelu)  
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Kyselyaineistossa tuli esille kehitysvammaisen oppilaan kuulluksi tulemisen 

tärkeys koulussa. Huoltajien mukaan kehitysvammaisen koululaisen kuulluksi 

tulemisella ja toiveiden huomioimisella voitiin vahvistaa hyvinvointia ja 

osallisuutta koulussa. Koulun toivottiin rohkaisevan oppilaita oman mielipiteen 

ilmaisuun. Oppilailla oli toiveita, ja niiden kuulemista pidettiin tärkeänä.  

Koulu tuki ystävyyssuhteita, mutta tukea toivottiin ja tarvittiin vielä lisää. 

Tämän asian tiedostamisella ja tarvittavien tukitoimien käyttämisellä ystävyyden 

tukeminen tehostuisi. Olennaista ystävyyden tukemisessa oli eri tasoilla tapahtuva 

vuorovaikutuksen lisääminen. Sen koettiin olevan tuloksellista, ja sitä toivottiin 

myös lisää. Ystävyyssuhteiden edellytys oli mahdollisuus kohdata ja tulla 

kohdatuksi koulussa sekä tarvittavan tuen saaminen.  

Perheessä olevat haasteet ja huoltajat ystävyyden tukijoina 

Perheen toimilla oli suuri merkitys kehitysvammaisen koululaisen 

ystävyyssuhteisiin. Huoltajien tuki oli monessa kohtaa välttämätöntä 

kehitysvammaisen lapsen ja nuoren ystävyyssuhteissa. Tarvittavan tuen puute tuli 

esiin kehitysvammaisen koululaisen vähäisinä kontakteina ystäviin vapaa-ajalla 

etenkin silloin, jos tukea ei ollut saatavilla myöskään perheen ulkopuolelta. Arki 

kehitysvammaisen koululaisen kotona oli monien huoltajien mukaan kiireistä. 

Perheissä oli omia menoja ja perheenjäsenten harrastukset täyttivät arkea. 

Käytännössä haasteeksi muodostui ajan löytäminen ystävien tapaamista varten, 

huoltajien jaksaminen sekä oman lapsen ja hänen ystäviensä erityistarpeet. Arki 

väsytti, eikä viikonloppuisin ollut enää voimavaroja välttämättä kaikkeen siihen, 

mitä tapaamisten toteuttamiseen olisi tarvittu.  

”Vanhempien aikataulun sovittaminen, että vanhempi pääsee mukaan 

"valvomaan".” (Kysely, 19) 

”Lapsilla voi mennä harrastukset ristiin niin, että on vaikea löytää yhteistä 

vapaata aikaa ...” (Kysely, 19)  

Lisäksi tapaamiset edellyttivät usein huoltajien läsnäoloa kehitysvammaisten lasten 

ja nuorten tuen tarpeiden vuoksi. Kaikille huoltajille yhdessäolo oman lapsen 

ystävien huoltajien kanssa ei tuntunut mielekkäältä. Nämä tekijät saattoivat 

vaikuttaa kehitysvammaisen lapsen ystävyyssuhteisiin vapaa-ajalla.  

Ä10: ... minä taas oon erittäin epäsosiaalinen ihminen, niin en välttämättä sitte 

jaksais tai en jaksa alkaa pitämään uusia ihmissuhteita yllä yhtään siinä kun, 
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jotenkin useasti tämmösten varsinkin erityislasten vanhemmat olettaa, että 

siinä sitten myöskin vanhemmat istuskelee ja kahvittelee ja vanuttelee 

elämäntilanteita, ... siinäkin voi olla se osa syy siihen, että lapsen nämä koulun 

ulkopuoliset ystävyyssuhteet on vähä jäänet tyngäksi. (Haastattelu) 

Samaan perheeseen kuuluvien sisarusten olemassaolo saattoi kaventaa 

kehitysvammaisen lapsen ja nuoren osalta ystävien tapaamismahdollisuuksia, 

koska sisarusten menot edellyttivät usein huoltajien tukea ja ajankäyttöä. Huoltajat 

tiedostivat hyvin kehitysvammaisen lapsensa tuen tarpeet ystävyyden tukemisessa. 

Siitä huolimatta kaikkeen aika ei tuntunut perheissä riittävän ainakaan niin usein 

kuin olisi ollut tarvetta. 

”On todella sydäntä särkevää keskustella asiasta lapseni kanssa: ”Miksei 

minulla ole kavereita?” Perheessä on muitakin lapsia ja heidän harrastuksensa 

vaatii myös osansa, samoin kuin kehitysvammaisen lapsen harrasteet.” 

(Kysely, 27) 

Arjen kuormittavuus, huoltajien työssäkäynti ja kehitysvammaisen koululaisen 

pitkät koulupäivät aamu- ja iltapäivähoitoineen tarkoittivat usein sitä, etteivät 

kaikki huoltajat kyenneet kohdentamaan tukea kehitysvammaisen lapsen 

ystävyyssuhteisiin riittävästi. Kyselyn perusteella 78 prosenttia (N = 78/101) 

huoltajista ajatteli kehitysvammaisen lapsen huoltajana olevansa vastuussa 

ystävyyssuhteiden tukemisesta erityisesti vapaa-ajalla. Jotkut huoltajista kokivat 

olevansa itse osasyynä siihen, etteivät kehitysvammaiset lapset voineet tavata 

ystäviään tai tapaamisia oli harvoin. Huoltajien kuormittuneisuus heijastui 

jaksamiseen, jolloin ystävien tapaamisten järjestämisen koettiin kuormittavan vielä 

lisää. Joissakin vastauksissa sivuttiin myös huoltajien riittämätöntä arvon antamista 

ystävien tapaamiselle. Tapaamisia saatettiin luonnehtia ylimääräiseksi työksi. 

Tämä lisäsi kehitysvammaisen koululaisen tarvetta perheen ulkopuolelta tulevaan 

tukeen.  

”Kun kehitysvammaisen vanhemmat ovat jo lähtökohtaisesti aika väsyneitä, ja 

omankin kehitysvammaisen kanssa oleminen rassaa, niin ei vain tahdo jaksaa 

enää ottaa toista lasta ”hoitoon”.” (Kysely, 19) 

”Ei kerta kaikkiaan jaksa mitään ylimääräistä.” (Kysely, 19) 

Ystävyyssuhteiden tukemisessa huoltajien oma aktivoituminen koettiin tärkeäksi ja 

sen tarpeen nähtiin kestävän pitkälle tulevaisuuteen. Jotkut huoltajista tukivat 

mahdollisuuksiensa rajoissa kehitysvammaisten lastensa ystävyyssuhteita ja 
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järjestivät ystävien tapaamisia vapaa-ajalla arjen haastaessa. Annetun tuen 

toivottiin antavan valmiuksia ylläpitää ystävyyssuhteita omatoimisesti 

tulevaisuudessa, sillä ystävyyssuhteiden toivottiin kestävän. 

Ä4: ... Tietenki niitä aina yrittää järjestää, vaikkei ite aina jaksaiskaan näitä 

tapaamisia tai muita just sen verran riittävän tiheesti, että ne nimenomaa 

jatkuis, että sitte ku tässä ei enää itte ole, niin järjestelemässä, ne ois sitte sen 

verran omatoimisia, että ne osaisivat sitte soitella ja sopia, että tapaamisia 

keskeneäänki ... just sitte tulevaisuutta kohen sitten hänellä pysyis nämä 

tämmöset kaverit ja ystävät ja läheiset, ei vieraantuis niistä sukulaisistakaan. 

(Haastattelu) 

Huoltajat olivat avainasemassa kehitysvammaisten lasten ystävyyssuhteiden 

tukemisessa. Mahdollisuudet tukea kehitysvammaisen koululaisen 

ystävyyssuhteita vaihtelivat. Huoltajien keskuudessa oli monia, jotka toivoivat 

saavansa erilaista tukea kehitysvammaisen lapsensa ystävyyssuhteisiin, koska 

ystävien olemassaolon tärkeys omalle lapselle tiedostettiin. 

Yhteiskunnan tarjoamien palvelujen tuki ystävyyssuhteissa 

Huoltajille tehdyn haastattelun ja kyselyn perusteella yhteiskunnan taholta tarvittiin 

tukea kehitysvammaisen lapsen ystävyyssuhteisiin. Tuen tarvetta määrittivät 

kehitysvammaisen lapsen yksilölliset tarpeet. Tarvittiin paikkoja vertaisten ja 

vammattomien ikätovereiden kohtaamiseen, kuljetuspalveluita, vapaa-ajanohjaajia 

sekä terapioita tukemaan ystävyyssuhteissa tarvittavia taitoja. Useat 

kehitysvammaiset koululaiset tarvitsivat ystävyyssuhteisiin tukea erityisesti omalta 

perheeltään ja sen lisäksi yhteiskunnan tarjoamilta palveluilta. Tuen tarve kumpusi 

kehitysvammaisen lapsen tarpeista sekä perheen arjen haasteista. Terapioiden 

nähtiin kehittävän myös ystävyyssuhteissa tarvittavia taitoja. Joskus 

kehitysvammaisen lapsen terapioiden koettiin loppuneen liian varhain, jolloin 

lapsen taidot eivät olleet vahvistuneet riittävästi. Sosiaaliset taidot ja 

kommunikaatiotaidot olivat ensiarvoisen tärkeitä taitoja, joita tarvittiin 

ystävyyssuhteissa toimimiseen.  

”Aikuinen puheterapian palveluntuottaja lopetti puheterapiat kesken ja petti 

lapsemme luottamuksen, kun vielä sen ajan kaveritkin kysyivät miksi sinä et 

puhu kunnolla nyt tästä on jo vuosia, mutta edelleen lapsemme on erittäin arka 
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puhumaan etenkin omanikäisille kavereille. Lapsemme puhe on se, mihin 

alkanut kaveri suhde tyssää.” (Kysely, 27) 

Kyselyyn vastanneista huoltajista 66 prosenttia (N = 69/104) piti 

kehitysvammaiselle lapselle kohdennetuista ystävyyssuhteiden tukimuodoista 

erittäin tärkeänä järjestettyä toimintaa kehitysvammaisten ikätovereiden kanssa. 

Vastauksien perusteella tämä erottui toivotuimpana tukimuotona (ks. Kuvio 10).  

 

Kuvio 10. Vapaa-aikaan kohdistuvia tukitoiveita vanhempien (N = 107) mukaan. 

Joillakin huoltajilla oli kokemuksia siitä, että ystävystyminen vertaisten kanssa 

tapahtui luontevammin. Harrastusten parissa kehitysvammaiset lapset ja nuoret 

saattoivat kohdata vertaisiaan etenkin silloin, jos harrastukset oli suunnattu 

erityisryhmille.  

I9: Vähänlaisestihan niitä kavereita sillä lailla on, ne semmoset varsinaiset 

ystävät löytyy samankaltaisista ja henkisistä kavereista, on muita 

kehitysvammaisia ja sitte tällä meijän lapsella, ku sillä on kommunikaation 

kanssa sillä tavalla vähän puutteita, niin on aika vähäistä se puhe ollut aina, 

kommunikoi viittomilla ja muutenkin tällä tavalla elehtimällä, mun mielestä se 

aika paljon vaikuttaa siihen, että minkälaiset kaverit siihen sitte tulee 

esimerkiksi ystäviksi. ... (Haastattelu) 

Huoltajat toivat esille harrastusmahdollisuuksien tärkeyden sekä erilaisten ja eri 

alueille sijoittuvien kohtaamispaikkojen tarpeen. Kyselyyn vastanneista huoltajista 

80 prosenttia (80 %, N = 81/101) ajatteli järjestöjen olevan merkittävimmässä 

roolissa kehitysvammaisten ystävyyttä tukevana tahona. Eri tahojen toimesta 

järjestettyjen kohtaamispaikkojen ja toimintojen tarjonta vaihteli paikkakunnasta 
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riippuen. Kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteiden muodostumiseen 

tarvittiin aikaa ja mahdollisuuksia tavata säännöllisesti ystäviä. Tässä suhteessa 

kaikki kehitysvammaiset koululaiset eivät olleet yhdenvertaisessa tilanteessa. 

”Ystävyyssuhteiden syntyminen on myös kehitysvammaisten kesken hidasta 

ja ”kaverivalikoimaa” on vähemmän kuin taviksilla. Näiden syiden takia 

kaikki srk:n kaveri-illat ja harrastukset ovat tärkeitä.” (Kysely, 19) 

”Kunnassamme ei ole erityislapsille mitään omaa toimintaa. Ennen 

seurakunta järjesti, mutta ongelma oli ettei ainoan nuorisotyöntekijän 

kaveriksi saatu kunnasta toista ohjaajaa.” (Kysely, 27) 

”Yleisesti eri paikkakunnille olevaa harrastustoimintaa jonne erityislapsen 

voisi laittaa. Omalla paikkakunnalla ei mitään toimintaa.” (Kysely, 25) 

Itsenäinen kulkeminen erilaisiin vapaa-ajantoimintoihin ei ollut aina mahdollista 

ulkopuolisen tuen tarpeen, kuljetuspalveluiden puutteen, harrastusten 

sopimattomien ajankohtien, harrastuspaikkojen sijainnin tai matkakustannusten 

vuoksi. Jos huoltajalla ei ollut mahdollisuutta kuljettaa lastaan autolla harrastuksiin, 

toivottiin harrastusmahdollisuuksia kodin lähettyville. Työssäkäyville huoltajille 

harrastusten aikaiset alkamisajankohdat arkisin saattoivat rajoittaa lapsen 

osallistumista. Huoltajat toivoivat kehitysvammaisille lapsille joustavalla 

aikataululla olevia kohtaamispaikkoja sekä helposti saavutettavia 

harrastusmahdollisuuksia kohtuullisin kustannuksin sekä kuljetuspalveluita. 

Kuljetuskustannuksiin kohdistetulle taloudelliselle tuelle oli myös tarvetta.  

Ä8: Paljon on hyviä aihioita ja yritystä tälläkin paikkakunnalla. On 

monenlaista nuokkaritoimintaa ja discotoimintaa ja kerhoa ja tämän tyyppistä, 

toivoisin, että niissä hiukan otettais aina huomioon, että ne on monesti hiukan 

hankalaan aikaan, arkena iltapäivällä, no lähtöolettamana, että 

kehitysvammaisten lasten vanhemmat tai jompikumpi heistä on kotona tai 

tekkee lyhennettyä työaikaa, me tehhään molemmat sataprosenttista työaikaa, 

me ei pystytä, sitte jotenki olettamana, että vanhemmat pystyy ihan hirvittävän 

paljon pystyy työskentelemään sen vammasen lapsen ystävyyssuhteitten etteen 

ja eikä sekkää oo aina mahollista, vaan on kolme muutakin lasta ja ne 

harrastaa ja meijän on pakko revetä myös heille, eli tuota varmaan summa 

summarum tässä ei kyllä sinällään totteuvu semmonen normaaliuvven periaate 

tällä hetkellä oikeestaan millään lailla. (Haastattelu) 
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Kiireisen perhearjen tueksi joidenkin huoltajien toiveissa oli saada 

kehitysvammaiselle lapselle tukihenkilö huolehtimaan lapsen harrastuksiin ja 

muihin vapaa-ajantoimintoihin kuljettamisesta, ystävysten tapaamisten 

mahdollistamisesta ja osin myös puuttuvan ystävän aukon täyttämisestä 

kehitysvammaisen lapsen elämässä. Käytännössä sopivan tukihenkilön saaminen 

ja sitoutuminen tehtävään vaikutti olleen haasteellista. Tukihenkilöille oli monen 

kehitysvammaisen lapsen elämässä selvä tarve, mutta tukihenkilöitä ei kaikille 

tarvitseville ollut löytynyt. 

I9: ... meillä on lapsella ollu henkilökohtasia avustajia pari kappaletta, mutta 

ne on aina ollu semmosia lyhytaikaisia, ei yleensä pitkäksi aikaa pysty ihmiset 

sitoutumaan semmoseen, olis hyvä, että ois henkilökohtanen avustaja, mikä 

vois ottaa sitte molemmat ja käyä vaikka kahen kans sitte jossakin elokuvissa 

tai molemmilla lapsilla pitäs olla henkilökohtanen avustaja, niin vois niitten 

kans yhessä, mutta niitten saaminen, avustajan saaminen on todella vaikeaa. 

(Haastattelu) 

Ä1: ... avustaja, jonka kanssa se kävis nuissa juttuissa ja johon vois luottaa. 

(Haastattelu) 

Kyselyn perusteella huoltajista 68 prosenttia (N = 69/101) ajatteli vapaaehtoisten 

voivan tukea kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteita. Vapaaehtoisten 

järjestämä ystävätoiminta mainittiin yhtenä ystävyyden tukemisen vaihtoehtona. 

Osa huoltajista toivoi lapsilleen myös järjestettyä toimintaa vammattomien 

ikätovereiden parissa (ks. Kuvio 10). Taustalla oli ajatus kehitysvammaisen lapsen 

osalliseksi pääsystä yhteisiin toimintoihin vammattomien lasten kanssa ilman 

ulkopuolelle jäämistä. 

Ä2: Toivoisin, että kehitettäis jotain systeemiä, millä terveet ja 

kehitysvammaiset vois toimia yhdessä, että ei ois vain semmosta, että vain 

kehitysvammaiset leikkivät vain keskenään ja normaalit lapset leikkivät 

keskenään, jotain tämmöstä ois. Sehän heleposti mennee siihen, että ku toinen 

on erilainen, niin se jätetään ulukopuolelle ja leikitään mieluummi niitten 

samanlaisten kans. (Haastattelu) 

Kehitysvammaisen lapsen ja nuoren tilapäishoitoon osallistumisen koettiin 

laajentavan ja vahvistavan ystävyyssuhteita. Huoltajien verkostoituessa keskenään 

ja toimiessa aktiivisesti ystävyyssuhteita tukien voitiin tilapäishoidon tarjoamasta 

tuesta saada omalle lapselle ystävyyttä vahvistavia kokemuksia.  
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I9: ... parhaan kaverin kanssa käy samalla ryhmähoijossa tai lomituksesa, ovat 

käyneet nyt jo usiamman vuojen, niin että me ollaan aina sitten sumplittu sen 

kaverin vanhempien kanssa silleen, että meille sattuu samat viikonloput, että 

haluvat sitte nukkua samassa huoneessa sitten vierekkäin ja siellä sitte 

puuhastelevat ja pellailevat kaikkea, tekevät sitte, rämpyttävät kännyköita 

vierekkäin. Että semmonen yks hyvä kaveri löytyy. ... (Haastattelu) 

Ä10: ... Nyt, kun lapseni on ollut siellä tilapäishoidossa, siellähän on ollut 

näitä kavereita. Sekin on ollut aivan loistavaa, on tutustunut siellä uusiin 

kavereihin ja on innokas sinne menemään. ... (Haastattelu) 

Tilapäishoidon tarpeeseen saatettiin havahtua joskus vasta lapsen kasvaessa ja 

peruskoulun lähestyessä päätösvaihetta. Viimeistään silloin oman 

kehitysvammaisen lapsen tulevaisuuden pohtiminen tuli ajankohtaiseksi 

ystävyyksiin liittyvät seikat huomioiden.  

Ä7: ... Se pelko on aina se, että jos laps tulee täysikäseksi ja me vanhemmat ei 

olla siinä, niin sitte ei pysy ne suhteet, ku ei olla tukemassa niitä koko ajan. 

Vaatii myöskin sen aikuisiän, kun muutetaan omaan asuntoon, omiin 

ympyröihin, se vaatii myöskin siltä ajalta sitä tukemista jollakin tavalla. Siihen 

sit tarvis ehkä, just sosiaalityöntekijää tai vammaispalvelun työntekijää tai 

muuta vastaavaa, joka sitä lähtis tukemaan sitä ja pitämään yllä, koska laps ei 

voi olla niistä vanhemmista riippuvainen. Mitä tapahtuu, kun meidän on aika 

poistua tästä maailmasta? (Haastattelu) 

Huoli kehitysvammaisen lapsen ystävyyssuhteiden jatkumisesta ja tukemisesta 

tulevaisuudessa saattoi varjostaa huoltajan mieltä. Ystävyyssuhteisiin koettiin 

tarvittavan tukea eri ikävaiheissa, myös kehitysvammaisen lapsen itsenäistyessä.  

Lyhyt yhteenveto 

Kehitysvammaisen lapsen ja nuoren ystävyyssuhteisiin tarvittiin usein tukea 

koulun ja kodin lisäksi myös yhteiskunnan palvelujen piiristä. Kehitysvammaisen 

lapsen perheillä oli rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kaikkiin ystävyyttä 

haastaviin tekijöihin, jonka vuoksi yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin kohdistui 

monia odotuksia. Ystävyyssuhteiden tukemisen tarve voi ulottua 

kehitysvammaisen lapsen ja nuoren elämään koko elinkaaren ajan, jolloin 

yhteiskunnan tarjoaman tuen merkitys korostuu entisestään.  
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8 Pohdinta 

Tämän laadullisen tutkimuksen tehtävänä oli kuvata kehitysvammaisten 

koululaisten ystävyyssuhteita. Kuvaus perustuu kehitysvammaisten koululaisten 

huoltajille tehtyihin haastatteluihin ja kyselyyn sekä erityiskoulussa kerättyyn 

kenttäaineistoon sisältyneisiin havaintopäiväkirjan episodeihin sekä oppilaiden 

tuotoksiin. Aineistot täydentävät ymmärrystä kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteista ja ystävyyssuhteisiin liittyvistä tuen tarpeista. Luvun alussa 

esitellään tutkimuksen luotettavuustarkastelu. Tämän jälkeen tarkastellaan 

tutkimustuloksia vastaamalla tutkimuskysymyksiin tieteellisestä ja käytännön 

näkökulmista. Lopuksi tiivistetään yhteenvedossa tutkimuksen keskeiset 

päätulokset ja esitetään tutkimuksen perusteella esiin tulleita jatkotutkimusaiheita.  

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Yhteistä kaikille tutkimuksille on pyrkimys totuudellisuuteen tutkimusprosessin, 

tutkimustulosten luotettavuuden sekä tutkimuseettisten kysymysten osalta (Aaltio 

& Puusa, 2020, s. 181). Laadullista tutkimusta tehtäessä aineiston analyysivaihetta 

ja luotettavuuden arviointia ei voi erottaa yhtä selvästi kuin määrällisessä 

tutkimuksessa. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi kattaa koko 

tutkimusprosessin (Eskola & Suoranta, 1998, s. 210). Tarkastelen seuraavaksi tätä 

laadullista tutkimusta tutkijan oman aseman lisäksi luotettavuuden, uskottavuuden 

ja eettisyyden näkökulmista (ks. Juuti & Puusa, 2020b, s. 175; Saaranen-Kauppinen, 

Puusniekka, 2009).  

Tukijan aseman arviointia 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun kuuluu tutkijan aseman 

arviointi (Aaltio & Puusa, 2020, s. 180). Erityisesti tutkimuksen etnografisessa 

osuudessa korostuu tutkijan vastuu tutkijan toimiessa tutkimusinstrumenttina, joka 

päättää tutkimuskohteesta, tutkimusmenetelmistä, aineiston määrästä ja laadusta 

(Kananen, 2014, s. 139). Vastasin tutkijana itse tutkimuksen kaikista vaiheista, 

minkä koin edesauttaneen tutkimusaiheen syvällisemmän ymmärryksen 

saavuttamista. Tutkimuksen tarve kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteiden tutkimiseen heräsi toimiessani kehitysvammaisten oppilaiden 

opettajana. Aiheeseen liittyvä esiymmärrykseni ohjasi tutkimuksen aloittamista ja 

tutkimuksen suunnittelua (Aaltio & Puusa, 2020, s. 181). Halusin tutkimuksen 
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avulla nostaa esille kehitysvammaisten koululaisten ja huoltajien kokemuksia 

kehitysvammaisten ystävyyssuhteista ja niiden tukemisen tarpeista.  

