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Mistä kaikki alkoi

• 6.12.2021 ilmestyi Lancet Commission -artikkeli 

• 32 kirjoittajaa eri 

puolilta maailmaa,

mukaan lukien monia

tunnettuja tutkijoita



Mistä kaikki alkoi

• Autistiset ihmiset kommentoivat sosiaalisessa mediassa, miten 
olivat eri mieltä komission suosituksista

• Komissiossa ei koettu olevan riittävän laajaa autismikirjon edustusta 

• Avuttomuuden ja turhautumisen tunteita – ”not sure what will make
a dent against such a juggernaut”

• Millä jättimäiseen ja arvovaltaiseen tutkimuksen valtavirran 
kannanottoon voisi vaikuttaa edes jollain pienellä tavalla meidän 
asemastamme käsin?



EUCAP tavoittaa muita toimijoita

•European Council of Autistic People 
• Kattojärjestö, joka on perustettu vuonna 2019 

autististen ihmisten johtamille eurooppalaisille

järjestöille 

• 22 organisaatiota 15 maassa

• Hyödynsimme  tätä eurooppalaista organisaatiota 

tavoittaaksemme useita osallistujia Euroopasta, ja 

vakuuttaaksemme potentiaalisia osallistujia muilta 

mantereilta



Ketä kutsuttiin mukaan?

• Autismikirjon omien 

järjestöjen edustajia 

ympäri maailmaa 

• Autistisia tutkijoita, 

akateemisia toimijoita 

ja ammattilaisia, joilla 

oli relevanttia 

osaamista 



Ketä kutsuttiin mukaan?

• Alkuperäistä pientä joukkoa rohkaistiin kutsumaan muita  

• Lopputulos: ad hoc –komitea autistisia ihmisiä viideltä 

mantereelta, koottuna ”lumipallomenetelmällä” 

• Osallistujien määrä ja edustetut kategoriat rajattuja johtuen 

aikapaineesta – ei lähelläkään tilannetta, missä olisi voitu 

ottaa mukaan kaikki, joilla olisi jotain merkittävää annettavaa 

• lähinnä suhteellisen satunnainen otos ihmisiä, jotka eri lähtökohdista 

käsin voivat tehdä tämän tyyppistä vaikuttamistyötä



Mitä GATFAR teki

• Työryhmä otti käyttöön nimen Global Autistic Task Force on Autism

Research (GATFAR) (maailmanlaajuinen autismitutkimusta käsittelevä 

autistinen työryhmä)

• Luotiin minimaaliset säännöt ja käytännöt ─ kiireessä, samalla kun työ 
eteni

• Keskusteltiin Lancet -artikkelista

• Koottiin ehdotuksia kirjallisuuslähteistä



Mitä GATFAR teki

•Avoimen kirjeen kirjoittaminen

•Yritys saada kirje Lancet –
julkaisusarjaan, mutta ei saatu 
valmiiksi vaaditussa ajassa

• Julkaisu järjestöjen 
sivustoissa useilla kielillä 14.2.  
2022

•Lancet-komissiolle tieto 
kirjeen julkaisemisesta



Mitä GATFAR teki

•Artikkelin kirjoittaminen –
Autistisia näkökulmia kliinisen
autismitutkimuksen
tulevaisuuteen

•Artikkelin tarjoaminen Autism
in Adulthood –julkaisusarjaan

•Lopullinen versio julkaistiin 
netissä 9.6.2022



Mitä GATFAR kritisoi

•Autistisilla ihmisillä ei ollut riittävää edustusta Lancet –
komissiossa 

•Neurodiversiteetti –paradigma oli tulkittu väärin ja esitelty 
harhaanjohtavalla tavalla 

•Autismikirjon ihmisten järjestöjen työ sivuutettiin ja tulkittiin 
väärin 



Mitä GATFAR kritisoi

•Olimme eri mieltä Lancet-komission tavasta tulkita 
autismikirjoa käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta, ja 
suosituksesta että kliinisen autismitutkimuksen tulisi keskittyä 
näihin tulkintoihin perustuvien tukimuotojen kehittämiseen 
(ABA ja sen johdannaiset) 

•Olimme eri mieltä ehdotuksesta, että pitäisi ottaa käyttöön 
”hallinnollinen termi” profound autism (syvä/vaikea autismi) 
kuvaamaan autistisia ihmisiä, joilla on oppimisvaikeuksia, 
niukasti verbaalista kommunikaatiota tai muutoin paljon tuen 
tarvetta



Mitä GATFAR kritisoi

•Akateemisen maailman ja tutkijoiden rooli pseudohoitojen 
kehittämisessä kaipasi enemmän huomiota

•Ehdotettu ”porrastettu hoivamalli” ei tarjonnut merkittäviä 
uusia ehdotuksia 

•Toivoimme lisää tutkimusta ylikuolleisuuden syiden 
selvittämiseksi ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiseksi 
saavutettaviksi



Mitä GATFAR kritisoi

•Toivoimme tutkimusta, jossa interventioiden kehittämisessä 
huomioidaan autististen tutkijoiden ja teoreetikkojen kehittämät 
käsitteet ja teoriat

• Double Empathy Problem (kaksitahoinen empatiaongelma?)

