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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Adoptio on suuri muutos kaikille osapuolille: lapselle, biologisille vanhemmille ja tuleville adoptiovanhemmille. Suomessa lakisääteinen tuki ja
valmennus annetaan ottolapsineuvonnassa. Ottolapsineuvonnassa sosiaalityöntekijä valvoo vielä tuntemattoman lapsen etua. Toisaalta
sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluu perheen valmentaminen adoptiovanhemmuuteen. Tässä tutkimuksessa keskitytään adoptiovanhempien
kokemuksiin ottolapsineuvonnasta.
Arviolta 90 % adoptiovanhemmista on tahattomasti lapsettomia. Ottolapsineuvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka perhe on
selvinnyt lapsettomuudesta, ja mitä se merkitsee perheelle. Adoptiolapsen kannalta on tärkeää, että hän tulee perheeseen yhtä toivottuna kuin
biologinenkin lapsi olisi ollut.Tutkimukseni sijoittuu perhetutkimuksen piiriin, siellä lähinnä stressi- ja kriisitutkimuksen sisälle. Työn
teoreettisena viitekehyksenä on Joan Pattersonin (1988) FAAR-malli. Tahaton lapsettomuus määriteltiin tämän teorian pohjalta stressitekijäksi.
FAAR on psyko-sosiaalinen malli, joka keskittyy siihen, millaisia strategioita perhe käyttää selvitäkseen stressaavasta tilanteesta. Erityisen
tärkeää perheen selviämisessä on se, minkä merkityksen perhe antaa stressaavalle tapahtumalle. Lapsettomuuden osalta keskeinen kysymys on
ollut: mitä lapsettomuus merkitsi perheelle. Adoption osalta on tutkittu sille annettuja merkityksiä. Tärkein lähde on Pattersonin (1988) artikkeli
Families Experiencing Stress.
Työn empiirinen osuus muodostui viiden pariskunnan haastattelusta, jotka saivat ottolapsineuvontaa perheasiaintoimistossa vuosina 1989 - 1996.
Haastettelu oli teemahaastattelu, jossa oli kysymyksiä tahattomasta lapsettomuudesta ja adoptiosta. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin.
Tutkimusmateriaali analysoitiin diskurssianalyysin keinoin.
Tässä tutkimuksessa tahaton lapsettomuus ei näyttäytynyt vaiettuna kansantautina. Kaikki perheet olivat kertoneet lapsettomuudesta ainakin
yhdelle läheiselle ystävälle ja/tai vanhemmille. Lapsettomuuden ei katsottu enää olevan sellainen stigma kuin se oli menneinä vuosikymmeninä.
Lapsettomuuteen liittyvästä surusta kerrottiin naisen äänellä. Miehille (3) biologinen vanhemmuus ei alun alkaenkaan näyttäytynyt niin
merkityksellinä asiana kuin naisille. Naiset olivat selvinneet lapsettomuuteen liittyvästä surusta keskittymällä muihin asioihin elämässään kuten
työntekoon. Myös puolison tuki ja unelma adoptioäitiydestä auttoivat jaksamaan.
Muistot ottolapsineuvonnasta olivat pääsääntöisesti myönteisiä. Sitä pidettiin hyvänä valmentautumisena adoptiovanhemmuuteen.
Lapsettomuuden käsittely tuntui luonnolliselta ottolapsineuvonnassa, ja sen katsottiin olleen yksi adoptioon johtaneista syistä. Adoptio nähtiin
alusta alkaen mahdollisuutena. Myöhemmin siihen liitettiin sanat rikkaus ja rakkaus. Lapsettomuuskokemukset ja adoptio olivat muun muassa
syventäneet ja rikastuttaneet puolisoiden välistä suhdetta. Adoptiolapsen ja -vanhemman väliseen rakkauteen viitattiin spontaanisti. Kaikissa
pohdinnoissa viitattiin siihen, että adoptiovanhemman on vaikea kuvitella, että voisi rakastaa biologista lasta enemmän kuin adoptiolasta. Lapsen
kannalta adoptio nähtiin "suurena mahdollisuutena", jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti lapsen elämään. Negatiivisena asiana mainittiin
adoption kalleus ja prosessin pitkä kesto.
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