Tutkijalla on monien valinnan mahdollisuuksien lisäksi myös vastuu 

tutkimusprosessin eri vaiheissa (Saaranen-Kauppinen ym., 2009, s. 20). Laadullista 

tutkimusta tehdessä täydellistä objektiivisuutta ei voi saavuttaa, vaan pääosa 

tutkimuksesta on jossain määrin subjektiivista (Eskola & Suoranta, 2005, s. 210; 

Saaranen-Kauppinen ym., 2009, s. 24). Pyrin siihen, etteivät omat asenteeni ja 

uskomukseni olisi vaikuttaneet liiaksi tutkimukseeni ja tekemiini tulkintoihin 

(Creswell, 2013, s. 15; Saaranen-Kauppinen ym., 2009, s. 24).  

Tämän laadullisen tutkimuksen tulokset ja tulkinnat perustuvat 

tutkimusaineistoihin (ks. Kananen 2014, s. 139). Analyysin oikeudellisuuden 

varmistamiseksi koodauksen ja tulkinnan voisi tehdä tutkijan lisäksi myös toinen 

henkilö. Tutkimuksen analysointi on aina yksilökohtaista ja tulkinnanvaraista, 

jolloin kaksi eri tutkijaa ei kuitenkaan päädy täysin samoihin päätelmiin 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Kananen, 2014, s. 156, Puusa, 2011). 

Tämän tutkimuksen analysointiin osallistunut toinen tutkija olisi voinut esittää 

vaihtoehtoisia tapoja tulkita aineistoa (Graneheim ym., 2017). Analyysin 

oikeudellisuuden osoittamiseksi tutkimukseen on liitetty paljon esimerkkejä 

koodauksesta, kategorisoinnista ja niihin pohjautuvista tulkinnoista.  

Olin toiminut tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden opettajana osalle 

kahden ja osalle yhden lukuvuoden ajan, mistä arvioin olleen molemminpuolista 

etua. Oppilastuntemukseni helpotti tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden 

kommunikaation ymmärtämistä. Kokemukseni auttoi myös heille soveltuvien 

tutkimuskäyttöön tarkoitettujen tehtävien suunnittelua ja aineistonkeruuta. Koin 

molemminpuolisen tuntemuksen edesauttaneen oppilaiden luottamuksen 

syntymistä (ks. Ritala-Koskinen, 2001). Tutkijan kyky toimia tilanteiden 

edellyttämissä rooleissa vaikuttaa siihen, miten syvällistä tietoa hän kentältä saa 

(Syrjälä ym., 1996, s. 100). Tutun koulun ollessa tutkimuskenttänä ja tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden opettajana toimiessani minun oli hyvin luontevaa toimia 

ammatillisessa roolissani ensisijaisesti oppilaideni opettajana samalla, kun 

tutkijana havainnoin ja keräsin aineistoa.  

Tutkimuksen luotettavuus  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi perustuu tarkkaan selostukseen 

tutkimuksen eri vaiheista (Hirsjärvi ym., 2009, s. 232–233). Olen esitellyt 

aineistojen keräämiseen (ks. Luku 6.5) ja analysointiin (ks. Luku 6.6) liittyvät 
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tiedot aiemmin tässä tutkimuksessa. Arvioin seuraavaksi tutkimuksen 

luotettavuutta käyttämieni tutkimusmenetelmien eli kyselyn, haastattelujen, 

oppilaiden tuottaman kirjallisen materiaalin ja osallistuvan havainnoinnin sekä 

niiden tuottamien tutkimusaineistojen pohjalta. Tutkimuksen laadun arvioinnissa 

käytettävien käsitteiden, validiteetti ja reliabiliteetti, käyttäminen poikkeaa 

määrällisessä ja laadullisessa tutkimusperinteessä (Eskola & Suoranta, 2005, s. 208, 

211; Koskinen ym., 2005; Silverman, 1995, s. 144–149). Laadullisen tutkimuksen 

uskottavuuden arvioinnissa validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä voidaan 

kuitenkin käyttää sovelletusti (Aaltio & Puusa, 2020).  

Huoltajien tuottama aineisto koostui teemahaastatteluista sekä 

puolistrukturoidusta kyselystä (ks. Luku 6.5). Sähköinen kysely julkaistiin 

useampaan kertaan maantieteellisesti monipuolisen otoksen tavoittamiseksi. 

Verkkolomakkeen käyttöön saattoi liittyä tavoitettavuusongelmia, koska otos 

valikoitui vastaamiseen tarvittavien laitteiden perusteella (Vehkalahti, 2014, s. 28). 

Laadullisen tutkimuksen tulisi kuvastaa tutkittavien käsityksiä ja kokemuksia 

mahdollisimman hyvin (Juuti & Puusa, 2020b, s. 188). Huoltajien näkökulman 

syventämiseksi tutkimusaiheesta oli perusteltua haastatella huoltajia. 

Kyselyaineisto hahmotti tutkittavaa ilmiötä (Eskola & Suoranta, 2005, s. 72) ja 

toimi hyvänä pohjana huoltajille suunnatun teemahaastattelujen suunnittelussa. 

Kyselyyn vastanneista huoltajista 54 prosenttia halusi osallistua 

tutkimushaastatteluun, mikä osoitti huoltajien kokeneen aiheen käsittelyn tärkeäksi. 

Kysely yhdessä haastattelujen kanssa vahvisti huoltajien äänen kuulumista 

tutkimuksessa.  

Triangulaation käyttäminen monipuolisti kuvaa tutkimusaiheesta (ks. Eskola 

& Suoranta, 2005, s. 72). Huoltajat saivat haastattelun teemat ja kysymykset 

etukäteen tutustuttavaksi, jotta haastattelut tuottaisivat pohditumpaa ja 

syvällisempää tietoa. Osa huoltajista (N = 5) tunsi minut lapsensa opettajana; sen 

vaikutuksen arviointia haastateltavien antamiin vastuksiin on vaikea arvioida. 

Haastatellessani tavoittelin neutraaliuden periaatetta (Ruusuvuori & Tiittula, 2017, 

s. 68) olemalla puolueeton pitäytymällä haastattelukysymysten esittämisessä 

(Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 97), ettei toimintani olisi vaikuttanut huoltajien 

vastauksiin. Haastattelut suoritettiin puhelimessa, jolloin toisen eleiden ja ilmeiden 

havainnointi tulkitsemistarkoituksessa ei ollut mahdollista. Haastattelu on aina 

vuorovaikutustilanne, johon vaikuttaa molempien osapuolten toiminta (Nuolijärvi, 

2005; Rastas, 2005, s. 80–83). Halusin välittää huoltajille tunteen, että kuuntelen ja 

olen kiinnostunut heidän antamistaan vastauksista kommentoimalla neutraalisti 

heidän antamiaan vastauksia. Oppilaiden kanssa käydyt keskustelut edellyttivät 
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samanlaista eläytymistä kuin opettajana toimiessani. Näin vuorovaikutustilanne 

säilyi luontevana tutkimustilanteessakin.  

Tutkimukseen sisältyvän etnografisen kenttäaineiston luotettavuuden 

tarkastelu kohdistuu oppilaiden tekemiin kirjallisiin tuotoksiin ja heidän kanssaan 

käymiini keskusteluihin sekä osallistuvan havainnoinnin pohjalta kirjaamiini 

havaintopäiväkirjan episodeihin. Tutkimukseen osallistuneiden 

kehitysvammaisten koululaisten kommunikaatiotaidot sekä kielellinen ja 

kognitiivinen taso vaihtelivat. Jokaisella tutkimukseen osallistuvalla oppilaalla oli 

yksilöllinen tapansa ymmärtää tutkimukseen liittyviä tehtäviä ja 

kysymyksenasetteluja, jolloin jokainen tuotti tutkimusaineistoa oman 

ymmärryksensä ja toimintansa pohjalta. Havainnointimenetelmiin on kohdistunut 

kritiikkiä kontrolliefektien vuoksi, sillä havainnoija voi läsnäolollaan häiritä tai 

muuttaa tutkittavaa tilannetta (Hirsjärvi ym., 2009, s. 208; Ojasalo ym., 2014, s. 

116–117). Reaktiivisuus, tutkijan vaikutus tutkimukseen, voi heikentää 

tutkimuksen objektiivisuutta (Hirsjärvi ym., 2009, s. 202–203; Kananen 2014). 

Tätä voidaan lieventää totuttamalla tutkittavat havainnoijaan paremmin (Hirsjärvi 

ym., 2009, s. 208; Ojasalo ym., 2014, s. 116–117). Ollessani oppilaille 

entuudestaan tuttu havainnointi ei arvioni mukaan muuttanut oppilaiden 

käyttäytymistä, vaan oppilastuntemukseeni perustuen se vastasi heidän 

tavanomaista käyttäytymistään (ks. Paalumäki & Vähämäki, 2020).  

Olen esitellyt tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi tutkimusolosuhteisiin 

liittyviä tietoja ja perustellut käyttämäni tutkimusmenetelmiä ja teoreettisia 

käsitteitä (ks. Hammersley, 1990, s. 61, 71). Tutkimuksessa esitettyjen väitteiden 

tueksi on esitetty eri aineistoista sitaatteja ja havaintopäiväkirjan tiheitä kuvauksia 

(Eskola & Suoranta, 1998, s. 105; Geertz, 1973, s. 21; Graneheim ym., 2017), jotka 

tuovat esille aineiston keskeistä sisältöä autenttisena. Tutkimuksessa esitetyt tiheät 

kuvaukset ilmentävät oppilaiden ystävyyttä eri tavoin. Oppilastuntemukseni auttoi 

ymmärtämään ja tulkitsemaan näitä tilanteita sekä niiden taustalla vaikuttavia 

tekijöitä. Luokkani koulunkäynninohjaajat saivat välillä kommentoitavakseen 

havaintopäiväkirjan muistiinpanojani. Saamani palautteen mukaan ne välittivät 

arjen tapahtumakulkuja uskottavasti. Oppilailla ja heidän huoltajillaan oli ennalta 

tieto, että havainnoin oppilaita heidän ollessaan koulussa. En ilmoittanut oppilaille 

erikseen tilanteita, joissa kirjoitin havaintomuistiinpanoja, ettei heidän toimintansa 

olisi muuttunut, eivätkä tilanteiden aitous ja luotettavuus olisi heikenneet (ks. 

Ojasalo ym., 2014, s. 116). Oma roolini vaihteli tilanteiden mukaan (ks. Creswell, 

2013, s. 167). Tarkkailijana ollessani keskityin havainnoimaan niitä tilanteita, 

joissa ystävyys tuli jossakin muodossaan esille. Tarvittaessa osallistuin oppilaan 
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aloittamiin ystävyyttä käsitteleviin spontaaneihin keskusteluihin tai muihin 

ystävyyttä ilmentäviin tilanteisiin. Yritin välttää, ettei toimintani olisi ohjannut 

oppilaiden antamien vastausten sisältöä eri tilanteissa. Luokkani 

koulunkäynninohjaajat eivät myöskään toiminnallaan pyrkineet vaikuttamaan 

oppilaiden tuottaman kirjallisen materiaalin sisältöön. Halutessaan oppilas sai 

jättää myös vastaamatta kirjallisiin kysymyksiin.  

Kirjoitin havainnoinnin kuvaukset niin tarkasti kuin havainnointitilanteet sen 

mahdollistivat. Osallistumalla tutkimuskentän toimintaan ymmärsin oppilaitani ja 

heidän ajattelumaailmaansa paremmin. Kehitysvammaisuus vaikuttaa yksilön 

toimintaan ja kommunikointiin eri tavoin, jolloin havainnointini kohdistui 

kommunikoinnin lisäksi myös toimintaan. Välitön tiedon tallentaminen 

havainnoitaessa voi olla haastavaa, jolloin tutkijan on luotettava muistiinsa ja 

tehtävä kirjaamiset sen pohjalta (Hirsjärvi ym., 2009, s. 208). Kirjasin havaintojani 

usein tietokoneelle havainnoidessani oppilaiden toimintaa vapaan toiminnan 

aikana. Joitakin kertoja välituntitilanteissa tallensin havaintojani puhelimeni Call 

to tape-ohjelmaan, jonka käytöstä luovuin sen herättäessä liiaksi joidenkin 

oppilaiden mielenkiintoa. Jos välitöntä kirjaamismahdollisuutta ei ollut, kertasin 

mielessä tapahtumakulkuja kirjaamiseen saakka. Viive havaintojen kirjaamisen oli 

yleensä verrattain lyhyt. Toisinaan oppilaiden ”omien hommien” aikana oppilas tuli 

luokseni kirjoittaessani havaintomuistiinpanoja, jolloin saatoin pyytää häntä 

odottamaan hetken saadakseni kirjoitettua lauseen loppuun. En koe sen haitanneen 

oppilaiden kanssa työskentelyä, useammin kuitenkin keskeytin kirjoittamisen ja 

annoin aikaani välittömästi oppilaalle.  

Tutkimuksessa validius on yleensä hyvä, jos aineistoa kerätään ja tallennetaan 

eri tavoin, mikä mahdollistaa ristiinvalidioinnin (Syrjälä ym., 1996, s. 101). 

Kenttäaineistoon sisältyi oppilaiden tekemiä kirjallisia tuotoksia, joissa oppilaat 

toivat esille ajatuksiaan ja kokemuksiaan ystävyydestä. Kirjallisen materiaalin 

tuottaminen edellytti kirjoitustaitoa ja keskusteluihin osallistuminen 

kommunikaatiotaitoja. Tämän vuoksi näiden menetelmien käyttäminen ei 

soveltunut yhdelle oppilaalle kognitiivisten ja kielellisten rajoitteiden vuoksi. 

Kokeilin aluksi hyödyntää kuvakommunikaation mahdollisuuksia, mutta sekään ei 

ollut toimiva menetelmä tässä tapauksessa. Havainnointi mahdollisti kaikkien 

oppilaiden osallistumisen tutkimukseen. Tutkimuksen analyysivaiheessa vertailin 

ja kyseenalaistin luomiani kategorioita, etsin asiayhteyksiä eri kategorioista sekä 

mahdollisia ristiriitaisuuksia eli luokituksia puoltavia ja kumoavia ilmiöitä. 

Ristiinvalidioimalla tarkastin ja varmensin omien päätelmien ja luokitusten 

esiintymistä eri aineistoissa. Eri aineistojen analysoinnin jälkeen tarkastelin niiden 
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kategorisointia kokonaisuutena. Yhdistin samoihin kategorioihin kuuluvia sisältöjä 

eri aineistojen kategorioista. Järjestin tutkimuksen laadullista aineistoa 

kategorisoimalla eri aineistot (oppilaiden tuotokset, havaintopäiväkirjan, huoltajien 

haastattelut, kyselyn avoimet vastaukset) erikseen ydinkategorioihin, jolloin 

saatoin tavoittaa aineistosta esiin tulevia ydinasioita ja keskeisiä merkityksiä 

(Schreier, 2012, s. 61). 

Tutkimusta tehdessä on huomioitava se mahdollisuus, että tutkimukseen 

osallistuvien kielenkäyttö ja puhetavat voivat olla tilannesidonnaisia, jolloin 

pyritään vastaamaan sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Toisaalta toisen 

subjektiivisen kokemuksen arvioiminen todeksi tai epätodeksi voi olla mahdotonta 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, s. 26). Tässä tutkimuksessa 

kehitysvammaisuus vaikutti oppilaiden kykyyn ilmaista itseään. Osalle 

haastatelluista huoltajista olin tuttu heidän lastensa opettajana. Tämän vaikutusta 

vastauksiin on vaikea arvioida. Tutkijan lähtökohtana on kuitenkin ajatus siitä, että 

tutkittavien tuottama informaatio on totta (Anttila, 2005, s. 277). Lasta tutkittaessa 

on huomioitava lapsen aikuista alhaisemman kielellisen kapasiteetin sekä 

rajallisemman abstraktien käsitteiden merkitysten ymmärtämisen vaikutus tiedon 

saantiin (Ritala-Koskinen, 2001). Tämä on huomioitava myös tutkittaessa 

kehitysvammaisia koululaisia. Tässä tutkimuksessa huoltajien ja oppilaiden 

tuottaman aineiston luotettavuus on lukijan arvioitavissa aineiston kuvausten, 

analyysin ja tulkinnan perusteella. Olen pyrkinyt esittämään johdonmukaisesti 

tekemieni tulkintojen perusteet, jolla voidaan arvioida tutkimuksen välittämän 

kuvan uskottavuutta kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista. Siitä 

huolimatta tutkimusten tulkintojen todenperäisyyttä voi olla mahdotonta osoittaa 

(Kiviniemi, 2015). 

 Olen hyödyntänyt menetelmätriangulaatiota käyttämällä eri 

aineistonhankintamenetelmiä tuottaakseni tutkimuskohteesta kattavamman kuvan 

eri näkökulmista. Lapsitutkimus korostaa lasten tuottaman tiedon arvokkuutta. 

Triangulaation käyttämisellä lasta tutkittaessa tavoitellaan oikeampaa totuutta kuin 

pelkästään lapsen itsensä kertomana (Ritala-Koskinen, 2001, s. 145–152). Koin 

ehdottoman tärkeäksi sen, että oppilaat saivat itse tuottaa tutkimusaineistoa pohtien, 

kirjoittaen ja keskustellen kykyjensä mukaan. Tutkimusaineiston tuottaminen eri 

tavoin kolmen kuukauden ajan sai oppilaat keskittymään ja pohtimaan antamiaan 

vastauksia ehkä enemmän. 

Arvioitaessa tutkimuksen reliaabeliutta, jolla tässä tarkoitetaan kohdeilmiön 

mittaukseen soveltuvien mittareiden luotettavuuden arviointia (Koskinen ym., 

2005), on muistettava ihmisen käyttäytymisen olevan aina kontekstisidonnaista. 
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Kahden eri tutkijan havainnot tai kahden rinnakkaisen menetelmän käyttäminen 

eivät voi tuottaa täysin samoja tuloksia (Aaltio & Puusa, 2020, s. 180). Tehty 

tutkimus on monografia, jonka tekemisessä ei ole ollut mahdollisuutta 

tutkijatriangulaation kautta tulkita aineistoja kokonaisvaltaisemmin useamman 

henkilön toimesta (ks. Aaltio & Puusa, 2020; Silverman, 2001, s. 231), mikä olisi 

voinut lisätä tutkimuksen reliabiliteettia. Tutkimuksen ohjaajilta saatu palaute ja 

arviointi tutkimusprosessin eri vaiheissa auttoi tarkastelemaan kriittisesti tehtyä 

tutkimusta (Aaltio & Puusa, 2020). Tässä tutkimuksessa reliaabiliudelle saadaan 

tukea vertaamalla tuloksia samaa aihetta käsitteleviin aikaisempiin tutkimuksiin. 

Tulokset vahvistivat osaltaan aiemmin tutkittua tietoa (esim. Foley ym., 2012; 

Friedman & Rizzolo, 2018; Matheson ym., 2007; Melbøe, 2016; Robinson, Hill, 

Fisher & Graham, 2020) sekä täydensivät aikaisempaa tutkimustietoa.  

Tutkimuksen tulosten yleistettävyyden kriteeriksi voidaan ottaa ns. 

analyyttinen yleistäminen, jolla osoitetaan teoreettisten tulosten paikkansapitävyys. 

Teorioita voidaan laajentaa ja yleistää sekä kytkeä tuloksia kirjallisuuteen. 

Luonnollisessa yleistämisessä lukija itse voi arvioida tutkimuksen tulosten 

soveltuvuutta sekä käyttöarvoa (Syrjälä ym., 1996, s. 103). Laadullista tutkimusta 

tehdessä aineistoa ajatellaan olevan riittävästi, kun uusien tapausten ei koeta tuovan 

tutkimusongelmien kannalta enää uutta tietoa (Bertaux & Bertaux-Wiame, 1981, s. 

186–189; Eskola & Suoranta, 2005, s. 62–63). Bertaux ja Bertaux-Wiame (1981, s. 

186–189) ovat esittäneet ajatuksen saturaatiosta, jolloin tietty aineiston määrä on 

riittävä tuomaan esiin sellaisen teoreettisen peruskuvion, joka tutkimuskohteesta 

voidaan saada. Tutkijan on päätettävä aineiston riittävyys, jolloin aineistoa on 

riittävästi, jotta se kattaa tutkimusongelman (Eskola & Suoranta, 2005, s. 63). 

Aineistojen keräämisen, niihin perehtymisen ja niiden keskinäisen vertailujen 

jälkeen tuli vaikutelma saturaatioon päätymisestä, jolloin käsitys tutkittavan 

todellisuuden, kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteiden, karkeista 

piirteistä alkoi vakiintua tämän tutkimuksen osalta (ks. Töttö, 2004, s. 181). 

Etnografisen tutkimuksen ajallinen kesto lisää validiteettia (Syrjälä ym., 1996, s. 

101). Rajasin kenttäaineiston keruun kolmeen kuukauteen, mikä osoittautui 

mielestäni riittäväksi ajanjaksoksi tähän tutkimustehtävään. Ajanjakso osoitti 

monien tilanteiden toistuvan samankaltaisina. Lopullisen validiteettiarvioinnin 

tekee kuitenkin tutkimuksen lukija (Syrjälä ym., 1996, s. 101).  

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on osuvan, ymmärryksen ja hyödyllisen 

tiedon lisääminen tutkittavasta ilmiöstä, ei yleistettävyys (Juuti & Puusa, 2020b, s. 

188). Ulkoista validiteettia voidaan selvittää tekemällä vertailtavuuden 

(combarability) ja siirrettävyyden (translatability) tarkastelua. Ulkoista validiteettia 
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tukee tutkimuksen eri vaiheiden, käsitteiden, tekniikoiden ja teoriatuen 

mahdollisimman tarkka raportointi (Syrjälä ym., 1996, s. 101). Ulkoisen 

validiteetin vaatimuksiin olen vastannut raportoimalla tutkimuksen vaiheita ja 

yhdistämällä tutkimukseen liittyvää taustateoriaa. Tätä tutkimusta ei voi toistaa 

samanlaisena, eikä tuloksia voi yleistää. Kentän tutkimustilanteet olivat 

ainutkertaisia, mutta verrattaessa saatuja tutkimustuloksia aikaisempiin 

tutkimuksiin voidaan havaita yhtymäkohtia.  

Tieteenfilosofisin perustein voidaan kyseenalaistaa erityyppisten aineistojen 

yhdistämisen mielekkyyttä eri tutkimusmenetelmien perustuessa erilaisiin 

ihmiskäsityksiin ja olevan siksi yhteensovittamattomissa (Eskola & Suoranta, 2005, 

s. 71). Tässä tutkimuksessa määrällistä aineistoa sisältävä kyselyaineisto ja 

laadullinen haastatteluaineisto täydensivät toisiaan. Kyselyaineisto hahmotti 

tutkittavaa ilmiötä ja loi pohjaa haastatteluihin. Haastatteluaineisto tarkensi 

kehitysvammaisten ystävyydestä rakentuvaa kuvaa (ks. Eskola & Suoranta, 2005, 

s. 72). Tarkasteltaessa luotettavuutta käytännöllisyyskriteerien perusteella (Larsson, 

2005, s. 32) tutkimuksen relevanssi kertoo tutkimuksen yleisestä ja 

käytännöllisestä merkityksestä (Hammersley, 1990, s. 61–70). Huoltajien ja 

oppilaiden tuottamat aineistot tuottivat käytännönläheistä tietoa 

kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista ja niiden tukemisen tarpeista.  

Tutkimuksen uskottavuus 

Uskottavuudella (trustworthiness) viitataan laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimuksen järjestelmälliseen tarkkuuteen, suunnitteluun, tutkijan uskottavuuteen, 

tulosten luotettavuuteen sekä tutkimusmenetelmien soveltuvuuteen (Lincoln & 

Guba, 1985, s. 290). Tutkimuksen uskottavuutta lisää aihealueen tuntemus ja 

aihealueeseen perehtyminen (Graneheim ym., 2017, s. 33).  