• Neuromoninaisuus -paradigma

• Inertia

• Monotropismi

• Autismikirjon yhteisöllisyyden, vertaismentoroinnin ym vaikutukset



Positiivisia vaikutuksia

•Monet organisaatiot tulivat tietoisiksi toisistaan, ja havaitsivat 
olevansa yksimielisiä tärkeistä periaatteista 

•Lisäsimme tietoisuuttamme positiivisesta 
tutkimuskirjallisuudesta 

•Monet autismitutkijat, jotka eivät ole itse autistisia, olivat 
samaa mieltä kanssamme ja kokivat viestimme tärkeäksi

•Olimme yksimielisiä siitä, että samanlaista työtä tarvitaan 
tulevaisuudessa, tämän ja muiden aihepiirien parissa



Haasteita

•Yhteisten sääntöjen ja käytäntöjen määritteleminen 
• Tehtävä näistä yksinkertaisia, selkeitä, virtaviivaistettuja 

•Resurssien puute – useimmat meistä eivät voi investoida rahaa 
tai suurta määrää palkattomia työtunteja 
• Kierrätettävä tehtäviä, muodostettava kumppanuuksia resursseja 
omaavien organisaatioiden kanssa



Haasteita
•Saavutettavien ympäristöjen ja kanavien puuttuminen 
keskustelujen järjestämiseksi tutkijoiden kanssa 

•Tiukat aikarajat ja muut vaatimukset, joita liittyy 
vertaisarvioituun tutkimukseen 

•Open access –julkaisemisen hinta

• Vaikutettava rakenteellisen muutoksen aikaansaamiseksi, toimittava 
yhdessä autististen tutkijoiden kanssa ja hyödynnettävä heidän 
osaamistaan alusta alkaen 



Haasteita
•Kielirajat ylittävä toiminta
• Käytettävä automaattista käännöstä ja tulkkeja, kehitettävä 
kokouskäytäntöjä sellaisiksi että kaikki tulevat kuulluiksi

•Työskentely useissa aikavyöhykkeissä 
• Kaksiosaisten tapaamisten toteuttaminen kaikkien vyöhykkeiden 
tavoittamiseksi, tai yhdistettävä puhuttuja ja tekstipohjaisia osia 
12 tunnin kokonaisuudessa

•Eri tyyppisten kommunikointitapojen ja kanavien suosiminen
• Valittava yksi ja tuettava niitä, jotka eivät ole itselleen optimaalisessa 

ympäristössä, tai käytettävä 2-3 rinnakkaista kanavaa



GATFAR VAIKUTTAMISROOLIEN 
MAHDOLLISTAJANA

Miten autistiset järjestötoimijat voivat osallistua 
vaativaan kansainväliseen prosessiin?



Miten voimme onnistua näinkin hyvin?
Emme olleet joukko harvoja, valikoituja ja etuoikeutettuja, vaan 
kukin omien hyvin tavanomaisten päivittäisten haasteidemme 
kanssa ponnistelevia autistisia aikuisia

Tilanne oli otollinen: Reagoimme yhdessä ajankohtaiseen 
tilanteeseen ja epäoikeudenmukaiseksi koettuun sisältöön

Noin puoli vuotta kestänyt prosessi oli riittävän pitkä ja hidas, 
jotta kaikki ehtivät miettiä ja muotoilla näkemyksiään useaan 
kertaan



Osallistumista tukevia tekijöitä

• Joukkovoima – nimekkäiden ja suuria järjestöjä edustavien 
kokeneiden aktivistien rinnalla oli mahdollista nostaa esiin 
toimijoita, jotka eivät muussa tilanteessa saisi lainkaan 
huomiota

•Tutkijoiden ja lääkäreiden osallistuminen antoi kaikille 
varmuutta siitä, että työn alla oleva sisältö oli uskottavaa ja 
arvokasta



Osallistumista tukevia tekijöitä

•Suurehko joukko, jossa aremmat osallistujat eivät olleet liiaksi 
huomion kohteena

•Kenelläkään ei ollut painetta astua esiin ryhmän edessä 
valmiiksi muotoillun kannanoton kanssa

• pienet kommentit, pienten tekstinpätkien ehdottaminen 
tekstikokonaisuuteen, oli luontevasti etenevää toimintaa joka ei 
aiheuttanut liikaa ahdistusta



Osallistumista tukevia tekijöitä

•Mahdollisuus osallistua joko puhumalla kokouksissa tai 
kirjoittamalla kommentteja jaettuihin tiedostoihin

• Vaikuttamisprosessiin osallistuminen ei välttämättä vaatinut 
osallistumista yhteenkään kokoukseen 



Osallistumista tukevia tekijöitä
Strukturointi

•Käsiteltävän sisällön tiivistäminen, Lancet-komission 
keskeisten argumenttien ja suositusten ilmaiseminen lyhyesti 
ja selkeästi 

•Editointiprosessi, jossa yksi henkilö kokosi ja hioi tekstiä 
kooten muiden tarjoamat osat ja sijoitellen niitä teemoittain 
alaotsikoiden alle



Miten tästä eteenpäin?

Autismitutkimus tulee kehittymään entistä enemmän globaaliksi –
miten kaikki autistiset näkökulmat saadaan pysymään mukana 
keskustelussa?  

Miten GATFAR voisi jatkaa työtään ja laajentua? Mistä resurssit 
meille tärkeän työn tekemiseen ilman sidonnaisuuksia? 

Miten tavoittaa lisää alueita, jotta olisimme aidosti ja kattavasti 
maailmanlaajuisella tasolla?

Miten tukea niitä, jotka tarvitsevat enemmän tukea 
osallistuakseen?



Linkkejä
Lancet Commission artikkeli: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(21)01541-5/fulltext

Avoin kirje suomeksi: https://asy.fi/avoin-kirje-lancet-komissiolle/

Avoin kirje englanniksi: https://eucap.eu/2022/02/14/open-letter-to-lancet-commission/

Autistic Perspectives -artikkeli:

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/aut.2022.0017

Suomenkielinen tiivistelmä artikkelista:

https://asy.fi/autistien-nakokulmia-kliiniseen-autismitutkimukseen/

Kysymyksiä tai ideoita toiminnan kehittämiseksi? Lähetä sähköpostia osoitteeseen 
heta.pukki@eucap.eu
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