
Autismikirjon syyspäivät 2022 

Yhteenveto typajasta 4: GATFAR-työryhmän kritiikki ja suositukset autismitutkimusta koskien – 

olemmeko Suomessa samoilla linjoilla? 

 

Käyttäytymistieteelliset interventiot 

- Todettiin, että käyttäytymistieteellinen / ABA – näkökulma tulee Suomessakin vastaan joka paikassa, ja 

ammattilaiset, asiantuntijat sekä perheet toivovat usein keinoja nimenomaan käyttäytymisen 

muuttamiseen  

- Osallistujat kommentoivat, että ABA:ssa paljon hyviä asioita, mutta näkökulman pitäisi kuitenkin mennä 

enemmän siihen, mitä on autismikirjon ihmisten peruskognitio. 

- Todettiin ettei ole mahdollista erottaa kognitiota ja hyvinvointia. 

- Käyttäytymiseen keskityttäessä katsottiin puhuttava lähinnä muiden (”nenttien”) näkökulmasta, miten he 

havaitsevat autismikirjon ihmisten käytöksen. 

- Lancet-komission ajatuksissa nähtiin ableistista asennetta. 

- Kommentoitiin, että joillakin käyttäytyminen ei poikkea näkyvillä tavoilla, mutta ovat silti autistisia. 

- Todettiin, että olisi kiinnostavaa löytää keinoja, esim teatterin keinoin, jotka tarjoaisivat esimerkin 

omaisesti kokemustiloja – ymmärrystä sisäisestä kokemuksesta ei-autistisille. 

  - nostettiin esiin ajatus elokuvasta nentistä autistien maailmassa 

- Työpajan osallistujien kesken konsensus oli, että ABA voi olla tietyissä tilanteissa, tiettyihin asioihin ok, 

mutta on tärkeää määritelläänkö tavoitteet ulkoapäin vain määritteleekö henkilö ne itse, ja käytetäänkö 

luonnollista motivaatiota vai keinotekoista motivointia. 

- Esitettiin ajatus, että jos ABA parantaa autismikirjon henkilön hyvinvointia, se ei ongelmallista, mutta jos 

aiheuttaa kärsimystä, totta kai on ongelmallista – punnittava hyötyjä ja haittoja. 

- Kysyttiin, onko rangaistuksia käytössä – esitettiin kanta, että jos jokin hyvä asia evätään, jotta oppisi 

pyytämään sitä, tämä ei ole välttämättä negatiivista vaan opetetaan kertomaan omista tarpeista. 

- Laadulla on väliä, ei vain mitä tehdään, vaan miten. 

- Suhteessa GATFAR-työryhmän julkaistuun kantaan: työpajassa oltiin yhtä mieltä siitä, että on 

kohtuullinen toivomus, että ABA / käyttäytymistiede eivät olisi autismitutkimuksen ainoa painopiste, vaan 

tutkittaisiin muutakin. 

Termi ”profound autism” 

- Lancet-komission ehdotus ottaa käyttön ”hallinnollisena terminä” syvä / vaikea autismi – GATFAR vastusti 

tällaisen jaottelun luomista. 

- Työpajassa todettiin, että pitäisi erottaa, mikä on autismia, mikä kielellistä, kehitysvammaa, traumaa tms 

–  siksi ei tarvita erikseen syvä autismi -termiä 

- Toivottiin mieluummin ICF:n (International Classification of Functioning) kautta tarkempi analyysi, 

kuntoutuksellisten tarpeiden selvittäminen. 



- Todettiin, että joskus autismi ei olekaan ”syvää” jos löydetään kommunikaatiokeino. 

- Toimintakyvyn todettiin vaihtelevan, ja siksi ei mahdollista luokitella. 

- Taustalla todettiin olevan pelko järjestelmän hyväksikäyttämisestä – kaikkien pelätään haluavan tietyn 

tyyppistä apua? Asenteet ja pelot tehtävä näkyviksi, ei ulkoapäin arvioitava kuka tarvitsee apua. 

- Esitettiin ajatus, ettei kannata ryhtyä hoitamaan ”järjestelmän pelkoa” todellisten ongelmien sijaan. 

- Esitettiin kysymys, kuka määrittelee autismin ”syvyyden”? 

- Jos pystyttäisiin auttamaan myös ”korkean toimintakyvyn” henkilöitä, tilanteet eivät menisi pahemmiksi, 

eikä autettaisi vasta romahdusten jälkeen – tämä olisi kevyempää resurssien kannalta kuin nykytilanne. 

- Tarpeen tällaisen erillisen termin löytämiseen arveltiin kumpuavan siitä, että yleisen käsityksen autismista 

ei koeta kuvaavan perheen/ koulun / muun tuntemaa autismikirjon henkilöä. Haulttaisiin enemmän 

koulutusta autismista, mutta koulutusten ei koeta vastaavan ryhmän ”syvästi autististen” tarpeita. 

Pseudohoidot 

- Arveltiin ihmisten hakevan näitä, koska oikean ja oikea-aikaisen tuen saaminen on vaikeaa 

- Tässäkin todettiin hoidettavan seurauksia, ei juurisyitä. 

- Eivät ole Suomessa kovin yleisiä, mutta on piilossa olevia alakulttuureja, ja vanhemmat löytävät näitä 

netistä. 

- Tietämystä pitäisi lisätä, ettei yritettäisi esimerkiksi altistusterapiaa, jota on tullut vastaan suomalaisessa 

terveydenhuollossa. 

GATFAR:in suositus: Lisää tutkimusta ylikuolleisuuden syiden selvittämiseksi ja 

terveydenhuollon palvelujen kehittämiseksi  

- Todettiin, että GATFARin oli hyvä antaa tällä tavalla positiivista suuntaa ja ideoita 

- Kommentoitiin, että muidenkin kuin terveydenhuollon palvelujen saavutettavuus kaipaisi lisää tutkimusta. 

- GATFAR oli kommentoinut näiden vaikutusta mielenterveyteen, jotta voitiin osoittaa yhteys 

nimenomaan kliiniseen tutkimukseen, koska Lancetin artikkeli koski pääasiassa kliinistä 

puolta 

 

Yhteenvetona työpajan osallistujat olivat hyvin yksimielisiä GATFARin suosituksista autismitutkimuksen 

suhteen ja kokivat ne positiivisina. Asennoituminen käyttäytymistieteellisiin interventioihin oli jonkin verran 

myönteisempää kuin GATFAR-työryhmässä. 

 