Tutkimuksen aihealueeseen perehtyminen tapahtui aluksi 

erityisluokanopettajan työssä ja tutkimustyön kuluessa aihealueen tuntemus syveni 

aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja tieteellisiin julkaisuihin perehtyessä sekä 

aineiston keruun aikana. Tutkimustyön tekeminen avasi uusia näkökulmia 

kehitysvammaisten ystävyydestä. Uskottavuuden arviointia tehdään 

tutkimusprosessin eri vaiheissa. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa koin tärkeäksi, 

että tutkimuksen kohdejoukolla on omakohtaista kokemusta, jolloin tutkimuksella 

saadaan kokemukseen perustuvaa tietoa. Tutkimukseen osallistuvien määrä 

vaikuttaa uskottavuuteen. Aineiston saturaatio osoitti tutkimukseen osallistujia 

olleen riittävästi tähän tutkimukseen. Sisällönanalyysissa korostetaan sisällön 
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vaihtelua, joten aineistoa on oltava riittävästi kattamaan vaihtelut (Graneheim ym., 

2017, s. 33). Eri tavoin kerätty ja eri kohdejoukoilta kerätty aineisto toivat sisältöön 

tarvittavaa vaihtelua. Jos tutkimuksen osallistuvia huoltajia ei olisi rajattu 

kehitysvammaisen lapsen iän mukaan, olisi tutkimusaineisto voinut tuottaa 

rikkaampaa tietoa eri-ikäisten kehitysvammaisten ystävyyssuhteista.  

Tutkijan sitoutuminen lisää uskottavuutta (Lincoln & Cuba, 1985, s. 301). 

Sitoutumista edesauttaa tutkimusympäristön tarkka tuntemus, mikä tukee toisten 

kokemusten ymmärtämistä (Geertz, 1973). Sitoutuminen tutkimuskenttään 

tapahtui helposti, kun lähes kahdenkymmenen vuoden ajan ollut sama 

kouluympäristö muuttui tutkimuskentäksi aineistonkeruun ajaksi. Koin myös 

ymmärtäneeni ja hahmottaneeni paremmin tuttujen oppilaiden toimintaa 

kouluarjessa. Aineiston kerääminen edellytti kohdistamaan aiempaa enemmän 

huomiota tutkimusaiheeseen liittyviin tilanteisiin ja arvioimaan niitä tarkemmin ja 

kriittisemmin. Tutkimuksen yleisen uskottavuuden varmistamiseksi olen 

merkinnyt tutkimuksessa esitettyihin sitaatteihin tunnistetiedot sekä tuloksiin 

viitatessani olen tarvittaessa erottanut huoltajien ja koululaisten näkemykset 

toisistaan (Graneheim ym., 2017, s. 33).  

Tutkimuksella ei koskaan tuoteta täydellistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä 

(Eskola & Suoranta 2008, s. 219–222; Töttö, 2004, s. 21), eikä tutkija voi koskaan 

täysin tavoittaa tutkittavien ajatuksia ja kokemuksia tutkittavien tavoin (Olli, 2019, 

s. 111). Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä 

kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteita heidän itsensä ja 

kehitysvammaisten koululaisten huoltajien näkökulmasta (Juuti & Puusa, 2020a, s. 

9). Laadullisten tutkimusmenetelmien käyttäminen soveltui kehitysvammaisten 

koululaisten ystävyyssuhteiden tutkimiseen. Se mahdollisti tarkastelemaan aihetta 

eri näkökulmista. Tutkimuksen uskottavuus on kokonaisvaikutelma tutkimustyön 

laadusta (Rose & Johnson, 2020). Uskottavuudella viitataan myös 

tutkimusprosessiin kokonaisuudessaan, jolloin tutkijan vastuulla on esittää 

tutkimus vakuuttaen lukijat sen luotettavuudesta (Graneheim ym., 2017, s. 33) ja 

tutkimustulosten huomionarvoisuudesta (Lincoln & Cuba, 1985, s. 290). 

Uskottavuuden lopullinen arviointi tapahtuu jokaisen lukijan toimesta tämänkin 

tutkimuksen osalta. 

Tutkimuksen eettisyys 

Ihmistieteiden eettisten normien perusta nojaa vahvasti lääketieteeseen 

kehitettyihin periaatteisiin, joita ovat hyötyperiaate, vahingon välttämisen periaate, 
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autonomian kunnioituksen periaate ja oikeudenmukaisuuden periaate (Kuula, 

2011, s. 59). Näihin periaatteisiin olen pyrkinyt tutkimusta tehdessäni. Tutkijana 

tehtävänäni oli huomioida tutkimusetiikka tutkimuksen teon kaikissa vaiheissa 

(Aaltio & Puusa, 2020, s. 181) ja vastata tämän väitöstutkimuksen eettisistä ja 

moraalisista ratkaisuista. Tutkimus noudattaa ihmistieteisiin luettavien 

tutkimusalojen eettisiä periaatteita (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta [TENK], 

2019).  

Tutkimusta tehdessä sitouduin yleisten eettisten periaatteiden mukaan 

kunnioittamaan tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden ihmisarvoa ja 

itsemääräämisoikeutta sekä huolehtimaan, ettei tutkimukseen osallistumisesta 

koitunut tutkimukseen osallistuneille merkittävää haittaa (TENK, 2019). Kuulan ja 

Vuorion (2009, s. 1–2) mukaan tutkimuksen etiikkaan on kiinnitettävä erityistä 

huomiota tutkittaessa sensitiivisiä ihmisryhmiä. Kehitysvammaisia koululaisia ei 

kuitenkaan suojelemistarkoituksessa pidä sulkea tämän vuoksi tutkimusten 

ulkopuolelle (ks. myös Pölkki, 2008). Vammaiset lapset on usein tulleet jätetyiksi 

tutkimuksen ulkopuolelle perusteetta (Feldman, Battin, Shaw & Lucasson, 2012). 

Jokaisella tulee olla halutessaan oikeus yksilönä ottaa kantaa eri asioihin (Olli, 

2019, s. 105; Vuorio, 2009, s. 1–2; YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, 

artikla 12).  

Tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus on yksi keskeisimmistä 

periaatteista, koska tutkimuksen vaikutuksista tutkittaviin ei ole etukäteen 

varmuutta (Olli, 2019, s. 106). Tutkimukseen osallistuminen perustui jokaisen 

oppilaan ja huoltajan vapaaehtoisuuteen, jolloin jokaisella tutkimukseen 

osallistuneella oli oikeus myös halutessaan keskeyttää tai perua osallistumisensa 

tutkimukseen (TENK, 2019; Vuokila-Oikkonen, Janhonen & Nikkanen, 2003, s. 

93). Osa kyselyyn vastanneista huoltajista oli ilmoittanut halukkuuteensa 

haastateltavaksi antamalla yhteystietonsa kyselyn yhteydessä, jolloin se toimi 

suostumusasiakirjana haastatteluihin. Informoin tutkimukseen osallistujia 

yhteystietojeni lisäksi tutkimuksen tarkoituksesta ja toteuttamistavasta sekä 

aineistonhallinnasta. Kyselyyn vastanneille huoltajille informaatio välittyi 

kyselylomakkeen yhteydessä olleessa saatekirjeessä (ks. Liite 1). Kerroin oppilaille 

ennen heidän suostumustaan tutkimukseen osallistumiseen selkokielellä ja kuvia 

hyödyntäen tutkimukseni aiheesta ja käyttämistäni tutkimusmenetelmistä sekä 

aineiston tallennustavoista. Pyrin tuomaan mahdollisimman selvästi esille 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuuden ja mahdollisuuden keskeyttää tai 

lopettaa tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa ilman seuraamuksia (ks. 

Ketola, 2014, s. 51).  
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Hankin tutkimusluvat oppilaiden tutkimiseen ja huoltajien haastatteluihin sekä 

sähköisen kyselylomakkeen linkin jakamiseen koulujen rehtoreilta sekä 

sivistystoimenjohtajilta. Oppilaiden huoltajien informointi oppilaiden 

mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen tapahtui saatekirjeellä (ks. Liite 3). 

Pyysin oppilaiden huoltajilta suostumuksen (ks. Liite 5) lapsen osallistumisesta 

tutkimukseen, samoin jokaiselta oppilaalta itseltään (ks. Liite 4). Lainsäädännön 

mukaan lapset ja psyykkisesti vajaakykyiset ovat suojeltavia erityisryhmiä, joilla 

ei ole täysivaltaista itsemääräämisoikeutta päättää omasta osallistumisestaan 

tutkimukseen (Kuula 2011, s. 147). Lähtökohtana oli ajatus jokaisen oikeudesta 

tulla kuulluksi tutkimukseen osallistumisen suhteen ja kunnioitus jokaisen omaa 

päätöstä kohtaan (ks. Olli, 2019, s. 110–111). 

Noudatin tutkimuksessa alaikäisen itsemääräämisoikeutta ja vapaaehtoisuuden 

periaatetta (ks. TENK, 2019). Tutkimukseen osallistumiseen suostumuksen 

pyytäminen lapselta mahdollistaa aineiston keräämisen lasta kunnioittaen ja 

kuunnellen (Olli, 2019, s. 116). Tutkijana olin samalla myös tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden opettaja, jolloin vallitsi epäsymmetrinen valta-asetelma. 

Tämän vuoksi oli erityisen tärkeää varmistaa oppilaille tutkimukseen 

osallistumisen vapaaehtoisuus koko aineistonkeruunajan. Suojelluksi tulemisen 

oikeuteen kuuluu hyväksyä lapsen oikeus muuttaa mielipidettään kesken 

tutkimuksen, vaikka huoltajat olisivat antaneet suostumuksen lapsen 

osallistumiselle (Olli, 2019, s. 113, 116). Itsemääräämisoikeuteen sisältyen 

jokaisella oli oikeus päättää osallistumisestaan tutkimukseen (Ketola 2014, s. 51). 

Muistutin oppilaita tästä mahdollisuudesta useita kertoja kenttäjakson aikana. 

Aineistoa kerätessäni pyysin joka kerta oppilailta suullisesti lupaa käyttää heidän 

tekemiään kirjallisia tuotoksia tutkimustarkoitukseen.  

Kysyessäni suostumusta oppilailta ja huoltajilta tutkimukseen osallistumisesta 

en voinut kuitenkaan olla varma siitä, että tutkimukseen osallistumaan pyytämäni 

henkilö olisi täysin ymmärtänyt, mihin suostuminen käytännössä tarkoittaa. 

Arvioin tätä tutkimuksesta koituvan hyödyn ja haitan näkökulmasta. Pyrin 

huolehtimaan siitä, ettei tutkimusetiikan mukaan tutkimukseen osallistumisesta 

olisi koitunut haittaa tai vahinkoa tutkimukseen osallistuville huoltajille eikä 

oppilaille (Hänninen, 2008, s. 126; Puumala & Kynsilehto, 2017, s. 370). 

Tutkimukseen suostumista voidaan pitää luottamuksen osoituksena, jolloin 

osallistujalla on luottamus tutkimuksen hyvään tarkoitukseen (Cocks, 2006).  

Suojasin tutkimukseen osallistuneiden yksityisyyttä tutkimuseettisten 

periaatteiden mukaisesti (TENK, 2019). Poistin tutkimustekstistä ja 

aineistotekstistä suorat tunnisteet, vaihdoin tutkittavien oppilaiden erisnimet 
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vaihtuviksi peitenimiksi eli pseudonyymeiksi ja käytin huoltajista tunnistetietoja 

(ks. Luku 7). Tutkimuksessa tutkimuskohteet voivat olla tunnistettavissa (ks. Kuula, 

2011, s. 206), mistä ei väistämättä seuraa kohuja, mielipahaa tai muita ikäviä 

seurauksia. Pyrin parhaani mukaan kirjoittamaan tutkimustekstiä suojaten 

tutkittavien tunnistettavuutta. Tarkoituksenani on ollut ymmärtää ja selittää 

tutkittavaa kohdetta.  

Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden huoltajat täydensivät oppilaita 

koskevan taustatietolomakkeen (ks. Liite 6). Toin koululaisten diagnooseista esille 

vain tutkimuksen kannalta olennaisimman (Kuula, 2011, s. 215–217). Huolehdin 

tutkimusaineiston asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävitän tunnisteelliset 

paperiaineistot ja poistan sähköisistä aineistoista tunnisteet, kun niiden 

säilyttämiselle ei ole enää perusteita tutkimustarkoituksessa.  

Pyrin osoittamaan selvästi viittaukset toisten tutkijoiden töihin. Tutkimuksen 

suunnittelu, toteutus ja raportointi sekä siinä syntynyt aineistojen tallennus 

tapahtuivat tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti (Vilkka, 2015, 

s. 41–42). Tutkijan ammattieettisen vastuun mukaisesti raportoin tutkimuksen 

tulokset rehellisesti tiedostaen toimintani perusteet (ks. Viljamaa & Kinnunen, 

2019, s. 2000). Tarkoituksenani on ollut kirjoittaa tutkimustekstiä kunnioittaen 

tutkittavien ihmisarvoa (Kuula, 2011, s. 206). Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa 

luotettavaa tietoa kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista kunnioittaen 

tutkimukseen osallistuneiden oikeuksia (ks. Mäkelä, 2006) ja ihmisarvoa. 

Tutkijana kannan itse lopullisen vastuun tutkimuksen tuloksista ja niiden 

seurauksista tutkituille sekä mahdollisille muille ihmisille.  

8.2 Tutkimuksen tulokset ekologisen systeemiteorian 

näkökulmasta 

Tässä luvussa tarkastellaan kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteita 

käsittelevän tutkimuksen keskeisiä tuloksia kaikkien tutkimuskysymysten osalta 

peilaten niitä tutkimuksen alussa eriteltyihin teoreettisiin lähtökohtiin ja aiemmin 

esiteltyyn Bronfenbrennerin ekologiseen systeemiteoriaan, jonka avulla kehittyvää 

ihmistä voidaan lähestyä yksilöllisesti, yhteiskunnallisesti sekä kulttuurisesti 

(Härkönen 2007, s. 36–37). Bronfenbrennerin teoria edustaa biologian, 

psykologian ja yhteiskuntatieteiden lähentymistä, ja teoriaa on käytetty paljon 

(Klein, Macaulay & Cooper, 2020; Riggins-Caspers, Cadoret, Knutson & 

Langbehn, 2003; Tatlow-Golden & Montgomery, 2021; Tonttila, 2006). Monia 

teoriaan liittyviä käsitteitä käytetään nykyään yleisesti muun muassa sosiaalityössä 
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(Crawford, 2020). Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä kehitysvammaiset 

koululaiset ja heidän huoltajansa kertovat kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteista. Lisäksi tutkittiin sitä, miten kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyys tulee esille koulussa sekä millaisia haasteita ja tuen tarpeita näihin 

ystävyyssuhteisiin liittyy. Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian avulla 

voidaan havainnollistaa kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteiden 

paikantumista sekä ystävyyssuhteisiin vaikuttavien tekijöiden kerroksellisuutta ja 

laaja-alaisuutta. Tulosten perusteella luotu Kuvio 11 on muokattu 

Bronfenbrennerin (1979, s. 22–26) teorian pohjalta ja Pennin (2005, s. 44–45) 

kuvioita soveltaen hahmottamaan kehitysvammaisen koululaisen 

ystävyyssuhteisiin liittyvää ekologista viitekehystä.  
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Kuvio 11. Kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteisiin vaikuttavat tekijät ja tuen 

tarpeet. 

Kuvio 11 on Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian pohjalta tehty yleistys 

kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteisiin vaikuttavista 

kasvuympäristöistä. Bronfenbrennerin teorian mukaan henkilön oma biologia on 

lähtökohta sosiaalistumiselle. Sosiaalinen kehitys tapahtuu yksilön ja ympäristön 

välisessä vuorovaikutuksessa (Puroila & Karila, 2001, s. 205; Ritmala ym., 2009, 

s. 167), ja kiinnostus kohdistuu luonnostaan muihin ikätovereihin (Ritmala ym., 

2009, s. 167). Kuvion kehät tuovat esille ystävyyssuhteisiin vaikuttavia tekijöitä, 

jotka voivat sekä haastaa että tukea ystävyyssuhteita. Lisäksi kuviossa on mukana 
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aikaulottuvuus, joka tuo esille elämäntapahtumien ja kokemusten vaikutuksen 

kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteisiin (ks. Bronfenbrenner, 2002, s. 

235–237). Kuviossa esitetyt tasot, systeemit, ovat keskenään vuorovaikutuksessa. 

Haasteisiin vastaamalla voidaan vaikuttaa suotuisasti kehitysvammaisen 

koululaisen ystävyyssuhteisiin.  

Ystävyyden ekologiaa mikrosysteemissä tarkasteltuna 

Bronfenbrennerin ekologisen teorian pohjalta laadittu mikrosysteemi (ks. Kuvio 

11) havainnollistaa kehitysvammaisen koululaisen lähellä olleet ympäristöt, joihin 

kehittyvällä lapsella tai nuorella oli välitön ja vastavuoroinen yhteys. Tämän 

tutkimuksen perusteella kehitysvammaisen lapsen ja nuoren omat biologiset 

edellytykset ja persoonallisuus vaikuttivat kykyyn ja halukkuuteen ystävystyä, 

samoin tuen tarpeeseen ystävyyssuhteiden muodostamisessa ja ylläpitämisessä. 

Yksilön oma aktiivisuus ja toiminta vaikuttivat ympäristöön, ja vastaavasti eri 

kasvuympäristöt vaikuttivat kehittyvään yksilöön tukien tai haastaen 

ystävyyssuhteita. Lisäksi ystävyyssuhteiden solmimiseen vaikuttavat yksilölliset 

erot tunne- ja motivaatiotekijöissä, kognitiivisissa taidoissa ja 

vuorovaikutustaidoissa (behavioral skills) tai näiden yhdistelmissä (Doyle & 

Markiewicz, 1996, s. 116). Lisäksi muiden ikätovereiden suvaitsemattomuus voi 

rajoittaa ystävyyssuhteiden muodostamista (Morrison & Burgman, 2009).  

Huoltajat kokivat kehitysvamman vaikuttavan ystävyyssuhteiden 

muodostamiseen ja ylläpitämiseen eri tavoin. Tämä tuli esille monen 

kehitysvammaisen koululaisen ystävien puutteena tai ystävien vähäisenä määränä. 

Sama tulos tulee esille monissa aiemmissa kehitysvammaisten ystävyyssuhteisiin 

liittyvissä tutkimuksissa (esim. Avramidis ym., 2018; Hoffmann ym., 2020; Litvack 

ym., 2011; Nasr ym., 2015; Pottie & Sumarah, 2004; Robinson ym., 2020; Rossetti, 

Lehr, Lederer, Pelerin & Huang, 2015; Schwab 2015a, 2018; Sigstad, 2016; Tipton 

ym., 2013). Ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen liittyy myös haasteita (Tipton ym., 

2013). Tämän vuoksi huomiota on kohdistettava erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden ystävyyssuhteiden tukemiseen (Hoffmann ym., 2020).  

Tutkimus toi esille yksittäisiä kokemuksia vammattomien ikätovereiden 

toimesta tapahtuvasta ulkopuolelle jättämisestä ja kiusatuksi tulemisesta 

kehitysvammaisuuden vuoksi. Samoja tuloksia on saatu myös aiemmissa 

tutkimuksissa (Avramidis ym., 2018; McHugh & Howard, 2017; Morrison & 

Burgman, 2009; Prince & Hadwin, 2013). Nykyään myös verkossa tapahtuva 

kiusaaminen voi kohdistua kehitysvammaiseen lapseen ja nuoreen. 
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Kehitysvammainen koululainen voi joutua verkkokiusatuksi oletetun ystävän 

toimesta, jolloin ystävän menettämisen pelossa kiusaaminen ei välttämättä tule 

huoltajien tietoon (McHugh & Howard, 2017). Tässä väitöstutkimuksessa verkossa 

tapahtuva pelaaminen mahdollisti kontaktit vammattomiin ikätovereihin 

myönteisessä mielessä. Verkkokiusaamista ei tullut lainkaan esille. Toisaalta 

kehitysvammaisuuden taso saattoi estää käyttämästä tietokonetta pelaamiseen, 

jolloin verkkokiusaamisen kohteeksi joutumisesta ei ollut kokemuksia. 

Kehitysvammaisten koululaisten ystäväpiiri keskittyi mikrosysteemiin 

kuuluviin ympäristöihin, erityisesti perhepiiriin ja kouluun (Robinson ym., 2020). 

Rauhalan (1998, s. 96–97) mukaan ihmissuhteiden määrän ja sosiaalisen 

osallistumisen liiallinen korostaminen normaaliuden kriteerinä voivat saada aikaan 

aiheetonta alemmuudentunnetta. Huomio tulisi kohdistaa koko elämäntilanteeseen 

ja tiedostaa ihmisen mahdollisuus kehittyä ihmissuhteiden lisäksi myös muissa 

suhteissa, jotka osaltaan edistävät ihmissuhteiden kehittymistä. Tässä 

väitöstutkimuksessa kuviteltujen ystävien merkitys kehitysvammaisen koululaisen 

elämässä voidaan nähdä kehitystä tukevana ja ystäväpiiriä täydentävänä 

voimavarana.  

Tutkimuksen perusteella yksilön biologiaan lukeutuvat kehitysvamman aste, 

sosiaaliset taidot ja kommunikaatiokyky vaikuttivat ystävyyssuhteisiin. Friedman 

ja Rizzolo (2018) tuovat tutkimuksessaan esille vastavuoroisuuden kuuluvan 

keskeisesti ystävyyteen. Kaikki kehitysvammaisen nimeämät ystävyyssuhteet eivät 

ole vastavuoroisia (vrt. Robinson ym., 2020), mikä ei kuitenkaan vähennä 

ystävyyssuhteiden merkitystä kehitysvammaisen koululaisen elämässä, sillä oma 

kokemus ystävyydestä on merkityksellistä. Kehitysvammaisilla ihmisillä on 

yleensä vähemmän mahdollisuuksia luoda ja ylläpitää ystävyyssuhteita (Friedman 

& Rizzolo, 2018; Morrison & Burgman, 2009), jonka vuoksi palkattuja 

työntekijöitä saatetaan rinnastaa ystäviin (van Asselt‐Goverts, Embregts & 

Hendriks, 2014; Friedman & Rizzolo, 2018). Suhteet ammattihenkilöstöön ovat 

alttiita katkeamaan henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi, ja usein suhteista 

ammattilaisiin puuttuu myös ystävyyssuhteisiin kuuluva vastavuoroisuus 

(Friedman & Rizzolo, 2018). Ystävyyssuhteiden yksipuolisuus ja ystävien 

nimeäminen ammattilaisten joukosta tulivat esille myös tässä väitöstutkimuksessa. 

Kuvitteelliset ystävät saattoivat korvata puutteellisia ystävyyssuhteita vielä 

nuoruusiässä. Mahdollisesti yhdessäolo kuvitteellisten ystävien kanssa tyydytti 

jossain määrin sosiaalisen kanssakäymisen tarvetta ja tuki hyvinvointia niin 

koulussa kuin vapaalla. Useimmiten kouluikään tultaessa mielikuvitusystävät 

väistyvät lapsen elämästä, jolloin ne ovat tukeneet lapsen kehitystä, tunteiden 
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käsittelyä ja sosiaalisten taitojen harjoittelua (Ritmala ym., 2009, s. 16). 

Kehitysvammaisen kronologinen ikä ei kaikilta osin vastaa kehitysikää, mikä voi 

vaikuttaa kuviteltujen ystävien mukana kulkemiseen myös myöhemmässä 

ikävaiheessa. Tämän vuoksi kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteiden 

tukeminen vertaisten ja ikätovereiden kanssa olisi tärkeää kehitysvammaisen 

lähipiirin toimesta ammattilaiset mukaan lukien, jotta ystävyyssuhteet voisivat 

syventyä ja jatkua.  

Monissa tutkimuksissa on korostunut koulun tärkeys ystävyyden kokemisessa 

(Bronfenbrenner, 2002, s. 264; Cacciatore ym., 2009, s. 16–17; Ellonen, 2008; 

Foley ym., 2012, s. 380–382; Mietola, 2007; Tolonen, 2002). Koululla on tärkeä 

rooli myös kehitysvammaisen koululaisen mikrosysteemissä ystävyyden ja 

hyvinvoinnin tukemisessa. Tässä väitöstutkimuksessa kehitysvammaisen 

koululaisen ystävyyssuhteet vertaisiin keskittyivät useimmin kouluun (esim. Foley 

ym., 2012, s. 375–376; Nasr ym., 2015). Koulu on keskeinen konteksti nuorten 

keskinäiselle kanssakäymiselle, sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja 

ikätoverisuhteiden rakentumiselle, vaikka nuorten elinympäristöt ovat laajentuneet 

ja monipuolistuneet ajan kuluessa (Ellonen 2008; Mietola, 2007; Tolonen, 2002). 

