
Turun kaupunginjohtaja Turussa 2.3.2018
Turun kaupunginhallitus
Turun kaupunginvaltuusto
Sivistystoimialan johto
Hyvinvointitoimialan johtaja
Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kannanotto erityisen tuen oppilaiden tukitoimien varmistamiseksi

Me Turun seudun vammais- ja omaisjärjestöt olemme seuranneet huolestuneina syksystä 2017 asti 
tähän kevääseen jatkunutta keskustelua koskien erityisen tuen lasten esikoulun järjestelyitä (syksy) 
ja sittemmin koskien erityisen tuen oppilaiden määrää Turun kaupungin kouluissa. 

Aivan erityisen paljon meitä on ihmetyttänyt Turun kaupungin sivistystoimialan johtaja Jalosen 
syksyiset kommentit kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenten ja poliittisten päättäjien pelottelusta 
ja väitteet Turussa vallitsevasta toimintakulttuurista, joka hänen mielestään tehtailee lapsista 
vammaisia (TS 3.11.2017). Julkisen keskustelun lisäksi samaa retoriikkaa on käytetty 
kaupunginhallitukselle osoitetussa selvityksessä, jossa perusopetuksen palvelualuejohtaja Tuominen
toteaa Turun kaupungin omana palveluna toimivan Lasten neurologisen yksikön poikkeuksellisen 
aktiivisuuden aiheuttavan sen, että Turussa on vammaisia lapsia poikkeuksellisen paljon (29.9.2017 
Selvitys kaupunginhallitukselle sivistystoimialan tuottavuuden kasvattamisesta sekä tuetun 
opetuksen ja varhaiskasvatuksen osuudesta). 

On hälyyttävää, että sivistystoimialan johto kyseenalaistaa tällä tavoin terveydenhuollon 
ammattilaisten ammattitaidon ja luo samalla tarpeetonta vastakkainasettelua kaupungin omien 
toimialojen välille, vaikka erityisen tuen oppilaiden kohdalla moniammatillinen yhteistyö on 
lakisääteistä (§17 Perusopetuslaki). Vammaisuus ei ole tehtailtavissa tai keinotekoisesti 
tuotettavissa. Vammaisuus ei ole yksilön tai hänen läheistensä aktiivinen valinta, vaan sattuman 
satoa, alueellista vaihtelua. Yksikään vanhempi ei toivo lapselle vammaa, toimintarajoitetta tai 
diagnoosia ja usein lapsen erityisen tuen tarve on vanhemmille shokki. Näin siitä huolimatta, että 
oikea diagnoosi tuokin muassaan paljon tietoa siitä miten lapsen kuntoutusta ja selviytymistä 
arjessa voidaan tukea.

Onkin surullista, että sivistystoimialan johtajisto näkee lasten diagnosoinnin yksinomaan 
negatiivisessa valossa. Kun tiedetään missä oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja haasteet sekä 
tuentarpeet ovat, heitä pystytään myös opettamaan paremmin. Sen sijaan, että syytetään 
ylidiagnosoinnista ja tehdään keinotekoisia vertailuja kuusikkokuntien lukuihin ja käynnistetään 
kehitysohjelma erityisen tuen oppilaiden määrän vähentämiseksi (Tommi Tuominen Aamuset 
24.1.2018) tulisikin olla ylpeä siitä, että Turussa lasten ja nuorten erityisen tuen tarpeet 
tunnistetaan jo varhaisessa vaiheessa. Se, että muualla alidiagnosoidaan lapsia tai evätään heiltä 
heidän tarvitsemansa tukitoimet (vrt. Helva ry:n kannanotto 10/2017) ei myöskään tarkoita, että 
Turussa tehtäisiin jotakin väärin. Tutkimukset osoittavat, että varhainen puuttuminen ja tuki 
ennakoivat parempaa koulupolkua tulevaisuudessa. 