Pikemminkin koulun merkitys korostui vielä enemmän kehitysvammaisten lasten 

ja nuorten ystävyyssuhteiden luomisen ja ylläpitämisen paikkana vapaa-ajan 

rajoittuneiden vertaiskontaktien vuoksi ja kotikeskeisen vapaa-ajan vuoksi. 

Ystävyyssuhteiden keskittyessä vahvasti kouluun ystävyyssuhteiden jatkuminen 

koulunkäyntiin liittyvien muutosten vuoksi tulee epävarmemmaksi. 

Tutkimukseen osallistuneiden kehitysvammaisten koululaisten ystäväpiiriin 

lukeutui vertaisia enemmän kuin vammattomia ikätovereita. Erityiskoulu tarjosi 

puitteet seuran löytämiselle vertaisista. Ystävien välinen samankaltaisuus, 

homofilia, tuli selvästi esille tässä tutkimuksessa (esim. Aaltonen ym., 2007, s. 92; 

Ahokas, 2014, s. 159–160; Ilmarinen ym., 2017; Matheson ym., 2007, s. 319, 327–

328; McPherson ym., 2001; Rotkirch & Berg, 2020). Tutkimukseen osallistuneille 

kehitysvammaisille koululaisille yhdessäolo koulussa vertaisten ystävien kanssa oli 

merkityksellistä tuoden iloa (ks. Eriksson, 2008; Matheson ym., 2007) ja lisäten 

osallisuutta eri toimintoihin mikrosysteemissä (ks. Nasr ym., 2015). Samoja 

tuloksia on tullut esille myös vammaisten lasten ja nuorten hyvinvointia 

tarkastelevassa tutkimuksessa (esim. Foley ym., 2012, s. 380–382; Matheson ym., 

2007).  

Ystävien olemassaolo on tärkeää hyväksytyksi tulemisen ja kuulumisen 

tunteiden kokemisen (Avramidis ym., 2018) sekä hyvinvoinnin tukemisen kannalta 

(Robinson ym., 2020, s. 50). Ikosen (2006, s. 154, s. 164) mukaan yhteisöt tuovat 
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lapselle kokemuksia yhteenkuuluvuudesta, yhteiseen toimintaan kiinnittymisestä, 

osallisuudesta ja vertaiskulttuurista. Ystävyyssuhteilla on lapsen kehitykseen 

kokonaisvaltainen vaikutus. Avramidsin (2010) tekemässä tutkimuksessa 

ikätovereiden hyväksyntä luo kehitysvammaisille nuorille tunteen kyvykkyydestä 

ja hyväksyttävyydestä. Lisäksi tukea antavat aikuiset ovat tärkeitä osallisuuden 

kokemisen vahvistajina.  

Kehitysvammaisilla on todettu olevan vähemmän mahdollisuuksia osallistua 

yhteisön toimintoihin (Kampert & Goreczny, 2007), jonka vuoksi 

kehitysvammaiset lapset osallistuvat vammattomia ikätovereitaan vähemmän 

vapaa-ajan aktiviteetteihin (Melbøe, 2016; Solish & Minnes, 2010). Osallistuminen 

vapaa-ajantoimintoihin yhdessä ikätovereiden kanssa edistää myös 

ystävyyssuhteiden muodostumista (Solish, Perry & Minnes, 2010). Tutkimusten 

mukaan monien vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten ja nuorten halu harrastaa 

monipuolisesti eri liikuntalajeja (Eriksson, 2018; Hakanen, Myllyniemi & Salasuo, 

2019) estyy kielteisiin kokemuksiin omista kyvyistä, syrjintään, rakenteellisiin 

esteisiin harrastustarjonnan ja tarvittavan tuen puutteeseen (Armila & Torvinen, 

2017; Hakanen ym., 2019). Tämä tutkimus osoitti kehitysvammaisilla koululaisilla 

olevan rajoittuneet mahdollisuudet ystävien tapaamiseen vapaa-ajalla ja osalliseksi 

pääsemiseen vapaa-ajantoimintoihin puuttuvien tukitoimien vuoksi. Melbøen 

(2016) mukaan kehitysvammaisen lapsen ja nuoren vapaa-ajantoimintoihin 

osallistumisen tukemisessa huoltajat ja tukihenkilöt ovat tärkeimmässä asemassa.  

Kehitysvammainen koululainen saattoi kokea yksinäisyyttä mikrosysteemiin 

kuuluvissa kasvuympäristöissä. Tiikkaisen (2011, s. 70) mukaan yksinäisyyden 

kokemus voi syntyä kaverisuhteiden poiketessa omista odotuksista ja tarpeista. 

Yksinäisyyden tunteet voivat aktivoitua toisenlaiseen ympäristöön siirryttäessä, 

jonka myötä fyysinen etäisyys kasvaa entiseen sosiaaliseen verkostoon tai yhteys 

katkeaa kokonaan. Tässä väitöstutkimuksessa yksinäisyyden kokeminen oli 

todellisuutta joidenkin kehitysvammaisten koululaisten kohdalla, sillä ystäviä 

kaivattiin lisää ja ystävien seuraa toivottiin vapaa-ajalla, mutta mahdollisuudet 

tapaamiseen ja yhteydenpitoon olivat rajoittuneet (Fulford & Cobigo, 2016; Petrina 

ym., 2014; Petrina ym., 2017).  

Ystävien tarve kumpusi ystävien vähäisestä määrästä tai kokonaan puuttuvista 

ystävyyssuhteista. Kehitysvammaisen henkilön suuren tuen määrän on todettu 

heijastuvan ystävien vähäiseen määrään sekä perheen ulkopuolisten palvelujen 

käyttämiseen (Robinson ym., 2020). Tämän väitöstutkimuksen perusteella 

kehitysvammaisilla koululaisilla oli mikrosysteemin tasolla erilaisia tuen tarpeita 

ystävyyssuhteisiin liittyen (Sigstad, 2016; Tipton ym., 2013). Huoltajien mukaan 
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lapsen kehitysvamma vaikutti monella tapaa tuen tarpeisiin ja myös huoltajien 

jaksamiseen. Jos kehitysvammaisen lapsen huoltajilla ei ollut mahdollisuuksia 

tukea ystävyyttä tarvittavalla tavalla, tukea tarvittiin siinä tapauksessa 

kehitysvammaisen lapsen perheen ulkopuolisissa kasvuympäristöissä vaikuttavilta 

henkilöiltä. Jos huoltajalla ei ole riittävästi voimavaroja hakea tukea perheen 

ulkopuolelta tai tarvittavaa tukea ei ole tarjolla, kaventuu kehitysvammaisen 

koululaisen mahdollisuudet kokea osallisuutta ystävien seurassa omissa 

kasvuympäristöissään. Ystävyyssuhteiden muodostamisen ja ylläpitämisen tuki 

vaikutti Bronfenbrennerin mukaisessa mikrosysteemissä ystävyyssuhteisiin 

(Aubrey & Riley 2016, s. 117). Huoltajien antamalla tuella ja toimilla oli näin ollen 

tärkeä merkitys erityisesti vapaa-ajan ystävyyssuhteiden tukemisessa. 

Kehitysvammaisen lapsen huoltajat olivat avainasemassa lapsensa ystävyyden 

tukijoina sekä ystävyyssuhteisiin tarvittavan tuen hakijoina mikrosysteemissä.  

Kehitysvammaisen koululaisen vähäiset tai puuttuvat ystävyyssuhteet 

saattoivat olla osoitus Bronfenbrennerin systeemiteoriassa esitettyjen 

kasvuympäristöjen riittämättömistä ystävyyssuhteisiin kohdistuneita tukitoimista. 

Kehittyvä lapsi on monin paikoin riippuvainen hänen elämänpiiriinsä vaikuttavien 

aikuisten toimista (Bronfenbrenner 1979, s. 22–26), jolloin korostuu 

mikrosysteemissä kehitysvammaisen koululaisen lähipiirin kuuluvien henkilöiden 

toimet ystävyyssuhteiden tukemisessa.  

Ystävyyssuhteiden tehokas tukeminen edellyttää tuettavan tarpeiden 

tunnistamista sekä ystävyyteen liittyvien kokemusten tunnistamista ja 

ymmärtämistä (van Asselt-Goverts ym., 2014; Gilmore & Cuskelly, 2014). Ilman 

tarvittavaa tukea kehitysvammaisen lapsen ja nuoren vuorovaikutus ympäristön 

kanssa voi painottua enemmän ympäristön oloihin sopeutumiseen kuin itselleen 

sopivien olosuhteiden muuttamiseen johtuen vammaisuuden mukanaan tuomista 

rajoitteista ja tuen tarpeesta (Saarinen ym., 2012, s. 91). Kehitysvammaisuudesta 

aiheutuvia rajoitteita voidaan lieventää ja poistaa erilaisin tukitoimin osallistumisen 

ja osallisuuden edistämiseksi (Seppälä, 2017, s. 9–10).  

Ystävyyden tukeminen mesosysteemissä 

Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian seuraava taso (ks. Kuvio 11), 

mesosysteemi, käsittää mikrosysteemissä esitettyjen mikroympäristöjen välisen 

vuorovaikutuksen, joissa kehitysvammainen koululainen on itse mukana. 

Parhaimmillaan mesosysteemi vahvistaa lapsen sosiaalista kehitystä samalla 

suojaten kielteisiltä vaikutteilta (Latvala, 2012).  
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Bronfenbrennerin teorian mukaan kodin ja koulun välinen yhteistyö nähdään 

erityisen tärkeänä lapsen kannalta (Aubrey & Riley 2016, s. 121), jolloin huoltajien 

ja opettajien välisellä toimivalla kommunikaatiolla ja avoimella tiedonvaihdolla 

voidaan tukea koulunkäyntiä (Aubrey & Riley 2016, s. 117; Latvala, 2012). 

Mesosysteemiin kuuluva kodin ja koulun välinen yhteistyö (Berk 1991, s. 18–19; 

Bronfenbrenner, 1979) oli yksi tärkeimmistä kehitysvammaisen koululaisen 

ystävyyssuhteiden tukemisen vuorovaikutussuhteista. 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan kodin ja koulun yhteistyön vastuu on 

opetuksen järjestäjällä, jolloin yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on koulun 

henkilöstön aloitteellisuus, henkilökohtainen vuorovaikutus huoltajien kanssa sekä 

monipuolinen viestintä (OPH, 2016). Aikuisten tuki on usein välttämätöntä 

ystävyyssuhteiden edistämisessä sekä koulussa että koulun ulkopuolella (Matheson 

ym., 2007). 

Koulun toimintaan vaikuttavat opetussuunnitelman perusteet sekä koulun 

arvot ja asenteet (ks. OPH, 2016, s. 20–22, 34). Koulun taholta järjestetyt yhteiset 

tapahtumat eivät kuitenkaan aina tavoita kaikkia perheitä osallistumaan, jolloin osa 

oppilaista ei pääse osalliseksi toimintoihin tarvittavan tuen puuttuessa. Myöskään 

pelkkä tiedon saaminen ystävyyssuhteista ei ole yksistään riittävää ystävyyden 

tukemiseksi, sillä vapaa-ajalla ystävyyden tukeminen edellyttää erilaisia toimia 

kehitysvammaisen koululaisen läheisiltä, kuten yhteydenottoa ystävien huoltajiin, 

tapaamisten sopimista ja järjestämistä, kuljettamista ystävien luo ja joissakin 

tapauksissa myös aikuisen läsnäoloa tapaamisten aikana. Tehdyn tutkimuksen 

perusteella näihin ystävyyden tukemisen keinoihin kohdistui perheen ulkopuolisen 

tuen tarvetta.  

Lapsen kuuluminen useaan keskenään vuorovaikutuksessa olevaan 

lähiyhteisöön edistää Bronfenbrennerin mukaan lapsen sosiaalista kasvua, jonka 

vuoksi on perusteltua tukea kaikin keinon lapsen lähiyhteisöjen välistä 

vuorovaikutusta (Latvala, 2012). Kehitysvammaisen lapsen ja nuoren 

osallistuminen tilapäishoitoon tai harrastuksiin lisää mahdollisuuksia kohdata 

ikätovereita ja luoda ystävyyssuhteita vapaa-ajalla. Tutkimusaineiston perusteella 

monet kehitysvammaisista koululaisista jäivät harrastustoimintojen ulkopuolelle 

(ks. Solish ym., 2010, s. 226), jolloin mesosysteemiin paikantuvat haasteet 

saattoivat rajoittaa (Berk, 1991, s. 18–19; Saarinen ym., 2000, s. 89–90) 

kehitysvammaisen koululaisen sosiaalista kanssakäymistä. Solish ja kollegat (2010) 

toivat tutkimuksessaan esille ystävyyssuhteiden kehittyvän lasten osallistuessa 

ikätovereiden yhteisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Lisäksi kehitysvammaisten 
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nuorten harrastuksiin ja erilaisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin osallistuminen voi 

tukea identiteetin ja itseluottamuksen kehittymistä (Robinson ym., 2020). 

Kehitysvammaista henkilöä tukevien ammattilaisten on tärkeää toimia 

rakentavassa yhteistyössä vammaisen ihmisen verkoston kanssa ja auttaa 

kehitysvammaista henkilöä mielipiteen ilmaisussa ja päätösten teossa (Rajalahti, 

2012, s. 79–81) ja tarvittaessa toimia tiedonvälittäjänä. Sosiaaliset tukiverkostot ja 

mahdollisuus tuen saamiseen läheisiltä vaikuttaa erittäin voimakkaasti ja monella 

tasolla terveyteen, psykososiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin ja sen myötä 

myös erilaisten palveluiden tarpeeseen (Ojanen & Seppälä, 1997). Tehty tutkimus 

tuo esille yhteistyön merkityksen kehitysvammaisen koululaisen elämään 

vaikuttavien henkilöiden kanssa ystävyyssuhteiden tukemisessa (Friedman & 

Rizzolo, 2018). Ystävyyden tukemisen lähtökohtana on kehitysvammaisen 

oppilaan kuulluksi tuleminen ja oppilaan tarpeiden tunnistaminen eri 

mesosysteemiin kuuluvissa kasvuympäristöissä.  

Eksosysteemin vaikutukset ystävyyssuhteisiin 

Eksosysteemi (ks. Kuvio 11) havainnollistaa niitä ympäristössä ystävyyssuhteisiin 

vaikuttavia tekijöitä, joihin kehitysvammaisella koululaisella itsellään ei ole suoraa 

yhteyttä, mutta joiden vaikutus ulottuu välillisesti kehitysvammaisen lapsen tai 

nuoren elämään (Crawford, 2020). Kouluorganisaation toiminta vaikuttaa 

kehittyvään lapseen monella tavalla. Kehitysvammaisella koululaisella on 

käytännössä hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millaiseen 

oppimisympäristöön päätyy opiskelemaan. Yksilön tarpeet ja tarjolla olevat 

vaihtoehdot ratkaisevat opetuksen toteuttamistavan ja koulupaikan.  
Perusopetuksen kehittäminen tapahtuu inkluusioperiaatteen mukaisesti (OPH, 

2016). Inkluusiota pidetään tavoiteltavana tilana, joka mahdollistaa koulunkäynnin 

ikätovereiden seurassa (Takala, 2016a, s. 20–21). Osallistavan eli inklusiivisen 

koulun toimintaperiaatteiden mukainen ystävyyssuhteiden tukeminen tulee esille 

opetussuunnitelmien ja -menetelmien mukaisen toiminnan lisäksi oppituntien 

ulkopuolisessa koulun toiminnassa ja oppilaan lähiyhteisössä. 

Yhteistoiminnallisten ryhmien avulla voidaan kehittää oppilaiden välistä 

myönteistä suhtautumista toisiinsa ja lisätä keskinäistä vuorovaikutusta (Litvack 

ym., 2011; Rimpiläinen & Bruun 2007, s. 16). Falkmerin, Andersonin, Joostenin ja 

Falkmerin (2015, s. 1) mukaan opettajilla on merkittävä rooli inkluusion 

toteuttamisessa, sillä koulu on tärkeä paikka inkluusion toteuttamisessa ja 

suhteiden luomisessa ikätovereihin. Jotkut tutkimukseen osallistuneista huoltajista 
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toivoivat omalle lapselleen mahdollisuuksia vammattomien ikätovereiden 

kohtaamiseen koulussa ja vapaa-ajalla.  

Laitoshoidon purkamisella ja inkluusion jatkumisella voidaan edistää 

kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta, ja niitä tarvitaan myös 

ystävyyssuhteiden tukemiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Inkluusion avulla 

luodaan koulussa kehitysvammaisille lisää mahdollisuuksia sosiaaliseen 

inkluusioon vammattomien ikätovereiden kanssa (ks. Pihlaja & Silvennoinen, 2020; 

Takala ym., 2020; Webster & Carter, 2007). Tällöin myös ystävyys- ja 

tuttavuussuhteet mahdollistuvat vammaisten ja vammattomien koululaisten välille 

(Litvack ym., 2011). Kuitenkaan fyysinen inkluusio ei välttämättä tuo lisää ystäviä 

kehitysvammaisille lapsille ja nuorille (Litvack ym., 2011; Nasr ym., 2015; 

Robinson ym., 2020). Tätä havaintoa tuki myös joidenkin tähän tutkimukseen 

osallistuneiden huoltajien havainnot.  

Päätökset opetusryhmien pysyvyydestä tai vaihtuvuudesta voivat vaikuttaa 

myös lapsen ja nuoren ystävyyssuhteisiin joko tukien tai heikentäen 

ystävyyssuhteiden muodostamista ja ylläpitämistä. Erityiskoulu ja erityisluokat 

oppimisympäristöinä tarjoavat kehitysvammaisille koululaiselle puitteet 

sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ystävyyssuhteiden syventämiseen vertaisten 

kanssa, mutta samalla ne voivat rajoittaa kontakteja vammattomiin ikätovereihin. 

Tosin Mathesonin ja kollegoiden (2007) mukaan kehitysvammaisten koululaisten 

väliset ystävyyssuhteet ovat kestävämpiä kuin vammattomien ikätovereiden kanssa.  

Huoltajien työssäkäynti heijastuu kehitysvammaisen lapsen ja nuoren 

ystävyyssuhteiden tukemiseen vapaa-ajalla. Pitkien työpäivien, työn vaativuuden 

sekä epäsäännöllisten työaikojen on todettu haittaavan työn ja perheen 

yhteensovittamista. Työnantajilla on siten tärkeä rooli saada sovitettua 

onnistuneesti työn ja perheen vaatimukset (Nieminen, 2019). Tämän tutkimuksen 

perusteella huoltajien työssäkäynti vaikutti joidenkin perheiden mahdollisuuksiin 

ja voimavaroihin tukea kehitysvammaisen lapsensa ystävyyssuhteita ja kodin 

ulkopuolisia harrastuksia. Lapsiperheiden arkea voidaan edesauttaa muuttamalla 

työyhteisön ilmapiiriä perheystävällisemmäksi (Sorsa & Rotkirch, 2020) 

työaikajoustoin etätyön, osa-aikatyön, työaikaliukumien sekä tarvittaessa 

vapaapäivän pitämisen avulla (Nieminen, 2019). Kaikissa töissä joustavuus ei ole 

kuitenkaan mahdollista. Joustavuus ei myöskään aina edesauta työn ja perheen 

yhteensovittamista, jos se luo hallitsemattomuuden tunnetta (Kossek & Lautsch, 

2018). Tällöin ulkopuolisen tuen saaminen kehitysvammaisen koululaisen 

ystävyyssuhteiden tukemiseksi tulee entistä tärkeämmäksi. Työn ja perheen 

yhteensovittaminen edellyttää onnistuessaan yhteiskunnan ja työpaikkojen 
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rakenteellista ja asenteellista tukea mutta myös vanhempien kykyä pitää työ ja 

perhe sopivasti erillään toisistaan (Sorsa & Rotkirch, 2020, s. 94).  

Kehitysvammaisen lapsen tai nuoren mahdollisuudet vaikuttaa huoltajiensa 

aktiivisuuteen tai aikatauluihin ovat vähäiset. Tässä väitöstutkimuksessa huoltajien 

haastattelujen ja kyselyn perusteella monilapsisissa perheissä kehitysvammaisen 

sisarusten aktiviteettien tukeminen saattoi jättää vähemmälle kehitysvammaisen 

lapsen ystävyyssuhteiden tukemisen. Tällöin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

toteutuminen perheen keskuudessa voi jäädä toteutumatta (ks. YK:n lapsen 

oikeuksien julistus). Jos kehitysvammainen lapsi tai nuori ei kykene tuomaan omia 

tarpeitaan selvästi esille tai jos vapaa-aikaan ei kuulu yhdessäoloa ystävien kanssa, 

voi muutoksen tekeminen arjen rutiineihin tuntua perheessä kuormittavalta ja arjen 

muutokset jäädä tekemättä. Kehitysvammaisten ystävyyssuhteiden ymmärtäminen 

ja tietoisuus ystävyyssuhteiden tukemisen keinoista ja ystävyyssuhteiden haasteista 

auttavat eri sidosryhmiä kehittämään tarvittavia tukimuotoja ja palveluja (Friedman 

& Rizzolo, 2018; Fulford & Cobigo, 2016). Eksosysteemin tasolla tapahtuva 

huoltajien keskinäinen verkostoituminen vertaisperheiden kanssa tukee 

ystävyyssuhteita kehitysvammaisten lasten ja nuorten omassa kasvuympäristössä 

(ks. Berk, 1991, s. 18–19). Tarvittavien palvelujen saaminen edellyttää kuitenkin 

palvelujen olemassaoloa ja uusien palvelumuotojen kehittämistä (Friedman & 

Rizzolo, 2018; Fulford & Cobigo, 2016), tietoa saatavilla olevista palveluista sekä 

aktiivisuutta hakea tarvittavia palveluita kehitysvammaisen lapsen 

ystävyyssuhteiden tukemiseksi.  

Makrosysteemissä vaikuttavat lait ja arvot  

Makrosysteemi (ks. Kuvio 11) tuo esille lainsäädäntöä ja vammaispolitiikkaa, 

yhteiskunnan arvoja ja asenteita, jotka heijastuvat eri kerrosten läpi 

kehitysvammaisen koululaisen elämään ja ystävyyssuhteisiin. Opetussuunnitelman 

perusteet ohjaavat kouluyhteisöjä välittämään oppilaiden hyvinvoinnista ja 

luomaan osallisuuden kokemuksia toisten kanssa yhdessä toimimisesta (OPH, 

2016, s. 15). Ihmissuhteilla, ystävyydellä ja kuulumisella on tärkeä rooli ihmisen 

emotionaalisessa ja fyysisessä hyvinvoinnissa (Pottie ym., 2004; ks. Yuval-Davis, 

2011). Kouluympäristössä oppilas voi kehittää sosiaalisia taitojaan ja tulla 

tietoiseksi ihmissuhteiden merkityksestä. Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen 

on kaikkien koulussa työskentelevien aikuisten yhteinen tehtävä (OPH, 2016, s. 

20–22, 34).  
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Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan arvoperustan, oppimiskäsityksen ja 

toimintakulttuurin luovan pohjan koulutyön käytännöille ja edellytykset oppilaiden 

hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle. Perusopetuksen arvoperusta korostaa 

oppilaan ainutlaatuisuutta ja arvokkuutta yksilönä (OPH, 2016, s. 15, 20–22, 34). 

Osallisuuden kokemus syntyy yhdessä toisten kanssa yhteisön toimintaa ja 

hyvinvointia rakentaessa (OPH, 2016, s. 15). Tukemalla kehitysvammaisen 

koululaisen ystävyyssuhteita tuetaan samalla yksilön kehitystä ja hyvinvointia sekä 

rikastutetaan kehitysvammaisen lapsen ja nuoren kokemusmaailmaa. 

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, hyvinvointi ja turvallinen arki luovat pohjaa koulun 

toimintakulttuurin kehittämiselle. Tavoitteena on inklusiivinen koulu, jossa 

voidaan toteuttaa monipuolisesti oppimista ja yhteisöllistä kasvua (Lehtola-

Räsänen, 2016, s. 60). Inklusiivisesti järjestetyssä opetuksessa kehitysvammaiset 

ja vammattomat koululaiset voivat kohdata toisiaan (Pihlaja & Silvennoinen, 2020; 

Takala ym., 2020; Webster, 2009), jota myös huoltajat pitivät tarpeellisena (ks. 

Cucle & Wilson, 2003). Tutkimukset osoittavat kehitysvammaisten ja 

vammattomien ikätovereiden välisten ystävyyssuhteiden merkityksellisyyden, 

tosin suhteista voi puuttua vastavuoroisuus (Cucle & Wilson, 2003; Petrina ym., 

2016).  

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia ja koulutuksen järjestäjiä 

edistämään yhdenvertaisuutta tehokkain, tarkoituksenmukaisin ja oikeasuhtaisin 

edistämistoimenpiteiden avulla (Yhdenvertaisuuslaki 5§, 6§). Viimeaikaisen 

näkemyksen mukaan eri yhteisöt suhtautuvat myönteisesti kehitysvammaisten 

osallistamiseen. Tästä huolimatta kehitysvammaisten lasten ja nuorten toiveet ja 

huolet eivät aina tule kuulluksi (Robinson ym., 2020, s. 50–51). Tehty 

väitöstutkimus toi esille kehitysvammaisilla koululaisilla olleen monenlaisia 

ystävyyssuhteisiin liittyviä toiveita. Käytännössä kaikkia toiveita ei ole mahdollista 

toteuttaa, mutta koulussa oppilaalla on oikeus tarvitsemaansa tukeen ja kuulluksi 

tulemiseen omassa kouluyhteisössään (OPH, 2016, s. 15). Opettajan tehtävänä on 

tukea oppilaiden itsemääräämisoikeutta antamalla mahdollisuuksia ilmaista omia 

mieltymyksiään, osallistaa oppilaita päätöksentekoon ja puolustamaan itseään 

(Wehmeyer, 2005). Vaikeavammaisten itsemääräämisoikeutta voivat rajoittaa 

vammaisuudesta aiheutuvat syyt, samoin vammaisen elämänpiirissä vaikuttavien 

muiden henkilöiden käsitykset (Wehmeyer, 2005) ja yhteiskunnassa vallitsevat 

asenteet.  

Suomi on allekirjoittanut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden 

oikeuksista (Yhdistyneet kansakunnat, 2015). Sopimuksella vahvistetaan 

näkemystä vammaisesta henkilöstä oikeuksien haltijoina ja omaa elämäänsä 
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koskevia päätöksiä tekevinä sekä yhteiskunnan aktiivisina jäseninä. 

Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan tavoitteena on osallistuminen, osallisuus 

ja tasa-arvo (Mahlamäki, 2015, s. 1–6). Sopimuksen mukaan vammaiset lapset 

voivat nauttia yhdenvertaisesti ihmisoikeuksista ja perusvapauksista muiden lasten 

kanssa. Lapsen etu huomioidaan kaikissa vammaisia lapsia koskevissa toimissa. 

Vammaisen lapsen näkemyksen ilmaisussa huomioidaan ikä ja kypsyys 

yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Tämän oikeuden toteuttamiseksi tulee saada 

vammaisuuden ja iän mukaista apua (Yhdistyneet kansakunnat, 2015, s. 27). 

Itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus mielipiteiden ilmaisuun ovat olennaisia 

kaikille ihmisille (Mallander, Minuer, Henderson & Tideman, 2018). 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan 

vammaisen henkilön tulee voida liikkua mahdollisimman itsenäisesti kohtuullisin 

kustannuksin tarvittavien apuvälineiden ja avustajien tuella. Vammaisella tulee olla 

mahdollisuus matkustaa ja osallistua vapaa-ajantoimintaan, virkistystoimintaan ja 

kulttuuripalveluihin yhtäläisesti muiden kanssa (Rajala, 2007, s. 6–21). 

Kehitysvammalain mukaan kehitysvammaisen henkilön palveluja järjestettäessä 

on huomioitava hänen mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa. Lisäksi 

kehitysvammaisen henkilön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta on 

ylläpidettävä ja edistettävä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017, s. 3). 

Väitöstutkimuksen perusteella kuljetuspalvelujen puuttuminen saattoi jättää 

kehitysvammaisen lapsen tai nuoren harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle (ks. 

Friedman & Rizzolo, 2018). Yhteiskunnan ihmiskäsitys ja arvot perustuvat 

vapauteen, demokratiaan, yhdenvertaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja 

yhteisvastuuseen. Hyvinvointivaltion tavoitteena on tarjota yhteiskunnan jäsenille 

mahdollisimman hyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset olosuhteet sekä 

mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä (Valtioneuvoston kanslia, 2020). Tämän 

tulisi olla mahdollista myös kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. 

Kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteisiin liittyvien tarpeiden 

sivuuttaminen tai mukaan ottaminen makrosysteemin tasolla heijastuu 

mesosysteemin läpi mikrosysteemiin heikentäen tai vahvistaen mahdollisuuksia 

muodostaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita omissa kasvuympäristöissään.  

Makrosysteemissä vaikuttavat yhteiskunnan lait ja arvot antavat hyvän 

perustan eri kasvatusympäristöjen toimille kehitysvammaisen lapsen ja nuoren 

ystävyyssuhteiden huomioimiseen käytännön tasolla. Tutkimuksessa tuli esille 

monia tekijöitä, jotka haastoivat kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteita. 

Yksi niistä oli välimatkat ystävien luokse. Erilaisten kehitysvammaisten 

yksilöllisiä tarpeita huomioivien toimintatapojen ja käytänteiden kehittäminen on 
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tärkeää erityisesti myös pienissä kaupungeissa ja syrjäseuduilla (Robinson ym., 

2020), jotta harrastusmahdollisuudet olisivat helpommin saavutettavissa ja 

kulkeminen ystävän luokse onnistuisi, vaikka perheellä ei olisi 

kuljetusmahdollisuutta. Kehitysvammaisille ja vammattomille ikätovereille 

voidaan järjestää myös erilaisia koulutusohjelmia, joiden puitteissa voidaan 

kohdata ja tukea sosiaalista kanssakäymistä ja luoda mahdollisuuksia ystävyydelle 

myös peruskoulun päätyttyä (Nasr ym., 2015; Saarinen, 2012). Avainasemassa ovat 

henkilöt, jotka voivat omalla toiminnallaan tukea kehitysvammaista lasta tai nuorta 

(esim. Melbøe, 2016). Kehitysvammaisen lapsen ja nuoren perheen osoittaman 

arvostuksen kehitysvammaista lasta kohtaan on todettu tukevan ystävyyssuhteita 

(Friedman & Rizzolo, 2018).  

YK:n yleissopimuksessa lasten oikeuksista todetaan, että lapsella oikeus 

ilmaista oma näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ikä ja kehitystaso 

huomioiden (Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto, 1989, artikla 12). 

Kehitysvammaisten koululaisten kuulluksi tuleminen edellyttää niin huoltajien, 

opetuksen järjestäjien kuin eri palveluista päättävien tahojen kiinnostusta ja 

arvonantoa kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteisiin liittyviä toiveita 

kohtaan. Tämän lisäksi tarvitaan aktiivisia tukitoimia kehitysvammaisten lasten ja 

nuorten ystävyyssuhteisiin ekologisen systeemiteorian eri tasoilla.  

Kehitysvammaisen koululaisen makrosysteemin tarkastelu osoittaa 

ystävyyssuhteiden tukemiseen löytyvän perusteita eri laista ja sopimuksista, joiden 

noudattamiseen on sitouduttu. Eri alojen toimijoiden on lain mukaan huomioitava 

lasten näkemykset heitä koskevassa päätöksenteossa (Estola, Karlsson, Puroila & 

Syrjälä, 2016, s. 113). Nykyinen lainsäädäntö ei ole kuitenkaan riittävä 

varmistamaan vamman kanssa elävien henkilöiden tarvitsemien palvelujen 

saatavuutta ja järjestämistä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavasti, jonka vuoksi 

tarvitaan vammaispalvelulainsäädännön uudistamista (Helander & Vahtera, 2021). 

Friedman & Rizzolo (2018) esittävät vammaisten henkilöiden elämänlaadun 

kohentamisen edellyttävän eri järjestöjen antamaa tukea, ystävyysteemaan liittyvää 

kysymyksenasettelua, ystävyyssuhteiden arvostamista, laitoshoidon poistamista 

sekä inkluusiota vammaisten henkilöiden integroitumiseksi ja ystävyyssuhteiden 

tukemiseksi. Näillä keinoilla voitaisiin tukea sitä, että ystävien tapaaminen vapaa-

ajalla olisi osa tavallista arkea myös kehitysvammaiselle koululaiselle hänen niin 

halutessaan.  
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Kronosysteemi 

Kronosysteemi (ks. Kuvio 11) tuo esille ympäristön ja ajan jatkuvan muutoksen 

(Bagwell ja Schmidt, 2011) ja sen vaikutukset sosiaalistumiseen. Tarkasteltaessa 

kehitysvammaisen lapsen ja nuoren ystävyyssuhteita ajallisen perspektiivin kautta 

tämä väitöstutkimus osoittaa ystävyyssuhteissa tapahtuvan muutoksia lapsen 

kasvaessa.  

Lasten ystävyyssuhteisiin liittyvä vuorovaikutus on sidoksissa kognitiivisen 

kehityksen, kuvitteellisen toiminnan ja kielen kehityksen lisäksi myös motoriseen 

kehitykseen ja sosiaalisten kokemusten karttumiseen. Iän myötä lasten sosiaalinen 

aktiivisuus ja halu toteuttaa omia tavoitteitaan lisääntyy ja yleinen sosiaalinen 

suuntautuminen kohdistuu erityisiin vuorovaikutussuhteisiin (Poikkeus, 2003, s. 

124). Mäkelän (2011, s. 20) mukaan ihminen on yhteisöllinen ja tarvitsee tunteen 

kuulumisesta omaan joukkoonsa. Lapsen kasvaessa tulee perheen lisäksi muita 

ryhmiä, joihin lapsi kokee tarvetta kuulua. Nämä ryhmät tuovat lisää 

vuorovaikutustilanteita, joissa voi kokea tulevansa hyväksytyksi ja voivansa 

vaikuttaa, olla osallisena. Osallisuuden tunteen saavuttamiseksi kehitysvammaisen 

tulisi saada vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin ja tuntea osallisuutta eri yhteisöissä 

(ks. Imms, Adair, Keen, Ullenhag, Rosenbaum & Granlund, 2016). Osallisuudessa 

on yksilöllisen lisäksi myös yhteisöllinen elementti. Yksin ei ole mahdollista olla 

osallisena (Kiilakoski, 2007, s. 12; Rouvinen-Wilenius ym., 2011, s. 50). 

Toimintaan osallistuminen voi lisätä osaamista itse toiminnassa ja sen lisäksi 

osallistuminen vaikuttaa itseluottamukseen ja itsetuntoon (ks. Imms, Adair ym., 

2015). Jotkut tähän tutkimukseen osallistuneista huoltajista mainitsivat 

ystävyyssuhteiden myönteisen vaikutuksen kehitysvammaisen lapsensa 

itsetuntoon.  

Lapsen sosiaalisen kehityksen tapahtuessa vuorovaikutuksessa ympäristön 

kanssa kiinnostus kohdistuu muihin ikätovereihin, jolloin vuorovaikutus ystävien 

kanssa tulee tärkeäksi (Tiikkainen, 2011, s. 86). Kehityksen edetessä ystävien 

merkitys tulee tärkeämmäksi (Ritmala ym., 2009, s. 167). Tutkimus toi esille 

ystävyyssuhteiden merkityksen lapsen kasvaessa sekä ystävyyssuhteiden 

ylläpitämisen haasteet lapsuuden ja nuoruuden aikana. Siirtymävaiheet 

päiväkodista kouluun ja luokasta toiseen sekä peruskoulun päättyminen haastavat 

ystävyyssuhteiden ylläpitämistä. Uudet ystävyyssuhteet eivät voi täysin korvata 

päättyneitä ystävyyssuhteita. Lisäksi uusien ystävyyssuhteiden luomiseen tarvitaan 

aikaa ja yksilöllistä tukea sekä mahdollisuuksia kohdata muita.  
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Nuoruus kehitysvaiheena voi olla vaikeaa, jos on toisten avusta ja tuesta 

riippuvainen. Lapsuudenperheessä asuvalle ”toiset” ovat usein omat vanhemmat, 

joihin nuoruudessa otetaan etäisyyttä hakeutumalla kavereiden seuraan ja 

rakentamalla identiteettiä kodin ulkopuolella. Kehitysvammaisen nuoren elämä 

pysyy usein koti- ja perhekeskeisenä (ks. Robinson ym., 2020) pitkittäen 

intensiivistä vanhemmuutta (Seppälä, 2017, s. 13). Tässä tutkimuksessa 

kehitysvammaisen koululaisen perhe- ja kotikeskeisyys tuli eri aineistoissa selvästi 

esille eri-ikäisten keskuudessa. 

Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan kymmenen vuotta täyttänyt 

väestö tapaa ystäviä ja sukulaisia vähemmän. Vuonna 2017 lähes puolet tapasi 

ystäviään vähintään kerran viikossa. Iällä oli merkittävä vaikutus ystävien 

tapaamisen useuteen. Lähes kaikki 10–14-vuotiaat tapasivat ystäviään viikoittain. 

Vähintään viikoittaisessa yhteydenpidossa ystäviin puhelimitse tai verkon 

välityksellä oli 96 prosenttia 10–14-vuotiaista. Samasta ikäryhmästä vain 

prosentilla ei ollut lainkaan ystäviä (Hanifi, 2019). Tässä suhteessa 

kehitysvammaiset koululaiset poikkesivat vammattomista ikätovereistaan, sillä 

kerran viikossa ystäviään tapasi 21 prosenttia ja 9 prosenttia ei tavannut vapaa-

ajalla koskaan ystäviä. Nykyään verkkovuorovaikutus lisää sosiaalisen 

kanssakäymisen mahdollisuuksia ja ystävät tavoitetaan nopeasti puhelimella tai 

sosiaalisissa medioissa (Suoninen ym., 2013, s. 306). Tämä tutkimus toi esille 

kehitysvammaisen koululaisen rajoittuneet mahdollisuudet yhteydenpitoon 

ystäviin sosiaalisessa mediassa. Puuttuvat yhteydenpidon välineet ja puutteellinen 

kyky käyttää laitteita itsenäisesti haastoivat kehitysvammaisen koululaisen 

yhteydenpitoa ystäviin.  

Nuoruusiässä kehitysvammaisten lasten asema ikätovereiden joukossa 

vaikeutuu. Omaa hyväksyttävyyttä osoitetaan nuorten keskuudessa puheen, 

käyttäytymisen ja ulkoisen olemuksen avulla. Haasteet sosiaalisissa taidoissa 

voivat jättää nuoren ulkopuoliseksi. Kehitysvammaisella nuorella tämä voi johtaa 

itseään nuorempien lasten seuraan jäämiseen ja lapsuuden jatkamiseen heidän 

seurassaan (Seppälä, 2017, s. 111). Tässä tutkimuksessa tutkimukseen 

osallistuneiden koululaisten ystäväpiiriin lukeutui myös itseä nuorempia ystäviä. 

Erikssonin (2008, s. 88) mukaan vamma voi johtaa vahvaan riippuvuuteen 

vanhemmista, jotka ovat tottuneet auttamaan lastaan jatkuvasti. Vanhemmat voivat 

hallita lastensa elämäntapoja, vapaa-aikaa tai parisuhteen luonnetta. Kysymys voi 

olla lapsen suojelemisesta (Nasr ym., 2015, s. 4), mutta valta-asema suhteessa 

lapseen voi vähentää lapsen tunnetta itsenäisyydestä ja päätösvaltaa omia asioita 

kohtaan.  
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Kehitysvammaisten ihmisten sosiaaliset verkostot aikuisiässä muodostuvat 

usein vammaispalvelujen käyttäjistä ja henkilökunnasta. Sitä vastoin verkostoihin 

kuuluu vähemmän perheenjäseniä, tuttavia ja ystäviä (Forrester-Jones ym., 2008, s. 

222–223). Ystävyyssuhteiden tärkeys on ilmeinen eri ikävaiheissa, tämän vuoksi 

olisikin kiinnitettävä ystävyyssuhteiden tukemiseen riittävästi huomiota ja 

toimittava aktiivisesti ystävyyssuhteiden tukemiseksi kaikilla ekologisen 

systeemiteorian tasoilla. Tässä tehtävässä peruskoululla on merkittävä rooli 

tukiessaan kehitysvammaisten koululaisten sosiaalisia taitoja ja mahdollistamalla 

eri oppimisympäristöissä monipuolisia kohtaamisia niin vertaisten kuin 

vammattomien koululaisten parissa.  

Kronosysteemi osoittaa ajan vaikutuksen kaikissa ekologisen systeemiteorian 

kehissä. Ystävyyden kehittymiseen tarvitaan aikaa, yhdessäoloa ja tukea (ks. Nasr 

ym., 2015, s. 11), ja ystävyyden merkityksen ymmärtäminen lisääntyy kehityksen 

myötä (Aaltonen ym., 2007, s. 92). Kehitysvammasta johtuen ystävystyminen voi 

olla hitaampaa ja ystävyyssuhteiden ylläpitäminen haastavampaa. Ystävyys myös 

muuttuu lapsen vanhetessa. Ystävyyssuhteiden sisältö voi parhaassa tapauksessa 

rikastua erilaisten yhteisten toimintojen kautta, kouluaikana luodut ystävyyssuhteet 

voivat kestää peruskoulun päätyttyä ja ystävyyssuhteet voivat myös syventyä 

seurustelusuhteiksi (Nasr ym., 2015, s. 8–9).  

Tutkimus toi esille huoltajien huolen ystävyyssuhteiden tukemisen 

jatkumisesta nuoren kasvaessa ja irtaantuessa kodista. Erityisesti tämä tuli esille 

kehitysvammaisten nuorten huoltajien keskuudessa aiheen tullessa 

ajankohtaisemmaksi. Kehitysvammaisen henkilön tulevaisuuden suunnittelussa 

tulisi huomioida kehityksen myötä tapahtuva uusien taitojen oppiminen, uusien 

kiinnostuksen kohteiden hankkiminen ja uusien suhteiden luominen (Bigby, 2019, 

s. 494). Pysyvät ystävyyssuhteet voisivat osaltaan helpottaa myös 

kehitysvammaisten nuorten kodista irtaantumista. Tämän vuoksi olemassa olevien 

ystävyyssuhteiden tukeminen olisi tärkeää, jotta ystävyyssuhteet jatkuisivat eri 

ikävaiheissa. 

8.3 Tutkimuksen käytännön merkitys 

Kokemukseni ja tutkimukseni tuottaman tiedon perusteella kehitysvammaisen 

lapsen ja nuoren lähiympäristöstä saamalla tuella on suuri merkitys 

ystävyyssuhteiden muodostamisen ja ylläpitämisen kannalta. Rauhalan holistiseen 

ihmiskäsitykseen perustuen jokaisella kehitysvammaisella lapsella ja nuorella on 

yksilölliset edellytykset luoda ja ylläpitää ystävyyssuhteitaan ja samoin rajalliset 
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mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäntilanteeseensa (ks. Rauhala, 2005, s. 42, 

45). Kasvatettavan yksilön elämänkulun ohjaaminen kasvatuksen avulla on 

kehitysvammaisen lapsen ja nuoren kasvuympäristössä vaikuttavien kasvattajien 

tehtävä (Lehtovaara, 2007, s. 600). Tällöin kehitysvammaisen lapsen ja nuoren 

ekologinen verkosto voi tukea eri tavoin ystävyyssuhteita jokaisen 

situationaalisuuden, elämäntilanteen huomioiden. Olennaista on löytää tapoja 

selvittää kehitysvammaisen omia tarpeita silloin, kun kommunikaatiotaidot ovat 

rajoittuneet tai kyseessä on vaikeimmin vammainen henkilö (ks. Mietola ym., 

2017).  

Allardtin esittämän hyvinvoinnin ulottuvuuksiin perustuen kehitysvammaisen 

koululaisen hyvinvoinnin voidaan ajatella rakentuvan koulun ja kodin käytänteistä 

ja vaikutuksista, kuten vanhemmilta ja opettajilta saadusta tuesta, mahdollisuuksien 

ja tuen tarjoamisesta ystävyyssuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen (having), 

ystävyyssuhteista ja muista sosiaalisista suhteista (loving) ja 

harrastusmahdollisuuksista ja osallistumisesta omaa elämää koskeviin päätöksiin 

(being). Sosiaalisten verkostojen välisellä tiedonkululla voidaan edistää monella 

tavalla kehitysvammaisen koululaisen ystävyyssuhteita. Kehitysvammaisen 

nuoren huoltajat (Nasr ym., 2015) ja hänen kasvuympäristössään vaikuttavat 

ammattilaiset voivat toimillaan edistää kehitysvammaisen henkilön elämänpiirin 

laajentamista oman lähipiirin ulkopuolelle luoden mahdollisuuksia tutustua uusiin 

ihmisiin ja paikkoihin (Robinson ym., 2020).  

Tämän väitöstutkimuksen yksi tärkeimmistä käytännön merkityksistä on 

nostaa esille kehitysvammaisten lasten ja nuorten oikeus saada tarvitsemaansa 

tukea ystävyyssuhteisiinsa yhdenvertaisen sosiaalisen kanssakäymisen ja 

ystävyyssuhteiden luomiseksi. Vammaisten kanssa työskentelevien olisi etsittävä 

asiakkailleen mahdollisuuksia yhteyksien luomiseen muihin ihmisiin ja sosiaalisiin 

aktiviteetteihin osallistumiseen. Ryhmätoiminnan sijaan tulisi edistää myös 

henkilökohtaisia sosiaalisia aktiviteetteja (Shakespeare, 2014, s. 204). Robinson 

kollegoineen (2020) korostaa erilaisten keinojen etsimisen tarpeen 

kehitysvammaisten lasten ja nuorten inkluusion ja yhteisöihin kuuluvuuden 

kokemisen lisäämiseksi. Tämä edellyttää, että kehitysvammainen henkilö saa 

tarvittaessa ammattilaisten ja vapaaehtoisten antamaa tukea ja ohjausta erilaisten 

käytännön taitojen ja erityisesti ystävyyssuhteiden luomiseen tarvittavien taitojen 

kehittämiseen. Kehitysvamman vaikutus riippuu elämänkaaren vaiheesta. 

Ihanteellisessa tilanteessa tuen ja palveluiden tarve määrittyisi yksilöllisten 

tarpeiden mukaan elämäntilanteesta riippuen (Seppälä, 2017, s. 10). Kehitysvamma 

on vain yksi osa nuoren identiteettiä, jolloin luonteenpiirteet, kiinnostuksen kohteet 
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ja taidot vaikuttavat myös monin tavoin sosiaaliseen inkluusioon. Tässä 

tutkimuksessa kehitysvamman vaikutus ystävyyssuhteisiin korostui ohi lapsen ja 

nuoren muiden luonteenpiirteiden.  

Huomion kohdistaminen kehitysvammaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin, 

osallisuuden kokemusten ja ystävyyssuhteiden tukemiseen tulisi olla keskeisiä 

tavoitteita luotaessa yhteiskunnan palveluja tälle marginaalissa olevalle joukolle 

(ks. Mandelin, 2016, s. 81; Robinson ym., 2020, s. 51). Huomioimalla perheen 

kokonaisvaltainen tilanne päätettäessä lapsen tarvitsemista palveluista voidaan 

lisätä myös osallisuutta (Heini, Hokkanen, Kontu, Kunttu, Lindroos & Ronimus 

2019, s. 49). Kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävyyssuhteiden 

merkityksellisyyden arvioinnissa pitäisi huomioida sekin, että halu olla toisen 

lähellä tai yhdessä tekemisen hetket voivat olla merkityksellisiä ystävyyden 

ilmentymiä. Ystävyyssuhteiden koettiin tukevan kehitystä ja hyvinvointia sekä 

tuovan osallisuuden kokemuksia (ks. Friedman & Rizzolo, 2018; Fulford & Cobigo, 

2016; Lafferty ym., 2013; Petrina ym., 2014; Petrina ym., 2016; Ward ym., 2013). 

Muilta lapsilta saatu palaute omasta käyttäytymisestä kehittää ja vahvistaa opittuja 

vuorovaikutustaitoja (Ahokas, 2013, s. 159; Poikkeus, 2003, s. 122; Ritmala ym., 

2009. s. 167).  