Hämmentävää on myös se, että Tuominen toteaa jo käynnistetyn kehittämisohjelman tavoitteena 
olevan erityisen tuen oppilaiden määrän vähentämisen kansalliselle keskitasolle. Tavoitteeseen on 
tarkoitus päästä suosimalla inkluusiota eli lähikouluperiaatetta, silloin kun se on mahdollista. Meille 
allekirjoittaneille jää kuitenkin epäselväksi miten inkluusion suosiminen vähentäisi erityisen tuen 
oppilaiden määrää. Inkluusion periaatteisiin kuuluu oppilaan tarvitseman tuen vieminen oppilaan 



lähikouluun, jolloin erityisen tuen oppilaan status ei varsinaisesti muutu, ainoastaan hänen 
opetuspaikkansa muuttuu. Toisaalta oppilaan tuen tarve ei myöskään katoa lähikouluun 
siirryttäessä, vaan voi luokan koosta ja muista olosuhteista riippuen jopa kasvaa, jos lähikoulun 
henkilöstö- ja koulutus sekä muu resurssointi ei ole asiamukaista. Asennemuutos ei koskaan 
tapahdu hetkessä ja viime aikainen keskustelu lehdistössä osoittaa, että huonojen kokemusten takia 
suuri osa perusopetuksen opettajista ei suhtaudu myönteisesti inkluusiota kohtaan, koska oppilaan 
tarvitsema tuki kulkee harvoin mukana lähikouluun. Olemme huolissamme myös jo inklusoitujen 
oppilaiden vanhempien viesteistä, jotka kertovat ettei lähikoulun opettajilla ole ymmärrystä 
esimerkiksi neurologisesti poikkeavien oppilaiden erityispiirteistä tai tietotaitoa heidän 
opettamisekseen. Tuomisen kommenteista herää kysymys onko palvelujohtaja inkluusion osalta 
tehtäviensä tasalla ja suosittelemmekin lämpimästi tutustumismatkaa Lappeenrannan Lappeen 
kouluun, joka on Suomen ensimmäisiä onnistuneita esimerkkejä kokonaan inklusiivisesti toimivista 
kouluista esikoulusta perusopetuksen 1-9-luokkiin. 

Olemme myös huolissamme kouluista kantautuvista viesteistä, joissa opettajat kertovat saaneensa 
ohjeistuksen, etteivät he saisi tehdä lapsista vammaisempia kuin he ovat (osana edellä mainittua 
kehitysohjelmaa?). Käytännössä tämä tarkoittaisi tuen saamisen kriteerien tiukentamista sillä 
tavalla, että erityisen tuen oppilaista vähiten vammaiset jäisivät tukitoimien ulkopuolelle. Nämä 
oppilaat ovat usein myös juuri heitä, jotka ovat suurimmassa syrjäytymisvaarassa ja kuitenkin he 
ovat juuri niitä erityisen tuen oppilaita, joilla olisi oikea-aikaisten tukitoimien avulla mahdollisuus 
ponnistaa itsenäiseen aikuiselämään aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Onko Turulla todellakin 
edelleen varaa suistaa nämä lapset ja nuoret syrjäytymiskehityksen tielle jo tässä vaiheessa? ja 
maksaa tulevaisuudessa suuria summia rikotun korjaamiseksi? 

Turun kaupunkia velvoittaa Salamancan sopimus (1994) ja vuonna 2016 ratifioitu YK:n yleissopimus 
vammaisten henkilöiden oikeuksista. Me allekirjoittaneet emme vastusta inkluusiota, vaan 
vaadimme sitä toteutettavaksi maltillisesti ja vastuullisesti, henkilöstöä kouluttaen ja myönteistä 
asennemuutosta tukien, jotta yksikään lähikoulua käyvä lapsi tai nuori ei jäisi ilman tukea. Keskiössä 
tulee olla perusopetuslain mukaisesti oppilaan etu, ei sivistystoimialan tuottavuuden parantaminen.
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