Ystävien olemassaolo on tärkeää hyväksytyksi tulemisen ja kuulumisen 

tunteiden aikaansaamiseksi. Ystävät mahdollistavat avun saamisen 

henkilökohtaisissa asioissa, tukevat päätösten tekemistä ja toimivat tietolähteinä 

(Foley, ym., 2012, s. 380–382; Matheson ym., 2007; Shakespeare, 2014, s. 190). 

Tässä tutkimuksessa ystävän rooli avun ja tuen antajina tuli esille lähinnä huoltajien 

näkemyksissä, joissa vapaa-ajanohjaajan roolia saatettiin verrata ystävän 

kaltaiseksi. Estolan ja kollegoiden (2016, s. 113) mukaan vuorovaikutus ja 

sosiaaliset suhteet vaikuttavat olennaisesti hyvinvointiin. Lasten kertomusten 

pohjalta voidaan erottaa neljä lasten subjektiivista, kokemuksellista hyvinvointia 

rakentavaa tekijää: lasten keskinäiset suhteet, monipuolinen ja innostava toiminta- 

ja oppimisympäristö, sensitiiviset aikuiset sekä lasten aloitteiden kuuleminen ja 

huomioiminen käytännössä. Koulu on lapsille vuosia yhteisö, jossa ystävystytään 

ja kiinnytään toisiinsa. Lasten keskinäisten suhteiden muotoutuminen ei saisi jäädä 

pelkästään lasten varaan, sillä kaikilla ei ole hyviä vertaissuhteita, jolloin 

ulkopuolelle jääminen ja kiusatuiksi tuleminen on mahdollista. Koulun merkitys 

korostuu tärkeänä kasvuympäristönä kehitysvammaisen koululaisen ystävyyden 

tukemisen kannalta (ks. Nasr ym., 2015). Tämän tärkeyttä ei välttämättä olla vielä 

täysin tiedostettu koulumaailmassa. Peruskoulussa toteutuu yhdenvertaisuus 

opetettaessa kaikille oppiaineittain opiskeleville sama tuntimäärä eri oppiaineita, 
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mutta toisaalta joidenkin kehitysvammaisten koululaisten oppimisen tarpeet voivat 

painottua enemmän kommunikaation ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Näiden 

taitojen tärkeys korostuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa elämän eri vaiheissa, ja 

näiden taitojen harjoitteluun tulisi olla myös aikaa.  

Koulussa oppilaalla on mahdollista saada onnistumisen elämyksiä ja kokea 

ystävyyssuhteiden tuomaa iloa. Hyvinvoiva lapsi kykenee luomaan 

ystävyyssuhteita kiintymystä osoittaen ja arjen iloa kokien (Cacciatore ym., 2009, 

s. 16–17, 77). Opettajalla on keskeinen asema myönteisten vuorovaikutussuhteiden 

tukemisessa. Oppilaiden välisiä vuorovaikutussuhteita tukemalla voi vähentää 

oppilaan yksinjäämisen kokemuksia (Laine, 2005, s. 178; Lehtinen, Vauras & 

Lerkkanen 2016, s. 259; Siiskonen ym., 2019). Rohkaisu, kannustus ja 

konkreettiset harjoitukset tukivat tutkimukseen osallistuneiden kehitysvammaisten 

koululaisten ystävyyssuhteissa tarvittavia sosiaalisia taitoja kentältä kerätyn 

aineiston perusteella. Opettaja voi luoda luokassa tilanteita, jotka edistävät 

kaverisuhteiden syntymistä (Farmer, McAuliffe Lines & Hamm, 2011; Laine, 2005, 

s. 178; Lehtinen ym., 2016, s. 259). Ystävyyssuhteiden ylläpitoon tarvittavat 

vuorovaikutus- ja tunnetaidot eivät kehity ilman systemaattista harjoittelua 

(Kurtelius & Kumpulainen, 2021). Tämä tutkimus osoitti välituntien ja vapaan 

toiminnan eli ”omien hommien” ajan olevan ensiarvoisen tärkeitä hetkiä olla 

vapaamuotoisemmin vertaisten kanssa, etenkin jos ystävien tapaaminen vapaa-

ajalla ei ollut itsestäänselvyys.  

Rajoittavassa kasvuympäristössä kasvaminen vaikuttaa lapsen 

mahdollisuuksiin kehittyä riippumatta siitä, onko lapsi vammainen vai ei. Tämän 

vuoksi olisi estettävä kasvuympäristön epäsuotuisat vaikutukset (Polloway ym., 

2017, s. 273). Koulussa voidaan tukea toiminnan ja oppimisympäristön 

muokkaamisella lasten vertaissuhteiden muodostumista, yhdessäoloa, leikkiä ja 

omaehtoista toimintaa (Estola ym., 2016, s. 113), jolloin kuvitteellisten ystävien 

rinnalle tai tilalle voisi löytyä vastavuoroisia suhteita. Tämä väitöstutkimus 

vahvistaa Estolan ja kollegoiden (2016) näkemyksiä ystävyyssuhteiden 

vaikutuksista hyvinvointiin antaen viitteitä käytännön toimista ystävyyden 

tukemiseksi koulun arjessa. Ystävyyssuhteiden tukemisen kannalta ei riitä, että 

koulussa kasvattajat aikuisen roolissaan ottavat kontaktia ja luovat suhteita 

sosiaalisissa suhteissa tukea tarvitseviin koululaisiin (ks. Valjakka ym., 2021). 

Kasvattajien tulisi huomata ne lapset ja nuoret, jotka ovat sosiaalisesti syrjässä tai 

syrjäytymässä ja auttaa lapsia ja nuoria huomaamaan toisensa ja auttamaan toisiaan 

(Kerola, 2002). Painopisteen tulisi olla vertais- ja ikätoverisuhteiden tukemisessa. 
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Ihmiskäsitykset tulevat esille kasvatustyössä konkreettisissa toimissa (Malme, 

Punamäki & Samppala, 2019). Lehtovaaran (2007, s. 598–599) mukaan holistinen 

ihmiskäsitys edellyttää yksilön kunnioittamista kasvatussuhteessa. Holistinen 

ihmiskäsitys konkretisoituu käytännön tasolla kasvattajan ja opettajan pyrkiessä 

vaikuttamaan kasvatettaviin eri kanavien kautta ja huomioimalla heidät 

kokonaisvaltaisesti. Kasvatettaville tulisi tarjota subjektiivisen maailmankuvan 

rakentamiseksi monipuolisia kokemuksia (Malme ym., 2019). Ystävyyssuhteiden 

muodostamisen kannalta koulumaailmassa tämä voi tarkoittaa sosiaalisten taitojen 

opettamista ja monipuolisten sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksien 

tarjoamista koulupäivän aikana.  

Vammaisten lasten ja nuorten oikeuksien toteuttaminen ja yhteiskuntaan 

osallistuminen edellyttää konkreettisia toimia (esim. McDonnell & Hardman, 

2010). Inklusiivista opetusta edistetään kansainvälisesti. Moni tutkija tarkoittaa 

inkluusiolla erityisoppilaiden sijoittamista yleisopetuksen luokkiin ja sen lisäksi 

myös kuuluvuuden tunteen kokemista (Freer, 2021). Inkluusio vaikuttaa 

erityisopetuksen kentällä sekä teorian että käytännön tasolla (Sarromaa Haussätter, 

2014). Demokraattista koulutuspoliittista ideologiaa edustavan inkluusion 

tavoitteena on tasa-arvoinen koulutus (Hargreaves, 2000). Inklusiivinen 

koulutusjärjestelmä jatkaa kehittymistään jatkuvana prosessina yhdessä 

ympäröivän yhteisön kanssa (Ketovuori & Pihlaja, 2016, s. 234). Inkluusio tukee 

osaltaan kehitysvammaisten ja vammattomien koululaisten kohtaamisia. 

Uusliberalistinen markkinavetoinen koulutuspolitiikka korostaa menestymistä, 

kilpailua ja omia ponnisteluja, jonka vuoksi erityisoppilas voi heikentää koulun 

tulosta (Varjo, Lundstöm & Kalalahti, 2018). Koulutuspolitiikkaan vaikuttavan 

uusliberalismin myötä yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia hyvinvoinnin mittareita 

käyttäen voidaan osoittaa eriarvoisuuden lisääntyvän kaikkialla maailmassa 

(Soldatic, 2019, s. 239). Vammaiset henkilöt kärsivät uusliberalismin vaikutuksista, 

kun vammaisia henkilöitä luokitellaan ”osittain” vammaisiksi, jolloin vammaisen 

henkilön oikeudellinen asema poistuu ja sen seurauksena tarvittavat tuet ja palvelut 

heikentyvät (Soldiatic, 2019, s. 246). Mikko Lahtisen mukaan uusliberalismi on 

vaikuttanut asenteisiin pitää luonnollisena ajatusta, ettei hyvinvointia voi jakaa 

enää tasapuolisesti. Tällöin tasavertaisuuden yhteiskuntaa ei enää arvosteta 

(Jegorow, 2015). Harveyn (2008) mukaan sosiaalinen eriarvoisuus on 

uusliberalismin rakenteellinen ongelma, joka lisää yksilön omaa vastuuta 

hyvinvoinnistaan. Myös suomalaisessa koulutuspolitiikassa yhteisöllisyydestä on 

alettu siirtyä yksilön vastuun korostamiseen, jonka seurauksena erilaisuuden ja 

vammaisuuden huomioiminen voi jäädä taka-alalle (Ketovuori & Pihlaja, 2016).  
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Kehitysvammaiset lapset ja nuoret ovat oikeutettuja saamaan tarvitsemiaan 

palveluja päästäkseen osallistumaan vapaa-ajantoimintoihin ja luomaan sosiaalisia 

suhteita eri yhteisöissä. Harrastuksiin osallistuminen voi kehittää yksilön taitoja, 

suojata yksinäisyydeltä ja syrjäytymiseltä; sen lisäksi ne voivat tuoda iloa ja 

merkityksellisyyttä elämään (Hakanen ym., 2019). Tämän toteutumiseksi tarvitaan 

ulkopuolista tukea, sillä kehitysvammaisilla on erilaisia haasteita omien oikeuksien 

esille tuomisessa. Kansainvälisessä kilpailussa menestymiseksi koulutuspolitiikkaa 

on suunnattu enenevässä määrin palvelemaan kansantaloudellisia intressejä. 

Suomalaisen koulutuspolitiikan läpikotaista uusliberalisoitumista ei ole vielä 

havaittavissa, vaan koulutus on säilynyt tulosohjauksen ulkopuolella. Koulujen 

välisten erojen kasvu oppimistuloksissa sekä kouluvalintapolitiikan 

yhteiskunnallista eriarvoisuutta lisäävä vaikutus on jo aiheuttanut huolta Suomessa. 

Huoltajat voivat tietyin ehdoin valita lapsensa koulupaikan, samoin koulut voivat 

valita oppilaansa (Lindberg, 2013). Kouluvalintapolitiikkaan kohdistunut kritiikki 

on keskittynyt yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvun lisääntymiseen (ks. 

Seppänen, 2003). Lapsen ja nuoren oman kokemuksen ja mielipiteen tulisi olla 

lähtökohta siihen, mihin ryhmään kouluyhteisössä haluaa kiinnittyä ja tuntea 

yhteenkuuluvuutta (Takala ym., 2020, s. 37). Mielipiteen kysyminen esimerkiksi 

luokkia muodostettaessa ja kuulluksi tuleminen voivat tukea osallisuuden tunnetta. 

Osallisuuteen kasvaminen alkaa turvallisesta ryhmästä, josta se laajenee yhteisöön 

ja lopulta yhteiskuntaan (Hanhivaara, 2006, s. 3). Kehitysvammaisen koululaisen 

ystävyyssuhteiden merkitystä omien valintojen perusteena ei tulisi sivuuttaa 

perusteetta kouluyhteisöissä.  

Koulutuspolitiikassa vaikuttavien suuntausten tiedostaminen on tärkeää 

marginaalissa olevien kehitysvammaisten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden 

lisäämiseksi ja tarvittavan tuen antamiseksi ystävyyssuhteissa. Nussbaumin 

ajatuksiin nojaten myötätunnon ja kunnioituksen tulisi ulottua lähipiiriä 

laajemmalle, jolloin erilaiset ihmiset nähtäisiin ainutlaatuisina, tuntevina ja 

arvokkaina yksilöinä (Remes, 2011, s. 191). Ilman tarvittavaa tukea osa 

kehitysvammaisista nuorista kokee syrjäytyvänsä yhteisön sosiaalisesta elämästä ja 

sosiaalisista suhteista (Robinson ym., 2020). Kehitysvammaisten koululaisten 

lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat tärkeässä roolissa tukiessaan lastensa 

ystävyyssuhteita (Friedman & Rizzolo, 2018; Fulford & Cobigo, 2016; Seppälä, 

2017, s. 41) sekä vahvistaessaan kuulumisen tunnetta yhteisöön (Robinson ym., 

2020, s. 50) mukaan lukien palvelujen tuottajat (Friedman & Rizzolo, 2018). 

Mielekkäiden ja yhteisöön osallistavien toimintojen löytäminen on haaste paljon 
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tukea tarvitseville kehitysvammaisille nuorille aikuisille ja heidän perheilleen 

(Rossetti ym., 2015).  

Kehitysvammaisen lapsen ja nuoren lähellä olevien henkilöiden tulisi 

kuunnella lasten ja nuorten ystävyyssuhteisiin liittyviä toiveita ja tarpeita. Ennen 

kuin kehitysvammainen henkilö voi tehdä valintoja, olisi tarjottava kokemuksia, 

joihin jokainen voisi valintansa perustaa. Jokaisella tulisi olla yhdenvertainen 

oikeus ja mahdollisuus saada valita itse ystävänsä omissa kasvuympäristöissään. 

8.4 Yhteenveto 

Tähän yhteenvetolukuun kootaan jokaisen tutkimusongelman päätulokset.  

Mitä ystävyyssuhteista kerrotaan? 

Tutkimuksen ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä haluttiin saada vastaus siihen, 

mitä kehitysvammaiset koululaiset ja huoltajat kertovat ystävyyssuhteista. 

Huoltajat toivat esille monia näkökohtia kehitysvammaisten lasten ja nuorten 

ystävyyssuhteisiin liittyen. Yhtenä keskeisimmistä esiin tulleista asioista oli monen 

kehitysvammaisen koululaisen kohtaama ystävien puute tai ystävien vähäinen 

määrä. Kehitysvammaiset koululaiset nimesivät ystävikseen myös perheenjäseniä, 

mutta vertaisten ystävien puutetta perheenjäsenet eivät voineet täysin korvata. 

Huoltajat kertoivat kehitysvammaisen lapsensa kaipaavan ystävyyssuhteita ja 

toivat esille huolensa siitä, ettei monella kehitysvammaisella koululaisella ollut 

vertaisia ystäviä riittävästi. Huoltajat pitivät tärkeänä, että kehitysvammaisella 

lapsella olisi ystävyyssuhteita. Kehitysvammaisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin 

kannalta ystävien merkitystä arvostettiin. Tästä huolimatta kaikilla huoltajilla ei 

ollut voimavaroja tukea riittävästi ystävyyssuhteiden muodostamista ja 

ylläpitämistä kehitysvammaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 

Huoltajien mukaan vertaisten ystävien tapaaminen vapaa-ajalla oli vähäistä, koska 

tapaamisen järjestämiseen koettiin liittyvän monia haasteita. Tällä oli vaikutusta 

siihen, etteivät ystävyyssuhteet vertaisiin päässeet lujittumaan eikä niiden 

jatkuminen peruskoulun päätyttyä ollut varmalla pohjalla.  

Monet huoltajista kokivat lastensa tarvitsevan ulkopuolista tukea 

ystävyyssuhteiden tukemiseen. Tarvittavan tuen saamisen koettiin lisäävän 

osallisuuden kokemuksia kodin ulkopuolisiin suhteisiin ja aktiviteetteihin, joissa 

toisten kohtaaminen mahdollistuisi. Kehitysvammaisten koululaisten vapaa-ajan 
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viettäminen oli monella perhekeskeistä ja perheen yhteisiin aktiviteetteihin ja 

arkeen osallistumista.  

Tutkimukseen osallistuneiden kehitysvammaisten koululaisten tuottaman 

aineiston perusteella ystäväpiiri saattoi vaikuttaa laajalta heidän nimetessään 

ystävikseen vertaisten lisäksi perheenjäseniä, sukulaisia, perheen aikuisia ystäviä 

lapsineen, sisarusten ystäviä sekä koulun henkilökuntaa. Suhteet kaikkiin ystäviksi 

nimettyihin henkilöihin eivät olleet vastavuoroisia. Lisäksi joidenkin 

kehitysvammaisten koululaisten ystäväpiiri täydentyi myös kuvitelluista ystävistä, 

jotka olivat läsnä vapaa-ajalla ja toisinaan myös koulussa. Huoltajien haastattelujen 

perusteella kehitysvammaisen koululaisen ystäväpiiri vaikutti olevan suppeampi 

kuin joidenkin kehitysvammaisten nuorten itsensä kuvailemana.  

Ystävyys koulussa 

Toisella tutkimuskysymyksellä haluttiin selvittää kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyden esiin tulemista koulussa. Ystävyys oli tärkeä aihe, josta 

kehitysvammaiset koululaiset kertoivat koulussa ja kotona. Koulu oli keskeinen 

paikka, jossa tutustuttiin vertaisiin ystäviin ja vietettiin aikaa heidän kanssaan. Osa 

tutkimukseen osallistuneista kehitysvammaisista koululaisista olisi halunnut tavata 

koulussa olevia ystäviään myös vapaa-ajalla. Aineistonkeruun aikana tapaamiset 

eivät konkretisoituneet, vaikka suunnitelmia tehtiinkin.  

Havaintopäiväkirjan episodien perusteella tutkimukseen osallistuneiden 

kehitysvammaisten koululaisten keskuudessa tyypillinen yhdessäolo ystävien 

kanssa keskittyi koulussa tehtävien tekemiseen yhdessä oppitunneilla ja 

oppituntien ulkopuolella erilaisten pelien pelaamiseen ja ystävän lähellä olemiseen. 

Ystävän seurassa haluttiin olla silloin, kun siihen oli mahdollisuus. Koulussa 

kehitysvammaiset nuoret saivat osallisuuden kokemuksia ystävien kanssa yhdessä 

jaettujen hetkien kautta. 

Osa huoltajista toi esille inklusiivisesti järjestetyn opetuksen lisäävän 

mahdollisuuksia tavata vammattomia ikätovereita, mutta useimmin ystävät 

löytyivät vertaisten parista koulussa. Koulussa tutkimukseen osallistuneet oppilaat 

huomioivat vertaisia ystäviään enemmän kuin muita koulukavereita. Ystäviä 

kehuttiin, kannustettiin, halattiin ja pidettiin kädestä. Ystävän lähellä haluttiin olla. 

Ystävyys tuli esiin koulussa tunteina, joista ilon tunne oli vallitseva. Yhdessäolo 

ystävien kanssa tuki kehitysvammaisten oppilaiden hyvinvointia, jonka saattoi 

havaita oppilaiden myönteisinä tunnekokemuksina.  
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Haasteet ja tuen tarpeet ystävyyssuhteissa 

Kolmas tutkimuskysymys käsitteli kehitysvammaisen koululaisen 

ystävyyssuhteisiin liittyviä haasteita ja tuen tarpeita. Kehitysvammaisen 

koululaisen ystävyyssuhteisiin liittyi haasteita, jotka edellyttivät erilaista tuen 

saamista. Huoltajille tehdyn kyselyn ja haastattelujen perusteella suurimpia 

kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteisiin liittyviä haasteita olivat 

ystävien tarve ja yhteydenpitämisen rajalliset mahdollisuudet vapaa-ajalla. Monet 

huoltajat kokivat lapsen kehitysvamman vaikuttavan ystävyyssuhteisiin, mikä 

lisäsi ystävystymiseen ja ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen tarvittavan 

ulkopuolisen tuen tarvetta. Tarvittiin rohkaisua kontaktin ottamiseen, erilaisia 

lasten ja nuorten kohtaamispaikkoja, kommunikaation sekä sosiaalisten taitojen 

kehittämistä. Ennen kaikkea ystävyyssuhteiden ylläpitäminen edellytti olemassa 

olevia ystävyyssuhteita. Tämä ei ollut itsestään selvää kaikkien kehitysvammaisten 

koululaisten kohdalla. Ystävyyssuhteita saattoi haastaa myös muiden lasten ja 

nuorten osaamattomuus suhtautua vammaisuuteen, jolloin kehitysvammainen 

koululainen saattoi jäädä ulkopuoliseksi. Huoltajat odottivat koulun tukevan 

kehitysvammaisten ja vammattomien koululaisten välistä vuorovaikutusta 

tutustumisen mahdollistamiseksi.  

Huoltajat kokivat ystävien tukevan kehitysvammaisen lapsen ja nuoren 

kehitystä, mahdollistavan sosiaalisen kanssakäymisen perheen ulkopuolella sekä 

lisäävän osallisuutta ja hyvinvointia. Huoltajien toiveissa korostui ystävien 

saamisen ja ystävien olemassaolon tärkeys, koska kaikilla kehitysvammaisilla 

koululaisilla ei ollut ystäviä koulussa eikä vapaa-ajalla. Huoltajat toivoivat 

erityisesti kehitysvammaisille lapsille järjestettyä toimintaa vertaisten parissa 

vapaa-ajalle.  

Monen kehitysvammaisen lapsen ja nuoren vapaa-aika oli perhe- ja 

kotikeskeistä. Huoltajien mukaan kehitysvammaisen koululaisen yksinäisyyden 

tuntemukset pohjautuivat ystävien puutteeseen tai vähäisiin ystävyyssuhteisiin. 

Riski ystävyyssuhteiden katkeamiseen ja yksinäisyyden kokemiseen on olemassa 

erityisesti peruskoulun päättyessä. Tällöin kehitysvammaisen koululaisen lähipiirin 

tuella on ratkaiseva merkitys ystävyyssuhteiden jatkumisen kannalta. Useiden 

kehitysvammaisten lasten ja nuorten saama tuki on puutteellista. Vapaa-ajalla 

suhteet vertaisiin ovat monella kehitysvammaisella lapsella ja nuorella 

rajoittuneemmat yksilöön sekä kasvuympäristöihin liittyvistä haasteista johtuen.  

Perheen arki oli usein kiireistä ja monet huoltajista olivat kuormittuneita, 

minkä vuoksi ystävyyssuhteiden tukemiseen huoltajien toimesta ei aina ollut 
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voimavaroja tai aikaa, vaikka ystävyyssuhteita arvostettiin. Monet huoltajista 

kokivat tukihenkilöiden, tilapäishoidon ja kuljetuspalveluiden olevan tarpeellisia 

ystävyyssuhteiden tukemiseksi. Lisäksi huoltajat toivoivat koulun ja kodin välistä 

yhteistyötä perheiden keskinäisen tutustumisen lisäämiseksi. Huoltajien oman 

aktiivisuuden merkitys kehitysvammaisen lapsen ystävyyssuhteiden tukemisessa ja 

tarvittavien tukitoimien saaminen tuotiin vahvasti esille. Kehitysvammaisen 

koululaisen lähipiiriltä tarvittiin herkkyyttä huomioida kehitysvammaisen lapsen ja 

nuoren sosiaalisiin suhteisiin liittyviä yksilöllisiä toiveita ja tarpeita 

ystävyyssuhteiden tukemiseksi.  

8.5 Jatkotutkimusaiheita 

Tämän väitöstutkimuksen perusteella kehitysvammaisten lasten ja nuorten 

ystävyyssuhteiden tuen tarve tulee esille ekologisen systeemiteorian eri tasoilla. 

Websterin ja Carterin (2007, s. 206) tekemä kehitysvammaisten lasten ja heidän 

ikätovereidensa välisiin sosiaalisiin suhteisiin liittyvä kirjallisuuskatsaus toi esille 

tarpeen tutkia kehitysvammaisten lasten ja heidän ikätovereidensa välisiä 

sosiaalisia suhteita osallistavassa ympäristössä. Schwabin (2015b, s. 78) mukaan 

tulisi tutkia laadullisin tutkimusmenetelmin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

sosiaalista osallisuutta, johon liittyisi yhtenä osa-alueena ystävyyssuhteet. Tämä 

laadullinen väitöstutkimus toi selvästi esille koulun tärkeän roolin 

kehitysvammaisten koululaisten ystävien kohtaamispaikkana. Tätä näkökohtaa ei 

välttämättä ole täysin tiedostettu suomalaisessa koulumaailmassa. Tutkimuksen 

suuntaaminen koulun henkilöstöön ja kouluarjen keinoihin tukea 

kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävyyssuhteita voisi tuottaa lisää tarpeellista 

tietoa toimista, joilla ystävyyssuhteita voidaan tukea niin erityiskoulussa kuin 

inklusiivisessa oppimisympäristössä. Kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteiden muodostamista ja ylläpitämistä tukemalla olisi mahdollista 

lisätä yksilön kokemaa hyvinvointia sekä peruskouluaikana että sen jälkeen.  

Kehitysvammaiset koululaiset voivat kohdata erilaisia haasteita 

vertaissuhteissaan koulussa. Inklusiivisilla luokilla opiskelevien 

kehitysvammaisten koululaisten vertaissuhteista on saatavilla paljon tutkimustietoa 

toisin kuin erityisluokilla opiskelevien kehitysvammaisten. Schoop‐Kastelerin ja 

Müllerin (2020) tekemän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella 

kehitysvammaisten koululaisten vertaissuhteiden muodostamiseen ja 

ylläpitämiseen vaikuttavat yksilön kognitiivisten taitojen lisäksi koululuokkiin 

liittyvät tekijät. Huolimatta tehdyistä tutkimuksista on edelleen suuria 
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tutkimusaukkoja, jonka vuoksi tarvitaan pitkittäistutkimuksia suurilla otosko’oilla 

ja tilastollisia malleja, joissa on mukana yksityiskohtaista tietoa kehitysvammaisten 

koululaisten vertaissuhteista. Tutkimukset lisäävät ymmärrystä niistä prosesseista, 

jotka sääntelevät vertaissuhteiden kehittymistä erityisluokilla. Tarvitaan myös lisää 

tietoa erityisryhmien ystävyyssuhteiden laadusta ja mahdollisuuksista olla 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Lisäksi olisi tärkeää tutkia vertaissuhteiden 

eroja erityiskouluissa ja inklusiivisissa oppimisympäristöissä (Schoop‐Kasteler & 

Müller, 2020).  

Suurin osa nykyisistä tutkimuksista on keskittynyt lievästi tai keskivaikeasti 

kehitysvammaisten henkilöiden tutkimiseen. Tämän vuoksi olisi tarpeellista 

kohdistaa tutkimusta myös vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöiden (Mietola 

ym., 2017; Petroutsou, Hassiotis & Afia, 2018, s. 654) sosiaalisten tarpeiden 

tutkimiseen heidän äänensä kuuluviin saamiseksi. Vaikeimmin kehitysvammaisten 

sosiaalisten tarpeiden tutkiminen toisi arvokasta tietoa hyvinvoinnin tukemisesta 

tässä kohderyhmässä. 

Yhteiskunnassa vallitsevat näkemykset ovat perinteisesti aliarvioineet ja 

leimanneet kehitysvammaisia henkilöitä rajoittaen heidän mahdollisuuksiaan 

kokea sosiaalista ja emotionaalista yhteyttä toisten kanssa (Gilmore & Cuskelly, 

2014, s. 196). Tämä tutkimus sivusi kehitysvammaisten koululaisten yksinäisyyden 

kokemuksia. Suomessa on tutkittu lasten ja nuorten kokemaa yksinäisyyttä (esim. 

Junttila, 2015, s. 29; Saari, 2009, s. 140). Tutkimusten perusteella yksinäisyys 

vaikuttaa yksilön kokemaan onnellisuuteen, koettuun terveyteen, tyytyväisyyteen, 

luottamukseen ja aktiivisuuteen (Saari, 2009, s. 140). Ensimmäinen laajempi 

aikuisten kehitysvammaisten yksinäisyyttä käsittelevä systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus toi esille kehitysvammaisten henkilöiden kokeman 

yksinäisyyden yleisyyden (Petroutsou ym., 2018, s. 643). Kehitysvammaisten 

koululaisten sosiaalisista suhteista sekä heidän kokemastaan yksinäisyydestä 

löytyy kansainvälisiä tutkimuksia (Moore-Dean, Renwick & Schormans, 2016, s. 

39). Papoutsaki, Gena ja Kalyva (2013, s. 1–3) tutkivat lievästi kehitysvammaisten 

lasten kokemuksia yksinäisyydestä. Tulosten mukaan noin neljäsosa tutkituista 

oppilaista koki yksinäisyyttä ystävien puutteen vuoksi. Valtaosa yksinäisyyttä 

kokeneista ja torjutuksi tulleista lapsista ei tuntenut itseänsä onnellisiksi. Osa 

tutkituista koki olevansa jopa merkityksettömiä, kun taas osa ei osannut ilmaista 

tunteitaan.  

Eri-ikäisten kehitysvammaisten henkilöiden yksinäisyyden tutkimus on ollut 

vähäistä siitä huolimatta, että tutkimukset ovat tuoneet esille muun väestön osalta 

yksinäisyyteen liittyviä haittavaikutuksia. Yksinäisyys voi olla jollekin yksittäinen 
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arkeen liittyvä kokemus, mutta pitkittyessään se voi muuttua krooniseksi ja 

vaikuttaa erityisesti psyykkiseen kehitykseen (Junttila & Vauras, 2009). 

Kehitysvammaiset henkilöt voivat ymmärtää, kokea ja tulkita yksinäisyyttä eri 

tavalla kuin vammattomat henkilöt. Tämän vuoksi yksinäisyyden kokemiseen olisi 

kiinnitettävä huomiota, koska yksinäisyyden kokeminen on yleisempää 

kehitysvammaisten henkilöiden keskuudessa verrattuna muuhun väestöön. Lisäksi 

kehitysvammaisuuteen liittyy yleisimmin kognitiivisia, fyysisiä ja 

mielenterveyteen liittyviä ongelmia, joilla on yhteyksiä krooniseen yksinäisyyteen. 

Kehitysvammaisten henkilöiden kokeman yksinäisyyden tutkiminen on 

välttämätöntä, jotta voidaan tukea paremmin sosiaalisten suhteiden muodostamista, 

ennaltaehkäistä kroonista yksinäisyyttä ja edistää sosiaalista ja emotionaalista 

hyvinvointia ja elämänlaatua (Gilmore & Cuskelly, 2014, s. 196). Nämä tulokset 

antavat aihetta kohdistaa huomiota myös kehitysvammaisten lasten ja nuorten 

kokemaan yksinäisyyteen ja ystävyyssuhteiden laatuun.  

Internet on monipuolistanut ystävien kohtaamisen tapoja perinteisestä 

kasvokkain tapaamisesta siten, että ystävyyssuhteiden ylläpitäminen ja uusien 

ihmisten kohtaaminen voivat tapahtua myös virtuaalisesti (Sharabi, 2013). Tässä 

väitöstutkimuksessa ei käsitelty erikseen verkossa tapahtuvaa sosiaalista 

vuorovaikutusta. Aihealueen tutkiminen lisäisi tietämystä verkkovuorovaikutuksen 

haasteista ja mahdollisuuksista eri-ikäisten kehitysvammaisten ystävyyssuhteiden 

tukemisessa. 

Suomessa kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalisten suhteiden tutkiminen 

on kohdistunut lähinnä aikuisikäisiin. Nykyistä tutkimusta tulisi kohdentaa myös 

kouluikäisten kehitysvammaisten kokemaan elämänlaatuun, jotta fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia voitaisiin tukea aiempaa paremmin. Tehty 

tutkimus paljasti kehitysvammaisten ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen liittyviä 

erilaisia haasteita. Pitkittäistutkimukset kehitysvammaisten henkilöiden 

ystävyyssuhteiden ylläpitämisestä toisivat tarpeellista tietoa ystävyyssuhteiden 

kestosta ja tuen tarpeista muun muassa siirtymävaiheissa. Koulussa 

muodostuneiden ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen tulisi jatkossa kiinnittää 

enemmän huomiota, jotta kouluaikana muodostuneiden ystävyyssuhteiden 

jatkumiselle voitaisiin luoda paremmat edellytykset myös peruskoulun päätyttyä. 

 

A friend may well be reckoned the masterpiece of nature. 

—Ralph Waldo Emerson (1868) 
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Lopuksi 

Kehitysvammaiset ihmiset ovat osa moniäänistä yhteiskuntaa. Kehitysvammaisten 

ihmisten ääni ei ole historian kuluessa ollut kuuluva, mutta se on voimistunut 

vähitellen. Jokainen kehitysvammainen henkilö on oikeutettu tulemaan kuulluksi 

omine tarpeineen ja toiveineen. Osallistamalla kehitysvammaiset mukaan 

tutkimuksiin saadaan tärkeää tietoa kehitysvammaisten ihmisten hyvinvoinnin 

tukemiseksi. Lisäämällä osallisuutta eri tavoin voidaan vähentää 

kehitysvammaisten ihmisten marginaalissa elämistä ja vahvistaa heidän asemaansa 

yhteiskunnassa torjuen uusliberalismin vaikutuksia. Arvostamalla ja tukemalla 

kehitysvammaisten ihmisten moninaisia ystävyyssuhteita vahvistetaan yksilön 

oikeuksia. Kehitysvammaisten ja vammattomien välinen yhdessäolo elämänkaaren 

eri vaiheissa voi tuoda molemmat osapuolet lähemmäs toisiaan ja siten tehdä 

elämästä rikkaampaa monin tavoin. Tutkimuksen keskeisimmän tuloksen mukaan 

kaikki tarvitsevat ystäviä. Ystävien saamiseksi tarvitaan monipuolisia kohtaamisia. 

Ystävyyttä voi syntyä vain yhdessäolosta.  
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Liite 1. Saatekirje verkkokyselyyn (Kehitysvammaisten Tuki ry, 

Leijonaemot ry, koulu 1 ja koulu 2) 

Hyvä kehitysvammaisen oppilaan huoltaja, 

Toivon Teidän vastaavan tekemääni 3.–10. luokkalaisten kehitysvammaisten lasten 

ja nuorten ystävyyssuhteisiin liittyvään huoltajille tarkoitettuun kyselyyn. Kysely 

liittyy Oulun yliopistossa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tekeillä olevaan 

väitöskirjatyöhöni, joka käsittelee kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteita. Väitöskirjatyöni ohjaajina toimivat KT, professori Marjatta 

Takala ja KT, yliopistonlehtori Elina Viljamaa. 

Olen kiinnostunut tutkimuksessani kehitysvammaisten koululaisten 

ystävyyssuhteista, niiden muodostamisesta sekä ylläpitämisestä. Tutkimukseni 

kannalta on tärkeää kuulla myös oppilaiden huoltajien ajatuksia omien lastensa 

ystävyyssuhteisiin liittyen. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on kartoittaa 

kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteisiin liittyviä tekijöitä ja keinoja, 

joilla ystävyyssuhteita voidaan tukea.  

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja se vie aikaa noin 15 minuuttia. 

Kyselyyn voi vastata nimettömästi ja kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti. Käsittelen ja säilytän aineistoa huolellisesti ja käytän sitä vain 

tutkimustarkoitukseen. Vastaamalla kyselyyn annatte tärkeää tietoa tutkittavasta 

aiheesta. Jokainen vastaus on merkityksellinen tutkimuksen onnistumiselle ja 

tutkimustulosten hyödyntämiselle. Kyselyyn voi vastata 31.12.2018 saakka. 

Kyselyyn pääsette vastaamaan tästä osoitteesta: 

https://goo.gl/forms/Dxs4stNIGygJMKpC2 

Vastauksestanne kiittäen! 

Marjo-Rita Mäkäräinen 

marjo-rita.makarainen@eduouka.fi  

Erityisluokanopettaja 
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Liite 2. Verkkokysely 

Valitkaa parhaiten kuvaavat vaihtoehdot annetuista vaihtoehdoista. 

1. Kertooko lapsenne kotona omista ystävistään? 

ei _____ kyllä _____ 

2. Lapsen ystävät 

 ei kyllä en osaa sanoa 

Onko lapsellanne koulussa ystäviä?    

Onko lapsellanne vapaa-ajalla ystäviä?    

Ovatko vapaa-ajan ystävät samoja kuin koulussa olevat 

ystävät? 

   

Onko lapsellanne vapaa-ajalla ystäviä, jotka eivät käy samaa 

koulua? 

   

3. Onko lapsellanne ystäviä, joilla on kehitysvamma? 

ei _____ kyllä _____ 

4. Onko lapsellanne ystäviä, joilla ei ole kehitysvammaa? 

ei _____ kyllä _____ 

5. Jos lapsellanne on ystäviä, minkä ikäisiä lapsenne ystävät ovat verrattuna 

lapsenne omaan ikään?  

nuorempia  

samanikäisiä  

vanhempia  

monenikäisiä  

6. Lapsenne ystävien sukupuoli 

Ystävät ovat samaa sukupuolta kuin lapseni.  

Ystävät ovat eri sukupuolta kuin lapseni.  

Ystävinä on eri sukupuolia olevia henkilöitä.  

7. Mielipiteitä ystävyyssuhteisiin liittyen 
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Pidän tärkeänä, että lapsellani on ystäviä koulussa.      

Pidän tärkeänä, että lapsellani on ystäviä vapaa-ajalla.      

Lapsellani on riittävästi ystäviä.      

Lapseni voi tavata ystäviään riittävän usein vapaa-aikanaan.      

8. Kertooko lapsenne kotona halustaan tavata ystäviään? 

ei _____ kyllä _____ 

9. Kysyttekö lapseltanne, haluaako hän tavata ystäviään vapaa-aikana?  

en koskaan  

joskus  

usein  

10.  Jos lapsellanne on ystäviä, pystyttekö järjestämään lapsellenne 

mahdollisuuksia tavata heitä vapaa-ajalla?  

en koskaan  
vähintään kerran vuodessa  
vähintään kerran kuukaudessa  
vähintään kerran viikossa  

11. Jos lapsenne tapaa vapaa-ajalla ystäviään, kenen aloitteesta tapaaminen 

tapahtuu? Voitte rastittaa useamman vaihtoehdon. 

lapsenne omasta aloitteesta  
teidän aloitteestanne  
ystävän aloitteesta  
ystävän huoltajien aloitteesta  

12. Jos lapsellanne on ystäviä, missä lapsenne ystävät asuvat? 

lähellä kotianne  
kauempana kodistanne  
ei tietoa  
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13. Jos lapsenne tapaa vapaa-ajalla ystäviään, kuinka hän kulkee heidän luokseen? 

omatoimisesti  
vanhempien kuljettamana  
muiden kuljettamana  

14. Mitä lapsenne tekee ystäviensä kanssa tavatessaan heitä? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

15. Tarvitseeko lapsenne aikuisen valvontaa tavatessaan ystäviään? 

ei _____ kyllä _____ 

16. Osallistuuko lapsenne säännöllisesti ohjattuun harrastustoimintaan?  

ei _____ kyllä _____ 

Jos vastasitte kyllä, mihin? 

______________________________________________________________ 

Kuinka usein? 

____________________________________________________ 

17. Onko lapsellanne ystäviä harrastustoiminnassa? 

ei _____ kyllä _____ 

en tiedä _____ 

18. Lapsen lähipiiri ja sen tapaaminen 

Lapsi tapaa ei 

koskaan 

vähintään kerran 

vuodessa 

vähintään kerran 

kuukaudessa 

vähintään kerran  

viikossa 

vapaa-ajallaan samaa 

koulua käyviä ystäviä 

   

 

 

eri koulua käyviä ystäviä     

kotoa pois muuttaneita 

sisaruksia 

    

isovanhempia     

muita sukulaisia     

vapaa-ajanohjaajaa     

samassa 

tilapäishoidossa olevia 

lapsia 

    

ystäväperheiden lapsia 
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19. Jos lapsenne ei tapaa vapaa-ajalla ystäviään, mitkä ovat mielestänne tärkeimpiä 

syitä siihen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

20. Keskusteletteko lapsenne opettajan kanssa lapsenne koulussa olevista 

ystävyyssuhteista? 

en _____ kyllä _____ 

21. Millä tavalla toivoisitte koulussa huomioitavan/tuettavan oppilaiden 

ystävyyssuhteita? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

22. Ystävyyssuhteiden tukeminen koulussa. (1=xx, 2=…) 

 1 täysin 

eri mieltä 

2 jokseenkin 

eri mieltä 

3 en samaa 

enkä eri 

mieltä 

4 jokseenkin 

samaa mieltä 

5 täysin 

samaa mieltä 

Mielestäni 

koulussa 

tuetaan 

ystävyyssuhteita 

riittävästi. 

     

23. Jos lapsellanne on koulussa ystäviä, missä hän tapaa heitä vapaa-ajallaan? 

Voitte rastittaa useamman vaihtoehdon. 

omassa kodissaan  

ystävän kotona  

harrastuksissa   

sijaishoitopaikassa   

aamu- ja iltapäivähoidossa  

ei missään  

muualla, missä 

________________________________________________________________ 

 

 



262 

24. Kuka tai mikä taho voisi tukea sitä, että kehitysvammaisella lapsella ja nuorella 

olisi ystäviä?  

järjestöt  

vanhemmat  

vapaaehtoiset  

koulu  

muu, mikä 

________________________________________________________________ 

25. Millaista tukea toivoisitte lapsenne saavan ystävyyssuhteiden tukemiseen? 

Tuen muoto ei lainkaan 

tärkeä 

hieman 

tärkeä 

melko 

tärkeä 

erittäin 

tärkeä 

en osaa 

sanoa 

kuljetuspalveluita ystävän luokse 

 

     

kuljetuspalveluita harrastuksiin 

 

     

vapaaehtoisten järjestämää 

ystävätoimintaa 

     

järjestettyä toimintaa 

vammattomien ikätovereiden 

kanssa 

     

järjestettyä toimintaa 

kehitysvammaisten ikätovereiden 

kanssa 

     

muuta tukea, mitä 

________________________________________________________ 

26. Minkälainen merkitys mielestänne ystävyyssuhteilla on lapsenne elämässä? 

27. Mitä muuta haluatte sanoa lapsenne ystävyyssuhteisiin liittyen?  

Lapsenne taustatiedot. 

1. Lapsen ikä _________ vuotta  

2. Luokka-aste _______ 

3. Lapsenne käy koulua: 

erityiskoulussa erityisluokalla  

yleisopetuksen koulussa erityisluokalla  

yleisopetuksen koulussa integroituna yleisopetuksen luokkaan  

osin erityisopetuksessa ja osin yleisopetuksessa  
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4. Sukupuoli  

tyttö_____ 

poika _____ 

muu _____ 

5. Kehitysvammaisuuden aste  

lievä  

keskivaikea  

vaikea  

syvä  

6. Onko lapsellanne muita diagnooseja?  

ei _____   kyllä _____, mitä 
_____________________________________________________ 

7. Lapsen äidinkieli 

suomi _____ 

muu, mikä 

______________________________________________________ 

8. Kommunikointi (voitte rastittaa joka riviltä useamman kohdan)  

 puhe tukiviittomat iPadin/tabletin 

kommunikointi- 

ohjelmat 

kuvat eleilmaisu ja 

olemuskieli 

lapsen oma 

kommunikointitapa 

     

äidin kommunikointitapa 

lapsen kanssa  

     

isän kommunikointitapa 

lapsen kanssa  

     

lapsen kommunikointitapa 

sisarusten kanssa 

     

ystävän kanssa      

muu, mikä ja kenen kanssa 

________________________________________________________ 
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9. Liikkuminen  

 ei kyllä 

Tarvitseeko lapsenne sisällä liikkumiseen 

apuvälineitä? 

  

Tarvitseeko lapsenne ulkona 

liikkumiseen apuvälineitä? 

  

Pystyykö lapsenne liikkumaan itsenäisesti 

vapaa-ajalla ystävien luokse? 

  

10. Millaiset päivittäistaidot lapsellanne on? (pukeutuminen, syöminen, 

henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen) 

omatoiminen  

tarvitsee vähän tukea  

tarvitsee paljon tukea  

11. Onko lapsellanne haastavaa käyttäytymistä kotona?  

ei lainkaan  

satunnaisesti  

päivittäin  

viikoittain   

Huoltajien taustatiedot.  

1. Kyselyyn vastaajan/vastaajien suhde lapseen 

äiti  

isä  

äiti ja isä yhdessä  

2. muu suhde lapseen, mikä? ______________________________________ 

3. Vanhempien iät 

äidin ikä _________ 

isän ikä _________ 

4. Vanhempien äidinkieli  

 suomi joku muu, mikä? 

äidin äidinkieli   

isän äidinkieli   
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5. Vanhempien koulutustausta 

 äiti isä 

peruskoulu   

toinen aste (lukio, ammatillinen koulutus)   

korkeakoulu (opisto-, alempikoulutus)   

ylempi korkeakoulu   

6. Vanhempien pääasiallinen toiminta tällä hetkellä  

 äiti isä 

työssä   

työtön   

opiskelija   

eläkeläinen   

muu   

7. Huoltajuus 

yhteishuoltajuus _____ yksinhuoltajuus _____ 

8. Kanssanne samassa taloudessa asuvien alaikäisten lasten lukumäärä 

_________    

9. Onko samassa taloudessa asuvilla muilla lapsilla kehitysvammaa? 

ei _____ kyllä _____ 

Kiitos vastauksestanne!  

Vastaan mielelläni, jos teille tulee jotakin kysyttävää tutkimukseeni liittyen. 

Marjo-Rita Mäkäräinen 

marjo-rita.makarainen@eduouka.fi 

Jos teitä saa haastatella tutkimusaiheeseen liittyen, voitte jättää suostumuksenne ja 

yhteystietonne sähköpostiini tai tähän lomakkeeseen. Suostumuksenne ei sido teitä 

osallistumaan haastatteluun. Nimi jää vain minun tietooni. 

Suostun tarvittaessa haastateltavaksi: 

Nimi 

_________________________________________________________________ 
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Sähköposti 

_________________________________________________________________ 

Puhelinnumero (iltaisin) 

_________________________________________________________________ 
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Liite 3. Saatekirje huoltajille 

Hyvä kehitysvammaisen oppilaan huoltaja, 

Teen väitöskirjatyötä kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävyyssuhteista. 

Tutkimustani varten haluaisin kerätä tutkimusaineistoa koulupäivien aikana, 

loppukevään 2019 koulupäivien ajan. Aineiston keräämisellä tarkoitan esimerkiksi 

oppilaiden toiminnan havainnoimista kouluarjessa, heidän tekemiensä tuotosten 

tallentamista tutkimustani varten ja aiheeseen liittyvien keskustelujen tallentamista 

kirjoittamalla tai nauhoittamalla. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusaineistoni koostuu vain niiden oppilaiden 

tuotoksista ja havainnoinnista, joiden huoltajat ja oppilaat itse ovat antaneet siihen 

luvan. Tulen kertomaan oppilaille tutkimuksessa mukana olosta heille sopivalla 

tavalla. Oppilaiden henkilöllisyys tai koulun nimi eivät tule missään esille. 

Käsittelen ja säilytän aineistoa nimettömänä huolellisesti ja käytän sitä vain 

tutkimustarkoitukseen.  

Haluaisin myös haastatella oppilaiden huoltajia lastensa ystävyyssuhteisiin liittyen. 

Tutkimukseni yhtenä tavoitteena on lisätä tietoa keinoista, joilla 

kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävyyssuhteita voidaan tukea. 

Väitöskirjatyöni ohjaajina toimivat KT, professori Marjatta Takala ja KT, 

yliopistonlehtori Elina Viljamaa. 

Pyydän teitä palauttamaan suostumus- ja taustatietolomakkeet nimelläni 

varustetussa suljetussa kirjekuoressa 1.3.2019 mennessä. 

Vastaan mielelläni, jos teillä on jotakin kysyttävää tutkimukseeni liittyen.  

Minuun voi ottaa yhteyttä soittamalla (puhelinnumero) tai  

laittamalla sähköpostia (sähköpostiosoite) 
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Liite 4. Suostumuslomake oppilaalle 

Oppilaan nimi ____________________________________________________ 

Suostun tutkimukseen ______ 

En suostu tutkimukseen ______ 

 

________________________________________________________________ 

Paikka ja päiväys 

Oppilaan allekirjoitus 

________________________________________________________________ 

Oppilaan nimenselvennys 

________________________________________________________________ 
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Liite 5. Suostumuslomake huoltajalle 

Annan luvan lapselleni osallistua tutkimukseen ______ 

En anna lupaa lapselleni osallistua tutkimukseen ______ 

Suostun haastateltavaksi tutkimukseen ______ 

En suostu haastateltavaksi tutkimukseen ______ 

 

________________________________________________________________ 

Paikka ja päiväys 

Huoltajan allekirjoitus 

_____________________________________________________________ 

Huoltajan nimenselvennys 

__________________________________________________________ 
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Liite 6. Taustatietolomake 

Antamanne tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Ne tulevat vain minun 

tutkimuskäyttööni. 

1. Oppilaan nimi 

__________________________________________________________ 

2. Syntymävuosi ____________________ 

3. Kehitysvammaisuuden aste  

lievä keskivaikea vaikea  syvä 

4. Muut diagnoosit 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Haastatteluun suostuvan huoltajan nimi 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Huoltajan puhelinnumero ________________________________________ 
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Liite 7. Huoltajien haastattelukysymykset  

Lapsen ystävyyssuhteet 

1. Kertokaa lapsenne ystävyyssuhteista koulussa ja vapaa-ajalla. 

2. Kokeeko lapsenne mielestänne yksinäisyyttä? Jos kokee, niin miten se tulee 

esille? 

Ystävyyssuhteiden tukeminen 

1. Millaista tukea lapsenne tarvitsee ystävyyssuhteissa? 

2. Millaista tukea toivoisitte lapsenne saavan ystävyyssuhteiden muodostamiseen 

ja ylläpitämiseen? 

Ystävyyssuhteiden merkitys 

1. Millainen merkitys ystävyyssuhteilla on lapsellenne tällä hetkellä? 

2. Millainen merkitys ystävyyssuhteilla voisi olla tulevaisuudessa? 

Muuta kerrottavaa ystävyydestä 

1. Mitä muuta haluaisitte kertoa kehitysvammaisten lasten ja nuorten 

ystävyyssuhteisiin liittyen? 
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Liite 8. Tekemiset lomalla 

Hiihtolomallani oli mukavaa 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

oli ikävää 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

tapasin 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

olisin halunnut tavata 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Liite 9. Elämänpiiriin kuuluvat ihmiset 

Minä ja elämääni kuuluvat ihmiset 
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Liite 10. Ystävä 
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Liite 11. Ystävät koulussa 

 
 

 

 
 
 
 

 
Ystäviäni 
koulussa 
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Liite 12. Ystävät vapaa-ajalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Ystäviäni  
vapaa-ajalla 
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Liite 13. Minä ja vapaa-aika 

Minä ja vapaa-aika 

Kerro ja kirjoita, mitä teet tavallisesti vapaa-ajalla. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Tapaatko samaa koulua käyviä ystäviäsi vapaa-ajalla? 

_____ kyllä 

_____ en 

Jos tapaat, niin missä tapaatte? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Kerro ja kirjoita, mitä teette tavatessanne. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Jos et tapaa, niin haluaisitko tavata samaa koulua käyviä ystäviä 

_____ kyllä 

_____ en 

Pohdi, miksi, et tapaa vapaa-ajalla samaa koulua käyviä ystäviä. 
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Liite 14. Ystävien tapaaminen 

RASTITA, MISSÄ HALUAISIT TAVATA OMIA YSTÄVIÄSI. 

_____ omassa kodissa 

_____ koulussa 

_____ harrastuksessa 

_____ kaverin kotona 

_____ leirillä 

_____ tilapäishoitopaikassa 

_____ nuorisotalolla 

_____ ulkona esim. puistossa/pihalla 

_____ omilla syntymäpäivillä  

_____ kaverin syntymäpäivillä  

_____ jossakin muualla, missä  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

RASTITA, MISSÄ TAPAAT OMIA YSTÄVIÄSI. 

_____ omassa kodissa 

_____ koulussa 

_____ harrastuksessa 

_____ kaverin kotona 

_____ leirillä 

_____ tilapäishoitopaikassa 

_____ nuorisotalolla 

_____ ulkona esim. puistossa/pihalla 

_____ omilla syntymäpäivillä  

_____ kaverin syntymäpäivillä  

_____ jossakin muualla, missä 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Liite 15. Ystävätoiveita ensi lukuvuodelle 

Ystävätoiveita ensi lukuvuodelle … 

Nimi ___________________________________________________________ 

Luokka-aste lukuvuonna 2019–2020 __________________ 

Minulla ei ole ystävätoiveita lukuvuodelle 2019–2020 _____ 

Minulla on ystävätoiveita lukuvuodelle 2019–2020 _____ 

Toivoisin pääseväni samalla luokalle kuin  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Liite 16. Puhelimen käyttäminen 

Läksy _____________________________________ 

Täydennä monisteen tehtävät kotona yhdessä huoltajan kanssa.  

Olemme koulussa harjoitelleet oppilaiden kanssa puhelimessa puhumista luokan 

oikeilla puhelimilla. Käytän tätä tehtävää tutkimusaineistossani.  

Minä ja puhelin  

Rastita. 

_____ Minulla on oma puhelin. 

_____ Minulla ei ole omaa puhelinta. 

_____ Haluaisin oman puhelimen. 

_____ En halua omaa puhelinta. 

_____ Käytän jonkun perheenjäsenen puhelinta. 

_____ En käytä kenenkään perheenjäsenen puhelinta. 

Kirjoita tähän, kenelle soitat. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Kirjoita tähän, ketkä soittavat sinulle. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Kenelle tai keille haluisit soittaa, jolle et ole vielä koskaan soittanut? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Liite 17. Yhteystietojen vaihtaminen 

YHTEYSTIETOJEN VAIHTAMINEN 

Onko koulussamme joku oppilas, jolle haluaisit antaa puhelinnumerosi? 

_____ ei 

_____ kyllä 

Kenelle haluaisit antaa numerosi? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Pohdi yhdessä vanhempiesi kanssa, voitko antaa oman tai huoltajasi 

puhelinnumeron koulussa olevalle ystävällesi. 

Jos saat luvan puhelinnumeron antamiselle, voit täyttää alla olevan lapun ja antaa 

sen ystävällesi tai antaa tiedot haluamallasi tavalla. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hei, ___________________________________________________  

tässä puhelinnumero, josta voi tavoittaa minut  

 

_________________________________________________________________ 

Terveisin; 

 

_________________________________________________________________ 
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Liite 18. Toiselle soittaminen (symwriterilla kuvitettu) 

Soita jollekin läheiselle henkilölle. 

Kysy kuulumisia. 

Kerro, mitä sinä olet tehnyt. 

Arvioi. 

Soittaminen oli mielestäni  

mukavaa                     tylsää 
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Liite 19. Ajatuksia ystävyydestä I 

AJATUKSIANI YSTÄVYYDESTÄ 

Onko sinulla tarpeeksi ystäviä?  

____ kyllä 

___ ei 

_____ Minulla on paras ystävä. 

_____ Minulla ei ole parasta ystävää. 

Paras ystäväni on 

______________________________________________________, koska 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Mitä teet parhaan ystäväsi kanssa? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Miltä sinusta tuntuu, kun on paras ystävä? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Liite 20. Omista asioista kertominen 

KENELLE KERRON… 

 
 Päivän tapahtumista  
 
 
 
 
 
 
 
 Iloistani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suruistani 
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Liite 21. Harrastukset ja ystävät 

Minä ja harrastukset 

Minä harrastan 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Kuinka usein käyn harrastamassa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Minulla on harrastuksessa ystäviä 

_____ ei 

_____ kyllä 

Tapaan harrastuksissa olevia ystäviä myös muualla kuin harrastuksen parissa 

_____ en 

_____ kyllä 

Missä? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Liite 22. Yksinolo 

Minä ja yksinolo 

Tykkäätkö olla yksin? 

_____ en 

_____ kyllä 

_____ joskus 

Tunnetko itsesi joskus yksinäiseksi? 

_____ en 

_____ kyllä 

Oletko joskus yksinäinen koulussa? 

_____ en 

_____ kyllä 

Oletko joskus yksinäinen kotona? 

_____ en 

_____ kyllä 

Jos olet joskus yksinäinen, niin miltä yksinäisyys sinusta tuntuu? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Mitä teet silloin, jos tunnet olevasi yksinäinen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Mitä haluaisit tehdä silloin, jos tunnet olosi yksinäiseksi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Liite 23. Lomamuistot 

Muistoja pääsiäislomasta 

Pääsiäislomalla nautin 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Pääsiäislomalla  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Liite 24. Ystävien kanssa koulussa 

Minä ja ystävät koulussa 

Ystäviäni koulussa ovat  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Kerro, mitä teet koulussa ystäviesi kanssa 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Liite 25. Ystävien kanssa vapaa-ajalla 

Minä ja ystävät vapaa-ajalla 

Ystäviäni vapaa-ajalla ovat  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Kerro, mitä teet vapaa-ajalla ystäviesi kanssa 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Liite 26. Ystävyyssuhteet 

Minä ja ystävyyssuhteeni 

Minulla on ystäviä 

_____ liian vähän 

_____ sopivasti 

_____ liian paljon 

Missä olet tutustunut ystäviisi? 

_____ koulussa 

_____ koulun AP/IP-hoidossa 

_____ tilapäishoitopaikassa 

_____ harrastuksessa 

_____ perheen kautta 

_____ naapurustossa 

muualla, missä  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Mikä on ystävyydessä mielestäsi parasta? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Liite 27. Ystävät tulevaisuudessa 

Minä ja ystävät tulevaisuudessa  

Onko sinulla koskaan ikävä koulussa olevia ystäviäsi? 

_____ ei 

_____ kyllä 

Kun kesäloma alkaa, haluaisitko kesällä tavata kanssasi samaa koulua käyneitä 

ystäviäsi? 

_____ en  

_____ kyllä 

Kun koulunkäyntisi päättyy tässä koulussa, haluaisitko vielä sen jälkeen pitää 

yhteyttä niihin ystäviisi, jotka ovat käyneet kanssasi samaa koulua? 

_____ en  

_____ kyllä  

Millä tavalla haluaisit pitää yhteyttä samaa koulua käyviin ystäviisi? 

_____ tapaamalla vapaa-ajalla 

_____ soittamalla  

_____ lähettämällä kortin/kirjeen 

jollakin muulla tavalla, millä? 

_________________________________________________________________ 

Oletko koskaan kertonut vanhemmillesi haluavasi tavata koulussa olevia ystäviäsi? 

_____ en 

_____ kyllä 
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Liite 28. Ajatuksia ystävyydestä II 

Jatka lauseita omin ajatuksin … 

Ystävyys on 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ystävän kanssa voin 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Liite 29. Tekemiset ystävien kanssa 

Piirrä ja kerro, mitä teet mieluiten ystäväsi kanssa 
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Liite 30. Minä haluan 
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Liite 31. Aloitteen tekeminen 
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Liite 32. Havaintopäiväkirjakaavake 

HAVAINTOPÄIVÄKIRJA 

Aika  

Paikka  

Henkilöt  

Aihe  

Tilannekuvaus  

Huomioita  
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Liite 33. Kategorisointi kysymyksestä 14 

”Mitä lapsenne tekee ystäviensä kanssa?” 

Ydinkategoriat Alakategoriat Sitaatit 

01 Leikkiminen 011 Leikkiminen 

012 Touhuileminen 

29 

2 

02 Pelaaminen 021 Pelaaminen 

022 Konsolipelien pelaaminen 

023 Tietokoneella pelaaminen 

21 

5 

3 

03 Yhdessä liikkuminen 031 Liikunnalliset aktiviteetit 

032 Sisäleikkipuistossa käyminen 

21 

3 

04 Kodin ulkopuolella yöpyminen 041 Leirillä käyminen 

042 Tilapäishoidossa käyminen 

1 

2 

05 Musiikin kuunteleminen ja 

musisoiminen 

051 Musiikin kuunteleminen 

052 Musisointi 

8 

1 

06 Yhdessä ulkoileminen 061 Keinuminen 

062 Leikkiminen ulkona 

063 Puistossa käyminen 

064 Ulkoileminen 

065 Ulkona leikkiminen 

066 Ulkona pelaaminen 

3 

3 

4 

16 

3 

1 

07 Yhdessä harrastaminen 071 Yhdessä harrastaminen 

072 Kerhossa käyminen 

5 

3 

08 Yhdessä oleminen 081 Lähellä oleminen 

082 Toisen seurassa oleminen 

083 Keskusteleminen 

4 

3 

3 

09 Yhdessä syöminen 091 Ravintolassa käyminen 

092 Syöminen 

1 

2 

10 Yhteiset aktiviteetit 101 Huoltajan järjestämään toimintaan 

osallistuminen 

102 Lukeminen 

103 Palapelin kokoaminen 

104 Piirtäminen 

105 Puhelimen käyttäminen 

106 Saunominen 

107 Tapahtumissa käyminen 

108 Tavaroiden esitteleminen 

109 Yhdessä kulkeminen eri paikoissa 

110 Elokuvissa käyminen 

1101 Ympäristön tarkkaileminen 

1 

 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

4 

8 

1 

11 Ystävän luona vieraileminen 111 Kyläileminen 

112 Synttäreillä käyminen 

3 

1 
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Liite 34. Kategorisointi kysymyksestä 19 

”Jos lapsenne ei tapaa vapaa-ajalla ystäviään, mitkä ovat mielestänne tärkeimpiä 

syitä siihen? 

Ydinkategoriat Alakategoriat Sitaatit 

01 Aikatauluihin liittyvät syyt 011 Ystävän aikataulut 

012 Aikatauluhaasteet 

013 Arkipäivien kiire 

1 

10 

1 

02 Huoltajiin liittyvät syyt 021Huoltajat eivät pidä tarpeellisena 

022 Huoltajien verkostoitumisen puute 

023 Huoltajien aktiivisuuden puute 

024 Toisten huoltajien kuormittavuus 

025 Huoltajan oma luonne 

026 Huoltajan voimavarojen puute 

2 

3 

5 

1 

2 

9 

03 Lapsesta johtuvat syyt 031 Lapsi tarvitsee aikuisen tukea 

032 Kehitysvamma 

033 Kommunikaation haasteet 

034 Siirtymätilanteiden haasteet 

035 Liikuntakyvyn haasteet 

036 Omatoimisuuden puute 

037 Sosiaalisten taitojen puute 

038 Oman toiminnanohjauksen haasteet 

039 Lapsen ujous 

040 Lapsen jaksamattomuus 

041 Osallistuminen kuntoutukseen 

042 Ystävystyminen hidasta 

043 Lapsen haluttomuus tavata 

8 

8 

7 

1 

2 

1 

10 

1 

1 

3 

1 

1 

6 

04 Ystävien vähäisyys 041 Ystäviä on vähän 

042 Ei ole ystäviä 

9 

12 

05 Muihin lapsiin liittyvät syyt 051 Ei huolita ystäväksi 

052 Kiusatuksi tuleminen 

053 Ystävien puutteelliset taidot 

6 

2 

3 

06 Tapaamisen järjestelyt 061 Tapaamiset pitää suunnitella 

062 Tapaamiset pitää järjestää 

1 

1 

07 Vapaa-ajanohjaajan puute 071 Ei ole vapaa-ajanohjaajaa 2 

08 Välimatka ystävän luo 081 Ystävät asuvat kaukana 

082 Koulukaverit asuvat kaukana 

083 Kuljetuksen tarve 

19 

2 

3 

09 Harrastuksiin liittyvät seikat 091 Harrastukseen osallistuminen 

092 Harrastuksen puute 

1 

1 
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Liite 35. Kategorisoinnit kysymyksistä 21 ja 26 

Kysymys 21 ”Millä tavalla toivoisitte koulussa huomioitavan/tuettavan 

oppilaiden ystävyyssuhteita?” 

Ydinkategoriat Alakategoriat Sitaatit 

01 Kannustaminen 011 Kannustaminen ystävystymiseen 

012 Mielipiteen ilmaisuun kannustaminen 

013 Kannustaminen yhdessäoloon koulun ulkopuolella 

16 

2 

3 

02 Kanssakäymisen 

tukeminen 

021 Välitunneilla tukeminen 

022 Toiminnan tukeminen 

023 Koulun antama tuki 

024 Vapaan toiminnan järjestäminen 

025 Sosiaalisten taitojen opettaminen 

026 Luokkien muodostamisessa ystävyyksien huomioiminen 

027 Yhteisen tekemisen järjestämien oppilaille 

3 

5 

12 

3 

12 

5 

17 

03 Kodin ja koulun 

välinen yhteistyö 

031 Yhteisen tekemisen järjestäminen huoltajille ja oppilaille 

032 Huoltajien keskinäisen kanssakäymisen 

mahdollistaminen 

033 Ystävyyksiin liittyvän tiedon välittäminen huoltajille 

7 

 

4 

13 

Kysymys 26 ”Minkälainen merkitys mielestänne ystävyyssuhteilla on lapsenne 

elämässä?” 

Ydinkategoriat Alakategoriat Sitaatit 

01 Kasvun ja kehityksen tukeminen 011 Itsenäistymisen tukeminen 

012 Kehityksen tukeminen 

013 Minäkuvan tukeminen 

014 Itsetunnon tukeminen 

015 Taitojen oppiminen 

2 

4 

2 

7 

2 

02 Sosiaalinen kanssakäyminen 021 Sosiaalinen vuorovaikutus 

022 Yhdessäolo vertaisten kanssa 

023 Yhdessä oleminen ja tekeminen 

4 

4 

4 

03 Hyvinvoinnin tukeminen 031 Hyvinvoinnin lisääminen 

032 Myönteisten tunteiden aikaansaaminen 

4 

6 

04 Tunteiden aikaansaaminen 041 Yksinäisyyden kokeminen 

042 Ystävän kaipaaminen 

043 Ystävien tärkeäksi kokeminen 

2 

18 

53 
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Liite 36. Kategorisointi kysymyksestä 27 

”Mitä muuta haluatte sanoa lapsenne ystävyyssuhteisiin liittyen?” 

Ydinkategoriat Alakategoriat Sitaatit 

01 Suhtautuminen ystävyyteen 011 Toive saada ystäviä 

012 Ystäviä on vähän 

013 Ystäviä ei ole 

014 Ystävän tarve 

015 Suru ystävien puutteesta 

016 Ei ystävän kaipuuta 

017 Toive ystävyyden jatkumisesta 

8 

5 

2 

4 

1 

3 

3 

02 Suhteet muihin lapsiin 021 Erityiskoulussa kavereita 

022 Kehitysvammaisten ja vammattomien välisen 

kanssakäymisen mahdollistaminen 

023 Pelaaminen yhdistää ikätovereihin 

024 Vähäiset suhteet kehitysvammaisten ja 

vammattomien välillä 

1 

5 

 

1 

 

3 

03 Ystävien olemassaolo 031 Ystäviä on 

032 Ystävät harrastuksissa 

3 

4 

04 Tutkimuksen vaikutuksia  041 Ajattelemisen aiheen antaminen 

042 Jatkotutkimusaiheita 

1 

2 

05 Ystävyyteen liittyviä 

haasteita 

051 Aikatauluhaasteet 

052 Yhteystietojen saamisen haasteet 

053 Välimatka ystävän luokse 

054 Yhteisen toiminnan puuttumine 

055 Puuttuvat harrastusmahdollisuudet 

056 Kommunikaation haasteet 

057 Terapian puute 

058 Arjen kuormittavuus 

059 Kehitysvamman aiheuttamat haasteet 

060 Erot ikätovereihin 

061 Sosiaalisten taitojen haasteet 

4 

2 

1 

1 

2 

5 

2 

5 

1 

1 

2 
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Liite 37. Haastattelurungon teemoihin liittyvät alakategoriat 

nro  Alakategoriat Sitaatit nro  Alakategoriat Sitaatit 

1 Ystävät koulussa 12 22 Kuljetuksiin liittyvä tuki 4 

2 Sisarusten ystävät 2 23 Tilapäishoidon tuki 5 

3 Harrastuksissa olevat 

ystävät 

2 24 Ystävät tärkeitä nyt 8 

4 Naapurusto 5 25 Yhdessäolo 4 

5 Lapsenlapset 1 26 Ystävien suuri merkitys 

tulevaisuudessa 

3 

6 Sukulaisten lapset 3 27 Kuuluminen porukkaan 4 

7 Samassa tilapäishoidossa 

olevat ystävät 

3 28 Ystävät tarpeellisia 4 

8 Sisarukset 3 29 Ilon tuominen 2 

9 Kuvitellut ystävät 2 30 Vaikutus kehittymiseen 2 

10 Vanhemmat  1 31 Yhdessäolo vertaisten kanssa 1 

11 Perheen ystävät 2 32 Ei koe yksinäisyyttä 4 

12  Vapaa-ajanohjaajat 2 33 Kokee yksinäisyyttä 7 

13 Koulun tuki 8 34 Vanhempien jaksaminen 5 

14 Vanhempien tuki 15 35 Toive alueellisista toiminnoista 2 

15 Vapaa-ajan-ohjaajan tuki 6 36 Toive ystävyyden jatkumisesta 2 

16 Aamu- ja iltapäivähoidon 

tuki 

2 37 Toive vammaisten ja 

vammattomien 

kanssakäymisestä 

1 

17 Yhteisen toiminnan 

järjestäminen 

3 38 Tuki kodinulkopuolisiin 

toimintoihin 

1 

18 Harrastusten 

järjestäminen 

2 39 Tyytyväisyyden kokeminen 1 

19 Koulukummi-toiminta 1 40 Ei ystävän kaipuuta 3 

20 Yhteystietojen saaminen 1 41 Toive uusista ystävyyssuhteista 4 

21 Vertaisperheen tuki 3 42 Verkostoitumisen merkitys 3 
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Liite 38. Alakategoriat oppilaiden tuotoksista ja tutkijan 

havaintopäiväkirjasta 

Alakategoriat oppilaiden tuotoksista 

Kategorian 

numero 

Alakategoriat Kategorian 

numero 

Alakategoriat 

1 Ystävän määritelmä  9 Ystävien tapaaminen 

2 Ystävyyden määritelmä 10 Ystävyyteen liittyvät toiveet 

3 Ystävät koulussa 11 Ystävien tapaamisen esteet 

4 Tekemiset ystävien kanssa 

koulussa 

12 Ystävyyssuhteiden arviointia 

5 Ystävät vapaa-ajalla 13 Vapaa-ajan viettäminen 

6 Tekemiset ystävien kanssa 

vapaa-ajalla 

14 Puhelimen käyttäminen 

7 Ystävät ja harrastukset 15 Ystäviin tutustuminen 

8 Elämänpiiriin kuuluvat ihmiset 16 Yksinolo 

 

Alakategoriat tutkijan havaintopäiväkirjasta  

Kategorian 

nro 

Alakategoriat Episodit Kategorian 

numero 

Alakategoriat Episodit 

1 Ystävyyteen 

liittyvistä 

tapahtumista 

kertominen 

13 12 Ystävän kannustaminen 4 

2 Ystävyyteen 

liittyvistä 

suunnitelmista 

kertominen 

19 13 Lähellä oleminen 11 

3 Muista 

ystävyyteen 

liittyvistä asioista 

kertominen 

7 14 Pelaaminen 

mielikuvituskavereiden 

kanssa 

3 

4 Pelaaminen 

luokassa 

24 15 Puhelimessa puhuminen 

mielikuvituskavereiden 

kanssa 

2 

5 Pelaaminen 

välitunnilla 

7 16 Nukke ja maskotti 

seurana 

3 

6 Yhdessä 

keinuminen 

3 17 Ilo 44 

7 Jutteleminen 12 18 Kaipuu 5 
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Kategorian 

nro 

Alakategoriat Episodit Kategorian 

numero 

Alakategoriat Episodit 

8 Yhteistyön 

tekeminen 

12 19 Innostus 5 

9 Käsikkäin 

kulkeminen 

20 20 Tyytyväisyys 6 

10 Ystävälliset eleet 22 21 Yhteinen huumori 11 

11 Seuraksi 

pyytäminen 

13    
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